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Rövidítések jegyzéke

CHO

Chinese hamster ovary

Kínai hörcsög petefészek sejt

CLS

Classical least squares

DCM

Dichloromethane

Klasszikus legkisebb négyzetek
módszere
Diklórmetán

DMF

N,N-Dimethylformamide

N,N-Dimetil-formamid

DO

Dissolved oxigen

Oldott oxigén

DSC

Differential scanning calorimetry

Differenciális pásztázó kalorimetria

ES

Electrospinning

Elektrosztatikus szálképzés

FDA

Food and Drug Administration

Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer
Engedélyeztetési Hivatal

FSES

Free-surface electrospinning

Szabad felületű elektrosztatikus
szálképzés

Fourier transform infrared

Fourier-transzformációs infravörös

spectorscopy

spektroszkópia

HA

Hyaluronic acid

Hialuronsav

HPLC

High performance liquid
chromatography

Nagyhatékonyságú folyadék
kromatográfia

HSES

High-speed electrospinning

Nagy sebességű elektrosztatikus

FT-IR

szálképzés
LV

Latent variable

Látens változó

mAb

Monoclonal antibody

Monoklonális antitest

MIR

Mid-infrared spectroscopy

Közép-infravörös spektroszkópia

MNES

Multi-needle electrospinning

Többtűs elektrosztatikus szálképzés

MS

Mass spectrometry

Tömegspektrometria

NIR

Near-infrared spectorscopy

Közeli-infravörös spektroszkópia

NMPC

Non-linear model predictive

Nem lineáris modell perdikciós

control

szabályozás

Process analytical technology

Folyamat–felügyelő és –analizáló

PAT

technológia
PCL

Polycaprolactone

Polikaprolakton

PEO

Polyethylene oxide

Polietilén-oxid

PGA

Polyglycolic acid

Poliglikolsav

PHB

Polyhydroxybutyrate

Polihidroxi-butirát

PHBHV

Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxy

Poli(hidroxi-butirát-hidroxi-valerát)

valerate)

kopolimer

PLA

Polylactic acid

Politejsav

PLAC

Poly(lactide-co-caprolactone)

Poli(tejsav–kaprolakton) kopolimer
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PLC

Programmable logic controller

Programozható logikai vezértlő

PLGA

Poly(lactide-co-glycolide)

Poli(tejsav-glikolsav) kopolimer

PLS

Partial least squares

Részleges legkisebb négyzetek
módszere

PVA

Polyvinyl alcohol

Polivinil-alkohol

QbD

Quality by design

Tervezett minőség

R

Pearson’s correlation coefficient

Pearson-féle korrelációs koefficiens

RMSEC

Root mean square error of

Kalibráció átlagos hibanégyzetösszege

calibration
RMSECV

RMSEP

Root mean square error of cross-

Kereszt-validáció átlagos

validation

hibanégyzetösszege

Root mean square error of

Predikció átlagos hibanégyzetösszege

prediction
SDES

Single-droplet electrospinning

Cseppszálképzés

SEM

Scanning electron microscopy

Pásztázó elektronmikroszkóp

SNES

Single-needle electrospinning

Egytűs elektrosztatikus szálképzés

SNV

Standard normal variate

Sorstandardizálás

TCD

Total cell density

Teljes sejtszám

Tg

Glass transition temperature

Üvegesedési hőmérséklet

TNFα

Tumor necrosis factor α

Tumor nekrózis faktor α

VCD

Viable cell density

Élő sejtszám

XPS

X-Ray photoelectron spectroscopy

Röntgen fotoelektron spektroszkópia

XRD

X-Ray diffraction

Röntgendiffrakció
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1. Bevezetés
A biotechnológia jelentősége az 1990-es évektől rohamosan növekszik a
gyógyszeriparban. A humán egészségügyi biotechnológiai (piros vagy vörös biotechnológia)
kutatások során a humán gyógyszerek előállítását és terápiákat a biotechnológia eszközeivel
valósítják meg. Ezek a biológikumok már számos betegség kezelésében bizonyítottak és
további, eddig nem kezelhető betegségben szenvedő páciensnek adhatnak reményt (pl.
cukorbetegség, gyulladásos ízületi megbetegedés, májgyulladás, rák, Crohn-betegség, sclerosis
multiplex). 2017-ben a világ 15 legnagyobb árbevételű készítménye között már 11 fehérje volt
(ebből 6 monoklonális antitest),1 a fehérjegyógyszerek piaca 2015-ben meghaladta a 174
milliárd dollárt, becslések szerint 2020-ra pedig eléri a 248,7 milliárd dollárt.2 Az Amerikai
Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyezési Hivatala (U. S. Food and Drug
Administration, FDA) 2018 márciusáig összesen 145 fehérje készítmény forgalomba hozását
engedélyezte.3
A piros biotechnológián belül többek között megkülönböztethetünk kismolekulás és
makromolekulás biogyógyszereket (1. ábra). Az első csoportba tartoznak azok a kismolekulás
hatóanyagok, amelyek élő szervezet vagy részei segítségével állíthatók elő, mint például az
antibiotikumok, szteroidok és toxinok. A makromolekulás biogyógyszerek csoportjába pedig
különböző vérkészítmények, peptideket, fehérjéket, dezoxiribonukleinsavat (DNS) és
ribonukleinsavat (RNS) tartalmazó termékek tartoznak. Valamint, a sejtes terápiák egyre
nagyobb figyelmet kaptak a biotechnológiai kutatások területén, amelynek kiemelkedő területe
a regeneratív orvoslás és a különböző őssejtterápiák.
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Diagnosztikai termékek

Antibiotikumok

Kismolekulás
biogyógyszerek

Szteroidok

Piros biotechnológia

Toxinok

Peptidek

Makromolekulás
biogyógyszerek

Fehérjék

Vérkészítmények

Vírusok
Önálló bioaktív
gyógyszerek
Sejtek
(pl. őssejtek)
1. ábra A biotechnológiai úton előállított termékek fő csoportjai

A modern gyógyszer-biotechnológiai kutatások a rekombináns DNS technikán
alapulnak. Ez a technika lehetőséget nyújt az eddigi termékek új, gazdaságosabb módon történő
előállítására, valamint lehetővé teszi a rekombináns DNS technikán alapuló, új típusú
gyógyszerek fejlesztését. Az 1. ábrán szereplő termékek mindegyike előállítható rekombináns
és nem rekombináns úton is (kivéve a vérkészítmények). A jelenlegi kutatások körében az egyik
legjelentősebb terület a rekombináns fehérjék, mint például a monoklonális antitestek (mAb)
vizsgálata.
A gyógyszerként alkalmazott biotechnológiai termékek mind természetükben, mind
komplexitásukban különböznek a kémiai úton előállított kismolekulás hatóanyagoktól. A
hagyományos gyógyszerhatóanyagok moltömege a néhány száztól az ezer g/mol-ig terjed, míg
a makromolekuláké ennél nagyságrendekkel nagyobb érték. Emellett a fehérjék (polipeptidek)
harmadlagos vagy negyedleges szerkezettel is rendelkeznek. A kismolekulák szerkezete sokkal
könnyebben azonosítható, míg a nagy moltömegű fehérjék teljes szerkezet-meghatározása
komoly kihívásokat jelent. A biotechnológiai eredetű készítményeknek az eddigi tapasztalatok
alapján számos előnye van a kémiai úton előállított termékekkel szemben. Egyes
biogyógyszerek a betegség kialakulásában fontos szerepet játszó sejtszintű folyamatokban
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fejtik ki hatásukat, azaz mélyebb és célzott terápiás válasz kiváltására alkalmasak.4 A
biotechnológiai kutatásoknak köszönhetően megvalósították olyan betegségek kezelését is,
amelyekre eddig nem volt lehetőség. Ugyanakkor ezek a természetes hatóanyagok is idegen
anyagként viselkedhetnek egy konkrét szervezet számára, aminek a következtében
immunválaszt válthatnak ki.5 Előállításuk bonyolult és drága folyamat, a hagyományosan
alkalmazott analitikai eszköztárral jellemzésük meglehetősen sokáig tart és igen költséges.
Továbbá a készítmények előállítása, szállítása és tárolása során stabilitási problémák léphetnek
fel.
Komplex szerkezetükből adódóan a bio-makromolekulák rendkívül érzékenyek a külső
fizikai és kémiai hatásokra, ezért elengedhetetlen a megfelelően stabil gyógyszerforma
kialakítása. Lehetséges folyadék alapú pl. intravénás és szubkután injekció, vagy infúzió, illetve
szilárd alapú pl. tabletta, kapszula, granulátum és rekonstitúciós por gyógyszerforma készítése
(1. táblázat). A terápiás felhasználás és az anyag érzékenysége a külső hatásokra nagyban
befolyásolja a gyógyszerformát és a gyógyszerforma előállítására (hatóanyag formuláció)
alkalmazható technológiát. A szilárd gyógyszerforma előnyei közé tartoznak a jobb stabilitás,
a könnyebb kezelhetőség és szállíthatóság. Azonban az iparban jelenleg alkalmazott szárítási
technológiák (pl. porlasztva szárítás, fagyasztva szárítás) degradációt okozhatnak a
biohatóanyagok érzékenysége miatt.
1. táblázat bio-hatóanyagok formulációjának lehetőségei
Hatóanyagforma
Szilárd
Folyadék

Gyógyszerforma

Alkalmazás módja

Pl. tabletta, kapszula, granulátum

Pl. orális, rektális, vaginális

Pl. rekonstitúciós por
Pl. ampulla

Pl. intramuszkuláris, intravénás

A makromolekulás biogyógyszerek gyártási folyamata során a megfelelő körülmények
biztosítása kritikus, mivel a termelést végző élő szervezetek nagyon érzékenyek a környezeti
paraméterek (pl. hőmérséklet, pH, oldott oxigén (DO), tápoldat komponensek koncentrációja)
változására. Ezen tényezők befolyásolják a biológiai egységek aktivitását és az anyagcsere
folyamatokat is, ezáltal hatással vannak a termék mennyiségére és minőségére. A hőmérséklet
növelésével növelhető az enzimek és a mikroorganizmusok aktivitása, de az optimális
tartományt túllépve már denaturáció léphet fel. A pH nagymértékű változása is károsan hat a
folyamatra. Az optimális pH tartomány az egyes termelő kultúrák esetén különbözhet, míg a
baktériumok inkább az enyhén lúgos, addig a gombák a savas tartományt kedvelik. A szénforrás
mennyisége és minősége szintén létfontosságú a tenyésztés szempontjából. A szénforrás
mennyisége befolyásolja az élő szervezetek növekedését és akár hatással lehet a termék
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minőségére is. Erre egy jó példa a glikozilációs mintázattal rendelkező fehérjék (pl.
monoklonális antitestek) előállítása. A glikozilációs mintázat befolyásolhatja a terápiás
fehérjék stabilitását, farmakokinetikáját és immunogenitását. A termelésük során a fehérjék
glikozilációs mintázata függ a fermentlében jelenlévő glükóztól is, ezáltal a glükóz
koncentráció nyomon követése és szabályozása alapvető fontosságú a végtermék minőségének
biztosításához.6 A biotechnológiai folyamatparaméterek módosítása a termék alapvető
változását idézheti elő, így a folyamatok részletes tanulmányozása és optimalizálása különösen
fontos. Ennek megvalósítására megoldást jelenthet az FDA által támogatott tervezett minőség,
azaz a Quality by Design (QbD) elve és az ezzel összhangban lévő folyamat felügyelő és
analizáló technológia, azaz a Process Analytical Technology (PAT) alkalmazása.
A doktori munkám során célul tűztük ki új, innovatív technológiák alkalmazását és
fejlesztését,

amelyek

elősegíthetik

a

biotechnológiai

termékek

gazdaságosabb

és

biztonságosabb előállítását. Fontosnak tartottuk vizsgálni a Raman spektroszkópia - mint PAT
eszköz - alkalmazhatóságát különböző biofolyamatok monitorozására és szabályozására,
elősegítve a folyamatok jobb megértését és optimalizálását. A fejlett szabályozási rendszerek
alkalmazásával lehetőség nyílik a megfelelő termékminőség biztosítására. A biohatóanyagok
stabilitásának fenntartása nemcsak a termelési folyamatok alatt fontos, hanem a szállítás és
tárolás során. Ezért kiválasztottuk az elektrosztatikus szálképzést, mint kíméletes szárítási
módszert biohatóanyagok szilárd formájának előállítására. Továbbá az elektrosztatikus
szálképzéssel olyan sejttenyésztésre alkalmas nanoszálas vázanyagok előállítását is terveztük,
amelyek alkalmasak lehetnek a regeneratív orvoslásban és betegségmodellek vizsgálatában.
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2. Szakirodalmi áttekintés
2.1. A Process Analytical Technology (PAT) módszer a bio-gyógyszertechnológiában
A PAT – mint a gyártási folyamatok tervezésére, elemzésére és szabályozására
használható rendszer – az FDA kezdeményezésével jött létre 2004-ben. Célja, hogy a QbD
fontos tényezőit, a nyers- és gyártásközi- anyagok kritikus minőségi tulajdonságait (Critical
Quality Attributes), valamint a folyamat kritikus paramétereit (Critical Process Parameters)
korszerű folyamatközi mérésekkel kövessék valós-idejű információt szerezve minden kritikus
paraméterről.7 A folyamatos információgyűjtés lehetővé teszi a valós-idejű monitorozáson
alapuló szabályozást, amivel a termékjellemzőket előre meghatározott tartományokon belül
tarthatjuk, elkerülve ezzel a veszteséget (2. ábra). A gazdasági versenyképesség és a hatósági
előírások szempontjából is egyre nagyobb hangsúlyt kap a PAT koncepciója. Alkalmazása a
jelenlegi idő, energia és költségigényes folyamat-közbeni illetve végellenőrzési minősítő
analízisek kiváltását eredményezhetné.

2. ábra A termékminőség biztosítása a PAT elvek alkalmazásával

Megvalósításához érzékeny analitikai eszközök fejlesztésére, megfelelő adatelemző
rendszerekre, valamint a folyamatok minőségszabályozási elveinek alkalmazására van szükség.
A folyamatfelügyelő és analizáló technológiák megvalósításának alappillérei a következőek:


tudományos alapú folyamattervezés és optimalizálás a folyamat paramétereinek
szabályozásához,



megfelelően érzékeny analitikai szenzorok a folyamatok monitorozásához,



statisztikai (kemometria) és információs eszközök az analitikai információk
feldolgozásához, tárolásához, valamint a folyamatok modellezéséhez,



a szenzorból érkező analitikai információ szerinti visszacsatolásos szabályozási
stratégiák a folyamatok tervezett irányú megvalósításához.
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A biotechnológiai termékek előállítása során gyakran alkalmaznak sejtes folyamatokat
(pl. monoklonális antitestek előállítása emlőssejtek tenyésztésével), ahol az élő sejtes
rendszerek igen érzékenyek a folyamatparaméterek változására. Az egyes paraméterek
közvetve vagy közvetlenül hatással vannak a termelt biológikum mennyiségére és minőségére,
így szükséges ezen kritikus paraméterek nyomonkövetése és megfelelő szabályozása. A
komplex szerkezetű termék analitikai jellemzése igen bonyolult, azonban a PAT rendszer
alkalmazásával a megfelelő minőségi tulajdonságok már a gyártás során biztosíthatóak. A PAT
rendszer megvalósításának egyik kulcs eleme a megfelelő analitikai módszer és adatelemző
rendszer alkalmazása a kritikus paraméterek követésére. A következőkben a sejttenyésztések
során leggyakrabban alkalmazott analitikai szenzorokkal és méréstechnikákkal, valamint a mért
adatok feldolgozásához használt kemometriai módszerekkel kapcsolatos új eredményeket
ismertetem.
2.1.1. A PAT megvalósítására alkalmas analitikai eszközök
Ahogy az a 3. ábrán is látszik a PAT technológiák – a vizsgálati módszertől függően –
online, inline vagy atline elrendezésben valósíthatóak meg. Az offline mérések nem alkalmasak
a PAT rendszerek fejlesztésére. Az inline vizsgálatra alkalmas eljárások gyorsabbak, nem
igényelnek mintaelőkészítést – ami a minta degradációját vagy átalakulását okozhatja –

3. ábra Méréstechnikai elrendezések: offline – a mintákat a folyamattól helyileg és időben is elkülönülve
vizsgálják, atline – a mintát a folyamat közelében elhelyezett mérőműszeren vizsgálják, a folyamattal egy időben,
online – a mérést a közegből ki majd visszavezetett mintán, valós-időben végzik el, inline – az analitikai szondát a
közegbe helyezve (invazív) vagy azzal nem érintkezve (noninvazív) valósítják meg a folyamat valós-idejű
monitorozását.

12

valamint minimálisra csökkentik a rendszer befertőződésének veszélyét. A biotechnológiai
folyamatokban alkalmazott inline szenzoroknak hosszú ideig kell működniük fennakadás
nélkül. Követelmény velük szemben a sterilezhetőség, kis nyíróerő kifejtése a közegben,
valamint a komplex mátrix megfelelő analízise. A noninvazív mérési elrendezés lehetővé teszi
a folyamatok inline vizsgálatát a befertőződés veszélye nélkül.
A bioreaktorok fiziko-kémiai paramétereinek (pl. pH, hőmérséklet, keverő
fordulatszáma, nyomaték, DO és szén-dioxid) mérésére alkalmas klasszikus szenzorokat széles
körben alkalmazzák. Emellett a szakirodalomban megjelent összefoglaló publikációk8–11
számos más analitikai módszert is felsorakoztatnak, amelyek alkalmasak lehetnek bioreaktorok
valós-idejű monitorozására, azonban ezek közül sokat csak laboratóriumi körülmények között
alkalmaznak:


Fizikokémiai szenzorok;



Elektrokémiai szenzorok;



Tömegspektrometria (MS);



Dielektromos spektroszkópia ();



Optikai spektroszkópia:
 Fluoreszcens spektroszkópia,
 UV-látható spektroszkópia,
 In-situ mikroszkópia;



Rezgési spektroszkópia:
 Raman spektroszkópia,
 Közeli- és közép-infravörös spektroszkópia (NIR/MIR),
 Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FT-IR).

A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) a biotechnológiai termékek
jellemzésére használt módszerek egyik legfontosabb képviselője, de a hosszú elemzési idő miatt
nem illeszkedik a PAT céljaihoz. Az MS-el történő mérések jól alkalmazhatók, de a szükséges
eszközök drágák és bonyolult azok telepítése.
A PAT térnyerése a spektroszkópiai módszerek új generációjának kialakulásához
vezetett. Gyors, megbízható és roncsolásmentes analitikai módszerek inline alkalmazására volt
szükség, amelyek biztosítják a hatékony folyamatszabályozást. A spektroszkópiás módszerek
(pl. UV-látható, fluoreszcens, dielektromos spektroszkópia),12–16 ezen belül is a rezgési
spektroszkópiás vizsgálatok (Raman, FT-IR, NIR, MIR spektroszkópia) különös figyelmet
érdemelnek a biológiai folyamatok inline monitorozásában.17 Az együttesen is alkalmazható,
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és ilyen módon egymást kiegészítő Raman- és NIR-spektrometriás mérések már több esetben
alkalmasnak bizonyultak a valós-idejű folyamatkövetésre. A felvett spektrumok minőségi és
mennyiségi információt tartalmaznak a vizsgált oldat (pl. fermentlé) kémiai összetételére,
valamint a sejtek állapotára vonatkozóan.18
Kutatómunkám során, a fentiekben bemutatott PAT eszközök közül, a Raman
spektroszkópiai mérőrendszerekkel végeztem vizsgálatokat, ezért a továbbiakban ezek
bemutatására fókuszálok.
2.1.2. PAT fontossága az emlőssejtes tenyésztések során
A gyógyszer-biotechnológia területén a rekombináns fehérje termékek előállítására az
emlőssejtek, ezek közül is egy kínai hörcsög petefészek (Chinese Hamster Ovary, CHO)
sejtvonal alkalmazása a legelterjedtebb.19 Az emlőssejtek képesek az összetettebb szerkezetű
fehérjék (pl. monoklonális antitestek) az emberihez hasonló poszt-transzlációs módosítására,
azonban tenyésztésük igen bonyolult és fejlett monitorozó és szabályozó rendszereket igényel.
Az emlőssejtes tenyészetek tápközegei igen összetett rendszerek, melyeknek megfelelő
arányban kell tartalmazniuk a 20 esszenciális aminosavat, vitaminokat, ásványi anyagokat,
növekedési faktorokat és egyéb nélkülözhetetlen tápkomponenseket. A CHO sejtek elsődleges
szén- és energiaforrása a glükóz. A fermentlé glükóz koncentrációja a rekombináns fehérje
termelés egyik kritikus folyamatparamétere, mivel nemcsak a sejtek növekedésére és
produktivitására van hatással, de a képződő fehérje minőségére, glikozilációs mintázatára is.20
A terápiás fehérjék glikozilációs mintázata meghatározza többek között azok immunogenitását,
hatékonyságát és féléletidejét a páciens szervezetében. A glikozilációt a megfelelő termelő törzs
kiválasztása mellett a tápkomponensek (pl. glükóz) és a metabolitok (pl. laktát)
koncentrációjának, illetve a tenyésztési körülmények (pl. pH, hőmérséklet, DO és szén-dioxid)
folyamatos monitorozásával és szabályozásával befolyásolhatjuk.21
Hagyományosan az emlőssejtes tenyésztések nyomon követésére az inline hőmérséklet,
pH és DO szondák mellett atline vagy offline mérési technikákat alkalmaznak a szubsztrátok
és metabolitok, a sejtszám és az életképesség meghatározására. Ez azonban nem megfelelő a
folyamat szabályozására, mintavételezést és minta előkészítést igényelnek (pl. HPLC esetén),
amelyek növelik a befertőződés kockázatát és időigényesek lehetnek.
A PAT irányelveinek megfelelően az utóbbi évtizedben egyre nagyobb az igény a CHO
sejttenyészetek inline analitikájának bővítésére és tökéletesítésére. Ezáltal nem csak a folyamat
pontosabb szabályozása válik lehetővé, de a mintavételezés problémájára is megoldást
találhatunk, csökkentve az esetleges befertőződések esélyét.
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2.2. Adatelemzési módszerek alkalmazása PAT adatok feldolgozására
A PAT eljárásokban alkalmazott valós-idejű gyógyszertechnológiai vizsgálatok során
nagy mennyiségben keletkező adatok statisztikai elemzése az esetek többségében
elengedhetetlen, mivel azok matematikai feldolgozás nélkül áttekinthetetlen, nem megfelelően
értelmezhető információhalmazt alkotnak.22–24 A többváltozós adatelemzési eljárások,
megkövetelik az adathalmaz előzetes feldolgozását a különböző zavarásokból eredő jelek
szűrése és eltávolítása érdekében. A spektroszkópiás vizsgálatok során, ilyen előkészítés többek
között a spektrumok alapvonal-korrekciója, simítása, normálása, standardizálása, deriválása.
Spektrális adattömbök, azaz spektrumsorozatok feldolgozására számos kemometriai eljárás
alkalmas lehet, ilyen például a tiszta alkotóelemek referencia spektrumaival történő
spektrumsorozat elemzés, azaz a klasszikus legkisebb négyzetek módszere (CLS). Lehetséges
a referencia spektrumok meghatározása főkomponens-elemzésen alapuló módszerekkel , illetve
a többváltozós görbefelbontás – váltakozó legkisebb négyzetek módszerével. A részleges
legkisebb négyzetek módszere (PLS) jól alkalmazható a folyamatok követésére, azonban
kalibrációs adathalmaz szükséges a modell megalkotásához. A különböző módszerekkel
kinyert információ lehetőséget nyújt a folyamat komponenseinek azonosítására és mennyiségi
meghatározására.24–26 A doktori munkám során alkalmazott módszereket a 3. fejezetben
részletesen ismertetem.
2.3. Raman spektroszkópia, mint PAT eszköz
A Raman spektroszkópiás vizsgálat során a 10-4000 cm-1 tartományból egy
monokromatikus fénynyaláb (υ0) érkezik a mintára. A beeső fény hatására a molekula rezgési
és forgási átmenetei gerjesztődnek. A fény nagy része reflektálódik, míg egy kis része
rugalmatlanul szóródik. A szóródott fényt egy spektrométerbe vezetve, nagy intenzitású, ún.
Rayleigh vonal (rugalmasan visszaszórt fotonok) észlelhető a beeső fény frekvenciájának
megfelelő értékénél, de emellett frekvencia eltolódás is megfigyelhető, ezek a Raman-sávok. A
frekvencia eltolódás mértékéből és az adott hullámhosszhoz tartozó intenzitás értékekből
minőségi és mennyiségi információt kapunk a mintáról. Azonban a Raman-sávok nagyon kis
intenzitásúak, (általában mintegy 10-6-10-7 % a fényforráshoz képest) ezért észlelésük,
detektálásuk nehéz. A Rayleigh frekvenciánál kisebb frekvenciájúak az ún. Stokes vonalak, míg
a magasabb frekvenciájú vonalak az anti-Stokes vonalak (4. ábra).27
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4. ábra Raman szórás elve

A kompakt kivitelű, hordozható Raman-spektroszkópiás készülékek optikai-szálas
szondával történő kapcsolásával valós-idejű folyamat nyomonkövetést lehet megvalósítani.12
Az ilyen típusú vizsgálatok fontos követelménye a nagy teljesítményű lézerforrás használata,
hiszen az amúgy is kis intenzitású Raman szórt fotonok detektálását nehezíti a dinamikus
rendszerekben fellépő fizikai fényszóródás jelensége.
2.4. Raman spektroszkópia alkalmazása biotechnológiai folyamatok monitorozásában
és szabályozásában
A Raman spektroszkópiát széles körben alkalmazzák a gyógyszeripari és egyéb
biotechnológiai folyamatok monitorozására. A valós-idejű monitorozásra alkalmazható inline
szondákat tesztelték már élesztőkkel (Saccharomyces cerevisiae, Phaffia rhodozymával)
történő etanol,28,29 és karotinoid30 előállítás során tápanyag komponensek és termékek
koncentrációinak

mérésére.

Alkalmazták

baktériumos

(Escherichia

coli)

etanol

fermentációban31 és baktériumos (Lactobacillus casei) tejsavas erjesztésben,32 algával történő
biodízel alapanyag előállításban33 és emlőssejtes fehérje termelésben is.34 A Raman
spektroszkópia segítségével a fermentlében több komponens koncentrációja is meghatározható,
a megfelelő kalibrációs modellekkel a teljes és az élő sejtek számát is követhetjük.34 A
továbbiakban az élesztő fermentáció és emlőssejtes tenyésztési folyamatok jelentőségét és
Raman spektroszkópiás vizsgálatának lehetőségeit részletesen ismertetem.
2.4.1. Élesztő fermentáció vizsgálata Raman spektroszkópiával
Az élesztő fermentációs folyamatok vizsgálata mind a gyógyszeripar mind az alternatív
üzemanyag (biodízel) gyártása szempontjából nagy jelentőségű. A gyógyszeriparban élesztők
segítségével állítják elő az inzulint és analógjait, szérum albumint, hepatitisz vakcinát, valamint
egyéb vírus eredetű molekulákat.19,35 A leggyakrabban alkalmazott élesztő törzsek a
gyógyszeriparban a Saccharomyces cerevisiae és a Pichia pastoris.
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Megfigyelték, hogy a vizsgálat során a szilárd részecskék, a buborékok és a sejtek
okoznak problémát a spektrumok kiértékelése során. A szilárd részecskéken nem kívánatos
fényszóródás is történik, amely zajként jelenik meg a spektrumokon. Szűréssel lehetőség van a
szilárd részecskék eltávolítására, amely segíti a spektrumok kiértékelését. Ennek egyik
lehetősége a fermentlé egy részének elkerülő vezetéken (by-pass) történő átvezetése és
szűrése.36 Másik lehetőség az in situ szonda körül egy szűrő elhelyezése, amely
megakadályozza a

zavaró szilárd részecskék

eljutását

a szondához.29

Megfelelő

adatelőkezelések mellett azonban szilárd részecskék jelenlétében is van lehetőség a spektrumok
kiértékelésére. A spektrális zaj csökkenthető egy belső standard alkalmazásával, mely egy
állandó koncentrációjú komponens rezgési csúcsára történő normálást jelent. Az élesztő
fermentációja során a víz 1627 cm-1 –es 37 rezgése vagy a szulfát S–O rezgése 980 cm-1 -nél38
alkalmas a spektrumok normálására. Ezzel elősegíthető a fermentáció során a komponensek
koncentrációjának meghatározása, akár egyváltozós adatelemzési módszerek alkalmazása
mellett is. Többváltozós adatelemzési módszerek alkalmazásával - mint például a részleges
legkisebb négyzetek módszere - belső standard alkalmazása nélkül is megvalósítottak már
mennyiségi meghatározást.39,40
In situ, inline vizsgálatok37,41 során lehetőség van a fermentációk noninvazív
vizsgálatára, amellyel elkerülhető a szonda sterilizálása és a szonda végén a biofilm réteg
kialakulása. Shalk és munkatársai42 e PhD munkával párhuzamosan kifejlesztettek egy nagy
fokusztávolságú szondát, amellyel a bioreaktor üveg falán keresztül követték a glükóz és etanol
koncentrációt a fermentlében. Az eredményeiket 2017-ben publikálták.
A fermentációs folyamatok optimalizálására és szabályozására felmerülő igény
szükségessé teszi az olyan folyamatszabályozó rendszerek fejlesztését, amelyek az említett
valós-idejű monitorozó rendszereken alapulnak. Ávila és munkatársai40 kidolgoztak egy
többváltozós adatelemzésen alapuló rendszert, amellyel lehetőség volt a fermentációs
folyamatok során a hőmérsékletváltozás, a befertőződés és a szubsztrát megváltozásának
detektálására. A Raman spektroszkópia alapján információt kaptak a tenyészetről, amely
lehetőséget teremtett az esetleges hibák korai detektálására (minőségi kontroll). Azonban nincs
példa a szakirodalomban az élesztő fermentációk során a szénforrás (pl. glükóz)
koncentrációjának szabályozására, ami az egyik fő kritikus paraméter a tenyésztések során.
2.4.2. Emlőssejtes tenyészetek vizsgálata Raman spektroszkópiával
Az inline és online Raman spektroszkópia alkalmazhatóságáról beszámoló publikációk
csak 2010-es években jelentek meg, mivel szükség volt autoklávozható szondák, nagy
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teljesítményű lézerek és megfelelően érzékeny készülékek fejlesztésére. Abu Absi és társai34
voltak az elsők, akik bizonyították, hogy az inline Raman spektroszkópia alkalmas egyszerre
több tenyésztési paraméter vizsgálatára az emlőssejtes bioreaktoros tenyésztések során. Fedbatch (rátáplálásos), 300 l-es ellenanyag fúziós proteint termelő CHO tenyészetekk szubsztrát
és metabolit koncentrációját (glükóz, glutamin, glutamát, laktát, ammónia), illetve az élő
sejtszám (viable cell density, VCD) és teljes sejtszám (total cell density, TCD) változását
követték sikeresen. A referencia mérések hibájával összevethető, 10-15%-os hibával
prediktálták az egyes komponensek változását a tenyésztési körülményekre jellemző
koncentrációtartományban.
Az első publikáció megjelenése óta, több példa is található a szakirodalomban Raman
spektroszkópia alapú tápkomponens, metabolit és titer (expresszált fehérje koncentráció)
meghatározásra.43–45 E PhD munkával párhuzamosan (Liu et al. 2017) megjelent publikáció
szerint a Raman spektroszkópia eredményei alapján észlelhető a sejttenyésztés normálistól
eltérő profilja is, pl. a befertőződés ténye; így van lehetőség időben beavatkozni (időt és pénzt
spórolva meg).46 Nemcsak a kritikus folyamatparaméterek, hanem a termék kritikus minőségi
paraméterei is monitorozhatóak. Li és munkatársai47 jelen PhD munka első eredményeinek
közlését követően dolgoztak ki módszert az antitestek glikozilációjának inline monitorozására.
Összességében elmondható, hogy megvalósítható a CHO tenyészetek Raman
spektroszkópiai vizsgálata, azonban ezen rendszerek komplex összetétele és variabilitása,
illetve a sejtek és sejttörmelékek fényszóró képessége miatt igen sok adatpont, független
bioreaktoros kísérlet szükséges a modellek felállításához. A megfelelően pontos kalibrációhoz
akár 8 bioreaktoros kísérlet és több száz referencia pont szükséges6, ami nem csak munka és
időigényes feladat, de a CHO tápoldatok magas ára miatt költséges is. Ezért felmerült a kérdés,
hogy lehetséges-e kisebb léptékű (így kisebb költségű) bioreaktoros, esetleges lombikos
tenyészetekből származó adatok felhasználásával, az ipari méretű bioreaktoros tenyészetek
monitorozására alkalmas kalibrációs modelleket felállítani.
A szakirodalomban vizsgálták a Raman modell felhasználhatóságát nagyobb, ipari
léptékű bioreaktoros tenyésztések felügyeletére. Berry és kutatócsoportja a Raman
spektroszkópia alkalmazhatóságát vizsgálta több léptékben, a kísérleti 5 l-től a klinikai 2000 les gyártásig.48 Mehdizadeh munkatársaival egy olyan általános Raman alapú kalibrációs
modellt fejlesztett ki (glükózra, laktátra és a VCD-re), amely összesen 900 darab adatpontot
tartalmazott, labor léptéktől (2-3 l) a kísérleti méretig (500 l), különböző médiumot és 7
különböző CHO alapú sejtvonalat felhasználva.45 A kalibrációs modellek jól illeszkedtek az
automata mintavétellel kapott referencia pontokra, így validálták azokat, a méretnövelhetőség
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és robusztusság biztosítása érdekében. Ezt követően a glükóz és laktát predikciós hibaértékei
elfogadható tartományon belül voltak (glükóz: 0,28-0,44 g/l, laktát: 0,072-0,41 g/l), míg a VCD
predikciója már nagyobb hibát adott (VCD: 13,95-30,87*105 db sejt/ml).
2.4.3. Emlőssejtes tenyésztési folyamatok Raman spektroszkópia alapú szabályozása
A terápiás fehérjék előállítására a gyógyszeriparban jelenleg legelterjedtebben
alkalmazott fed-batch technológia során napi mintavétel alapján, bólus adagolással történik a
szükséges tápanyagbevitel a bioreaktorba. Az ilyen tenyésztési folyamatok során
kihasználatlanok a PAT eszközei által nyújtott előnyök. Ennek fő oka, hogy a biotechnológiai
folyamatok esetében nem terjedtek el széleskörűen azok a robosztus és megbízható analitikai
módszerek, amelyek támogatják a fejlett, automatizált folyamatszabályozási technikákat.
Raman-jel alapú szabályozásról 2012-ben egy dublini kutatócsoport publikált először.49
A CHO tenyészet glükóz koncentrációját 11 mM értéken kívánták tartani a PLS modellből
becsült érték alapján, a tápoldat adagoló pumpa manuális be- és kikapcsolásával. A
kutatócsoportnak 2014-ben sikerült a CHO sejteket tartalmazó 15 l-es bioreaktorban
automatizált adagolással szabályozni a glükóz koncentrációt.50 A glükóz koncentráció
szabályozására egy Raman-jel alapú, nem-lineáris modell (non-linear model predictive
controller, NMPC) alapú szabályozást fejlesztettek ki, amellyel sikerült a glükóz szintet először
11 mM, majd 100 óra után 15 mM értéken tartani. Azonban a modell a glutamin, laktát és
ammónia koncentrációt nem követte megfelelő pontossággal. Modell alapú szabályozást ipari
körülmények között – a komplex folyamatok miatt – nagyon nehéz megvalósítani.
Berry kutatócsoportja vizsgálta a glükóz koncentráció szabályozásának hatását a CHO
sejtvonal által termelt fehérje nem enzimatikus glikozilációjára, melynek eredményeit e PhD
munkával párhuzamosan publikáltak.6 A glükóz koncentrációt különböző profilok szerint
szabályozták, mely hatására a glikoziláció 9%-ról 4%-ra csökkent.
Az emlőssejtes tenyésztések bonyolultsága miatt, a szabályozási folyamat során
célszerű nemcsak a glükóz koncentrációt, hanem azzal együtt a laktóz koncentrációt is
szabályozni. A PhD munka megkezdése után Matthews és kutatócsoportja kidolgozta az első
olyan szabályozó rendszert, amely az emlőssejtes tenyészetek laktát koncentrációját is alacsony
értéken tartotta, a glükóz koncentráció szabályozása mellett.51 A glükóz hiányában a sejtek a
laktátot kezdik el fogyasztani szén- és energiaforrásként, így a megfelelő glükóz szint
beállításával a laktát felhalmozódása csökkenthető anélkül, hogy a sejtkultúra éhezne. Az
alacsony glükóz koncentráció (0,5 g/l) mellett a laktát koncentrációt kétféle beállítási értéken,
2,5 g/l vagy 4 g/l kívánták tartani. Ezt a glükóz esetén 0,27 g/l, míg mindkét laktát set-point
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esetén 0,2 g/l hibával sikerült megvalósítani. A szabályozásnak köszönhetően sikerült
visszaszorítani a toxikus laktát felhalmozódást, hatására nőtt az életképesség és a
sejtkoncentráció és 85%-al emelkedett a titer.
Összességében

elmondható,

hogy a

CHO

tenyészet

szabályozható

Raman

spektroszkópiás mérések alapján, így a tápkomponensek és melléktermékek koncentrációja egy
előre meghatározott tartományban tartható. Inline Raman spektroszkópia segítségével igen jó
folyamatkövetés biztosítható, az ezen alapuló szabályozás megvalósításával biztosíthatók az
optimális tenyésztési körülmények. Ily módon garantálható a termelt fehérje állandó minősége,
a maximális termelés elérése mellett.
Ipari szinten a tápkomponensek és metabolitok inline mérésen alapuló szabályozása
még nem megoldott, a napi egyszeri mintavételezésből származó adatok birtokában lehetséges,
hogy a rátáplálás nem optimális mennyiségű és összetételű, esély van alul vagy túltáplálásra.
Valós-idejű analitikai módszerek alkalmazásával nagy mennyiségű és széleskörű információt
kapunk a tenyészetekről, illetve pontos szabályozást tudunk megvalósítani, ezáltal mindig
azonos tenyésztési körülményeket biztosíthatunk, ami a termék állandó minőségét is garantálja.
A Raman spektroszkópiás módszer széleskörű elterjedéséhez szükséges a kalibráció idejének
csökkentése, illetve robusztus módszerek fejlesztése. Ezért célunk volt a Raman spektroszkópia
alkalmazhatóságát vizsgálni emlőssejtek bioreaktoros tenyésztésének monitorozására, valamint
a mennyiségi meghatározáshoz szükséges kalibrációs módszer fejlesztése. Az inline
eszközökkel

történő

valós-idejű

folyamatmonitorozás

lehetővé

teszi

a

fejlett

folyamatszabályozás megvalósítását.
2.5. Elektrosztatikus szálképzés
Az elektrosztatikus szálképzés (electrospinning, ES), egy olyan folytonos és
költséghatékony technológia, amely nano- és mikrométeres átmérőjű szálak előállítására
alkalmas. A technológia által kínált előnyök miatt és a folyamatos fejlesztések eredményeként
az 1990-es évektől kezdve került az érdeklődés középpontjába először a textil- majd az
egészségiparban.
A technológia során szintetikus vagy természetes eredetű lineáris polimer vizes vagy
szerves oldószerből készült oldatát, illetve olvadékát használják fel a szálképzéshez. Az egytűs
elektrosztatikus szálképző (SNES) berendezés általában tartalmaz egy nagyfeszültségű
tápegységet, pumpát, egy fém szálképző nyílást (szórófejet) valamint a szálak gyűjtésére
szolgáló földelt lemezt. A folyamat során a polimer oldatot (vagy olvadékot) egy elektróddal
érintkeztetve nagyfeszültségű elektromossággal töltenek fel, és a gyűjtőként szolgáló
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fémlemezt földelik. Amikor az így kialakított térerősség nagysága elég nagy ahhoz, hogy
legyőzze a felületi feszültséget, a szálképző nyílásából, megindul egy folyadéksugár a
gyűjtőlemez felé. A folyadéksugár kezdetben egyenesen, majd spirális pályán halad a
folyadéksugár meghajlásának következtében.52 A folyadéksugár hirtelen felgyorsul,
megnyúlik, felülete nagy mértékben megnő, így az oldószer pillanatszerűen párolog el (5. ábra).
Az elektrosztatikus mező nagyságát a feszültség és a földelt lemez távolsága is befolyásolja.53

5. ábra Egytűs elektrosztatikus szálképzés (SNES)

A szálak morfológiája nagyban függ az oldat koncentrációjától és viszkozitásától, a
polimer molekulatömegétől, vezetőképességétől és a felületi feszültségtől. Az elektrosztatikus
szálképzés során változtathatjuk a szórófej és a földelt lemez távolságát, a feszültséget és a
polimer oldat adagolási sebességét. A környezeti paraméterek, mint a hőmérséklet és a
páratartalom is hatással lehetnek a szálképzési folyamatra.54 A gyűjtőlemez elrendezése és
geometriai felépítése befolyásolhatja a szálak rendezettségét. A szálak irányítottsága
(párhuzamossága) például növelhető forgódobos gyűjtéssel (6. ábra).55
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.
6. ábra Szálak gyűjtése forgódobos elrendezésben

Az elektrosztatikus szálképzést elsősorban a textil- és műanyagiparban alkalmazzák
nagyhatékonyságú

szűrők,

valamint

féligáteresztő

membránok,

nanokompozitok,

védőruházatok, szenzorok, és katalizátor hordozók gyártására.56,57 Orvosi felhasználásként
legjelentősebb a sebfedés, sebgyógyítás és a szövetmérnökség területén történő alkalmazás.58
Az elektrosztatikus szálképzéssel előállítható olyan háromdimenziós vázanyag, ún. scaffold
amely alkalmas a sejtek megtapadására és növekedésére, ezzel elősegítve a szövetek
háromdimenziós kiterjedését. A háromdimenziós szövetek segítségével lehetőség nyílik
pontosabb betegségmodellek megalkotására, hogy minél jobban megértsük a betegség
kialakulásához vezető tényezőket és beavatkozási lehetőségeket; illetve a vázanyagok
segítségével előállított szövetek a regeneratív orvoslásban is alkalmazhatók.59 Emellett az
elektrosztatikus szálképzés a gyógyszerkészítmény-technológia területén is hatalmas
lehetőségeket tartogat. A technológia révén a hatóanyag és a polimer mátrix amorf szilárd
diszperziója hozható létre, amellyel javítható a rosszul oldódó hatóanyagok oldhatósága,
valamint a módszerrel befolyásolható a hatóanyag leadás sebessége és mértéke.60 Ezen előnyök
mellett a technológia a hatóanyag pillanatszerű száradását teszi lehetővé szobahőmérsékleten,
amely alkalmassá teszi a biológiai hatóanyagok kíméletes szárítására is.61
A továbbiakban részletesen fogom bemutatni az elektrosztatikus szálképzés
alkalmazhatóságát a szövetmérnökség területén háromdimenziós vázanyagok fejlesztésére,
valamint a biohatóanyagok szilárd formájának előállítására. Mindkét kutatási terület igen
jelentős napjainkban a gyógyszeripari biotechnológia területén.
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2.6. Vázstruktúrák fejlesztése háromdimenziós szövettenyésztésekhez
2.6.1. Sejtek mikrokörnyezete
A szöveti sejtek in vivo körülmények között egyedi szövetspecifikus mikrokörnyezetben
léteznek, melyet közkedvelten neveznek sejtes niche-nek. Ez az extracelluláris mátrix (ECM)
magába foglalja a niche strukturális komponensét, ráadásul biztosítja a fizikai támogatást a
sejtek megtapadásához, migrációjához és osztódásához. Biokémiai jeleket szintén mutat a
sejtek irányába, melyek modulálhatók molekuláris interakciókon keresztül.58
Felépítését tekintve az extracelluláris mátrix tartalmaz kollagént, amely receptor
szerepet betöltő transzmembrán fehérjéken keresztül kapcsolódik a sejtekhez, valamint
összetett szerkezetű proteoglikánokat, amelyekben a poliszacharidok a fehérjéhez kötötten
helyezkednek el. A sejtmembrán belső oldalát citoszkeleton mikrofilamentumok támasztják
meg (7. ábra).

7. ábra Az extracelluláris mátrix szerkezete

A szöveti struktúrát oly módon is ki lehet alakítani, hogy az extracelluláris mátrix
strukturális jellegzetességét utánzó vázakat hozunk létre, majd azok felületét módosítva a
biokémiai jelzőingereket is kiválthatunk.62 Ez a biofunkcionális mesterséges váz képes lehet
arra, hogy megfelelő biológiai mikrokörnyezetet biztosítson 3D-s in vitro kísérletekhez,
megalapozva a regeneratív orvoslást szolgáló szövetmérnökség technológiáját.
E vázstruktúrák (scaffoldok) létrehozására utóbbi években számos technikát
alkalmaztak63,64, mint például a fagyasztva szárítás,65 fázisszeparáció,66 3D nyomtatás,67
önszerveződő rendszerek68 és az elektrosztatikus szálképzés69–71.
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2.6.2. A háromdimenziós szövetek felhasználása
A szövetmérnökséget, az orvostudomány alkalmazza elsősorban kutatási célokra a
regeneratív orvoslás területén, a kutatási eredményekből kiindulva már szövetek pótlására is
alkalmazzák ezt a technológiát.
A tradicionális szövetmérnökségi módszerek során a "top-down" megközelítést
alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a sejteket ráültetik egy biokompatibilis és biológiailag
lebomló scaffoldra, miközben azok az elvárásoknak megfelelően benépesítik a vázat és
megteremtik a saját extracelluláris mátrixukat. Számos szövetet sikerült előállítani in vitro
módon a "top-down" megközelítés segítségével, mint pl. bőr,72,73 csont,74,75 porc,76,77 izom,78
ér,70,79 és ín,80,81 szövetek. Azonban a komplex és nagyobb funkcionalitással rendelkező
szövetek, melyeknek nagyobb a sejtsűrűsége és a metabolikus szükséglete (pl. vese, máj), még
nagy kihívásokkal rendelkeznek. Ezen akadályok leküzdésére a feltörekvő "bottom-up"
technológia jelent nagy potenciált, amely a különleges mikroszerkezettel rendelkező
mikrométeres tartományú szövet alapú építőelemek megalkotására fókuszál, így összetett
szövetstruktúrákat lehet létrehozni alulról felfelé haladva. Az építőelemek komplex szövetté
állhatnak össze az egyéni tömbök összetételének és alakjának a szabályozásával.82
A felsorolt előnyök mellett a szövetmérnökség területén még számos kihívást kell
megoldani ahhoz, hogy a mindennapi gyógyászatban bonyolultabb szövetek helyettesítésére is
fel lehessen használni ezt a módszert. Etikai kérdések és jogi aggályok is felmerülhetnek, mivel
az új szövet rejtett betegséget hordozhat, valamint nehéz kontrollálni a sejtek növekedését és a
sejtszintű folyamatokat (pl. őssejtek differenciációja).
Betegségmodellek fejlesztése is ígéretes területe a vázanyagok felhasználásának. A
gyógyszerfejlesztés során a preklinikai fázisban in vitro és in vivo toxikológiai és farmakológiai
kísérleteket végeznek állati és emberi eredetű sejt- és szövetkultúra modellek alkalmazásával.
Az in vivo állatkísérletekből származó modellek sokkal jobban leírják a hatóanyag
farmakológiáját, azonban ezek igen költségesek. Az in vitro sejtes modellek fejlesztésével
csökkenthető a további preklinikai és klinikai tesztek során rosszul szereplő gyógyszer-jelöltek
száma. Ezáltal csökkenthetőek a költségek és növelhető a gyógyszerfejlesztés hatékonysága. A
hagyományos kétdimenziós modellek nem mindig adnak pontos eredményt, így sok
gyógyszerjelölt a további klinikai tesztelések során bukik el. A megfelelően kialakított
vázanyagok felhasználásával létrehozható egy olyan 3D-s in vitro modell, ami az eredetihez
hasonló környezetet tudja reprodukálni.
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A rákkutatás területén a háromdimenziós szöveteknek elsősorban a tumor kialakulását
és növekedését befolyásoló tényezők kutatásában van nagy jelentősége,83 mivel a kétdimenziós
in vitro vizsgálatok nem megfelelőek a tumor szerkezetének, a migráció és invázió
folyamatának modellezésére.84
2.6.3. Vázstruktúrák típusai
A vázak feladata az extracelluláris mátrixhoz hasonló környezet kialakítása a sejtek
háromdimenziós tenyésztése során. Ahhoz, hogy ez teljesülhessen, több kritériumnak is meg
kell felelni: biokompatibilitás és biológiai lebonthatóság, porozitás és átjárhatóság a sejtek
tápanyagellátásának biztosítására, mechanikai stabilitás és nagy fajlagos felület.59,85 A
vázstruktúrák anyagai olyan természetes vagy mesterséges anyagok lehetnek, amelyek
klinikailag kompatibilisek, hogy ne okozzanak gyulladást és immunválaszt a szervezetben. A
váz anyaga befolyásolhatja a sejtek kapcsolódását egymáshoz és a vázat alkotó
szálstruktúrához, illetve elősegítik a sejtek szaporodását.
Az elektrosztatikus szálképzéssel előállított vázstruktúrákat a nagy felület-térfogat arány
és a technológia flexibilitása miatt tartják előnyösnek. Az elektrosztatikus szálképzéssel
nanoszálakból álló háromdimenziós szerkezetet lehet előállítani. Attól függően, hogy milyen a
szálvastagság, a szálak rendezettsége és a porozitás, eltérő tulajdonságú vázstuktúrák
alakíthatók ki, amelyek különbözőképp befolyásolják a sejtek proliferációját és migrációját.86
Befolyásoló tényező még az is, hogy nano- és mikroszálak keverékéből áll-e a vázanyag, vagy
pedig homogén az eloszlás és nincs nagyságrendbeli különbség a szálátmérők között.
A szálak közötti pórusméret is nagyban befolyásolja a fent említett tulajdonságokat.
Minél kisebbek a pórusok, annál nehezebben járja át a tápoldat a rendszert, nem tudnak
megtapadni a sejtek a szálakon és nehezebben hatolnak be közéjük, hogy 3D-ben népesítsék be
a scaffoldot. Abban az esetben sem tudnak megtapadni a szálakon a sejtek, ha túl nagy a
pórusméret.87 Szálak alkalmazása esetén a sejtek jobban és gyorsabban szaporodtak
nanoszálakon, mint a mikroszálakon, s a néhány száz nanométeres vastagság bizonyult a
legalkalmasabbnak az extracelluláris mátrixhoz hasonló környezet kialakításához.88
A nanoszálak előállításához legtöbbet alkalmazott természetes polimerek az agaróz,
kollagén, hialuronsav (HA), alginát és különböző membránkomponensek.89 A biokompatibilis
szintetikus polimerek közül a polikaprolakton (PCL), a politejsav (PLA), a poliglikolsav (PGA)
és a tejsav és glikolsav kopolimer (PLGA) a legtöbbet alkalmazott anyagok.90–93
A különböző keverékek is kedvelt felhasználásúak, a megfelelő keverékkel optimális
mechanikai és biomimetikus tulajdonságok érhetőek el. A regeneratív orvoslás területén a
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scaffold degradációs ideje is fontos faktor lehet, amely szintén befolyásolható a keverékek
összetétele által.59 A PCL például szemikristályos, hidrofób, biológiailag lebomló polimer,
amelyet viszonylag lassú degradációja miatt önmagában kevésbé használnak. Azonban a
mechanikai és degradációs jellemzőin könnyen javítani lehet azáltal, hogy más polimerekkel
keverve vagy kopolimerizációval módosítva készítik belőle a szálakat. A PCL és zselatin
különböző összetételű keverékét vizsgálva azt állapították meg, hogy a zseltanintartalom
hatással volt a szálátmérőre, a porozitásra és a hidrofilicitásra is.94 A PCL-t PLA-val
kopolimerizálva pedig a mechanikai tulajdonságok javulását tapasztalták. Az így készült vázak
nem deformálódtak, valamint sokkal jobb hatással voltak a sejtek elszaporodására.95 Található
olyan példa is a szakirodalomban, hogy PCL és HA keverékből készítettek vázrendszert, illetve
egy háromkomponensű rendszert is létrehoztak: PCL/kollagén/HA 50:30:20 arányú
keverékből, melynek tulajdonságai kiemelkedően jónak bizonyultak.96 A fent említett példákon
kívül a poli(hidroxi-butirát) (PHB) és hidroxi-butirát és hidroxi-valeriát kopolimer (PHBHV)
oldataiból szintén képeztek szálakat scaffoldok előállítására, azonban előállításukat és
alkalmazásukat nem vizsgálták széleskörűen.97
2.7. Biohatóanyagok gyógyszerformái
A biotechnológiai úton előállított nagymolekulás gyógyszerek érzékenyek a környezeti
hatásokra és stabilitási problémák merülhetnek fel a szállítás és a tárolás során. Ezért ezek
esetében különösen fontos a megfelelően stabil gyógyszerforma előállítása. A biohatóanyagok
bevitelére legtöbbször folyadék gyógyszerformát állítanak elő (pl. injekció), amely előnye a
gyors hatás kifejtése a szervezetben, azonban bizonyos alkalmazási módok, pl. intravénás és
intramuszkuláris adagolás csak orvosi felügyelettel valósítható meg, s a vérplazma
koncentrációjának szinten tartásához ismételni kell a kellemetlen kezelést. A gyógyszer
alkalmazhatóságát nagyban befolyásolja a betegek egy részének nem megfelelő
együttműködése (patient compliance) ezzel a beviteli móddal. Továbbá a biomolekulák oldott
formában kevésbé stabilak, aggregáció léphet fel, s az anyag kicsapódhat. Egyes esetekben
előfordul az anyag degradációja és bomlástermékek megjelenése az oldatban.98 A stabilitási
problémák ezért az intravénás adagolás során nagy aggodalomra adhatnak okot a terápiás
felhasználhatóságot illetően.
Felismerték, hogy a hosszú távú stabilitás érdekében a biológikumok molekuláris
mozgását le kell csökkenteni vagy teljesen meg kell szüntetni, hogy elkerüljék a degradációt
tárolás közben.99 Ennek lehetősége a szilárd forma előállítása megfelelő szárítási technológia
alkalmazásával, amellyel a hatóanyag stabilitása megnövelhető. A szilárd formák további
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előnye, hogy szabályozott és nyújtott hatóanyagleadásra képesek, valamint könnyebb kezelést
és szállítást tesznek lehetővé.100
2.8. Szilárd bio-gyógyszerforma előállításának lehetőségei
A bio-hatóanyagok szilárd formulációja általában egy vizes oldat szárításán alapul. A
vizes oldatból kiinduló gyártás során a kisebb stabilitású nagymolekulás hatóanyagok
molekuláris mozgása miatt fellép a biológiai eredetű hatóanyag degradációjának veszélye. A
szilárd forma elérése érdekében az iparban leggyakrabban a fagyasztva szárítást és a porlasztva
szárítást alkalmazzák.101,102 A fagyasztva szárítás igen idő- és költségigényes csak szakaszosan
üzemeltethető technológia, ahol a fagyás során a hatóanyag degradálódhat. A porlasztva
szárítás folyamatosan is üzemeltethető, költséghatékonyabb technológia, de a szárításhoz
alkalmazott magas hőmérsékletű levegő miatt hőérzékeny molekulák szárítására korlátozottan
alkalmas. Néhány további technológia is létezik a biohatóanyagok szárítására, mint például a
„spray-freeze drying”, vákuumszárítás, bevonás.101,103,104 Mivel ez utóbbiak sem biztosítanak
megbízható termékminőséget, továbbra is szükséges olyan új, költséghatékony technológiák
fejlesztése, amelyek valós alternatívák jelenthetnek a fagyasztva szárítás és a porlasztva szárítás
kiváltására. Az elektrosztatikus szálképzés olyan folyamatos szárítási technológia, amely
szobahőmérsékleten pillanatszerű száradást tesz lehetővé, így ígéretes lehetőséget kínál a
biohatóanyagok szilárd formájának előállítására.54,103,105
A biohatóanyagok aktivitásának megőrzése érdekében a végső gyógyszerforma
előállítása során gyakran alkalmaznak segédanyagokat, amelyek közül a legelterjedtebbek a
különböző cukrok és cukorszármazékok. A legtöbbször alkalmazott segédanyagok a mannit,
szacharóz és a trehalóz.106,107 Hatásuk két elképzeléssel is magyarázható, a „vitrifikációs
elmélettel” és a „víz-helyettesítési elmélettel”.108,109 Az elsőnek említett hipotézis szerint a
dehidratáció során a sejtek membránja a fluid fázisból átlép a gél fázisba, amelynek hatására
lyukak keletkezhetnek a membránon, ami a sejt pusztulásához vezethet. Ez megelőzhető
szacharidok hozzáadásával, amivel a sejtmembrán egysége megmarad, mivel a membrán nem
vitrifikálódik. A stabilitás akkor növekedhet, ha a segédanyag üvegesedési hőmérséklete
magasan a tárolási hőmérséklet felett van. A „víz-helyettesítési hipotézis” szerint a
sejtmembrán és a vízmolekulák között hidrogénkötés alakul ki. A szárítás közben fellépő
vízvesztés során, a vízmolekulák helyére a segédanyagként adagolt cukorszármazékok hidroxil
csoportja kapcsolódik, fenntartva ezzel a hidrogénkötés stabilizáló hatását.
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2.8.1. Elektrosztatikus szálképzés és a biohatóanyagok stabil formái
Az elektrosztatikus szálképzés egy alacsony működtetési költségű, folytonos
technológia, amely gazdaságos alternatívája lehet az iparban jelenleg alkalmazott szárítási
technológiáknak. A folytonos technológiák fejlesztésének jelentősége megnőtt az elmúlt
évtizedekben, az iparban nagy hangsúlyt fektetnek ezekre a fejlesztésekre, amely trendbe jól
illeszkedik ez a szárítási technológia. Az elektrosztatikus szálképzés során kialakuló nagy
fajlagos felület rendkívül gyors (~1 másodperc) száradást tesz lehetővé atmoszférikus
nyomáson és szobahőmérsékleten. A nagyon gyors dehidratáció és a szobahőmérsékletű
gyártás lehetősége teszi a nanoszálképzést alkalmassá szilárd gyógyszerkészítmények
előállítására.54 Egy kismolekulás hatóanyag pl. a szálképzés során megfelelő paraméterek
mellett a polimerekkel és segédanyagokkal amorf szilárd diszperziót képez. A stabil amorf
rendszer előnyös a megfelelő biohasznosulás elérése szempontjából.110 A szakirodalomban
találhatók példák különböző típusú biohatóanyagok elektrosztatikus szálképzésére, mint
például enzimek, peptidek, proteinek, monoklonális antitestek, oligonukleotidok és élő
sejtek.61,111–116
A 2.5 fejezetben bemutatott SNES mellett még érdemes megemlíteni a koaxiális
technológiát, amikor két vagy több komponensből képződnek a szálak, mag-héj
elrendeződésben.117 A koaxiális módszerrel előállított szálak jól alkalmazhatók szabályozott
hatóanyagleadású bio-hatóanyagok gyógyszerformáinak fejlesztéséhez,118 a technológia
méretnövelése azonban nehezebb mintha csak egy oldatot használnánk.
A biológiai eredetű hatóanyagok nagyon érzékenyek, ezért esetükben a szerves
oldószerek helyett a vizes oldatok alkalmazása preferált az elektrosztatikus szálképzés során.
A vizes oldat alapú technológia hátránya a víz magasabb forráspontja szerves oldószerekhez
viszonyítva. Ezért a vizes oldatokból történő szálképzés során kisebb adagolási sebességeket
lehet elérni. Biztosítani kell a megfelelő száradást, így igen csekély a produktivitás, azaz
egységnyi idő alatt csak kis mennyiségű termék állítható elő. A vizes oldat alapú
elektrosztatikus szálképzés esetén különösen fontos a méretnövelés lehetőségeinek vizsgálata.
Az

elektrosztatikus

szálképzés

ipari

alkalmazhatóságának

kritériuma

a

megfelelő

termelékenység elérése. A technológia méretnövelési lehetőségeit a következő alfejezetben (2.9
fejezet) ismertetem.
A méretnövelés mellett a szálak feldolgozhatósága is fontos szempont az ipari
alkalmazhatóság szempontjából. Az elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálas termék
további feldolgozást igényel, mint például a szálak őrlése, mielőtt a homogenizálási lépést
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követően tablettát vagy kapszulát állítanak elő belőle.119 A termék morfológiája és fizikaikémiai tulajdonságai hatással lehetnek a feldolgozási lépésekre. A vizes oldatok szárítása során
a maradék víztartalomnak igen nagy a hatása a termék tulajdonságaira, mivel a víz lágyítóként
viselkedik a polimer mátrixban.120 A víztartalom növekedésével csökken a szálak törékenysége
és ez által romlik az őrölhetősége, valamint csökken az üvegesedési hőmérséklet. Ha a tárolási
hőmérséklet az üvegesedési hőmérséklet felett van, akkor megnő a molekulák mozgékonysága
és ez nagy hatással lehet a hatóanyag stabilitására a tárolás során.121,122 Az elektrosztatikus
szálképzés során fontos a víztartalom és a termék feldolgozhatóságának vizsgálata. Azonban a
vizes oldat alapú elektrosztatikus szálképzés esetén nincs példa a szakirodalomban a kis
produktivitással képződő szálak feldolgozhatóságának vizsgálatára.
2.9. Elektrosztatikus szálképzés méretnövelési lehetőségei
Az elektrosztatikus szálképzés ipari alkalmazásának kritériuma a technológia
méretnövelése nagy mennyiségű szálas termék előállítására. A hagyományos SNES nem
megfelelő termelékenységű az ipari igények kielégítésére. A magas forráspontú vizes oldatok
esetén csak 0,5-1,0 ml/óra adagolási sebesség érhető el,114,123,124 amely a laboratóriumi
vizsgálatokhoz szükséges anyagmennyiség előállítására sem alkalmas. A méretnövelés során
legtöbbször a polimer oldatból kialakuló Taylor-kúpok számát, azaz a kilépő folyadéksugarak
mennyiségét növelik.52,125 Az egyik legegyszerűbb módszer a szórófejek megsokszorozása, a
többtűs elektrosztatikus szálképzés (multi-needle electrospinning, MNES) alkalmazása.
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8. ábra Szórófejek elrendezési lehetőségei a többtűs elektrosztatikus szálképzés során. A: négyzetes, B: lineáris,
C: hexagonális, D: körkörös52

A szórófejeket számos elrendezésben alkalmazhatjuk (8. ábra), azonban a technológia
hátránya, hogy a szórófejeken kialakuló elektrosztatikus terek között kölcsönhatás alakul ki,
ami hatással van a szálképzésre, valamint a szórófejek gyakran eltömődnek a szálképzés
során.126,127 Ezen hátrányok kiküszöbölhetőek az ún. szabad felületű elektrosztatikus szálképzés
(free-surface electrospinning, FSES) alkalmazásával.128 Az eljárás lényege, hogy a szabad
folyadékfelszínen megfelelő görbületeket kell kialakítani ahhoz, hogy szálak tudjanak kilépni
a felszínről. A megfelelő felület létrehozható például henger, gömb, kúp, spirál tekercs, lemez
forgatásával, miközben azok részlegesen a polimer oldatba merülnek (9. ábra). Emellett a
görbült felület létrehozható mágneses tér, ultrahang, gravitációs mező vagy nagy nyomású
levegő

(buborékok

formájában)

alkalmazásával.129–131

A

felületről

kilépő

számos

folyadéksugár lehetőséget ad a nagyobb termelékenység elérésére, azonban a FSES hátránya,
hogy a szabad felületről az oldószer könnyen elpárolog, ami a koncentráció folyamatos
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változásához vezet. A polimerszálak kialakulása a felületen nehezen kontrollálható, ennek
következtében a szigorú gyógyszeripari követelmények nehezen elégíthetőek ki.

9. ábra Gázbuborékos (A), golyós (B) és forgó hengeres elektrosztatikus szálképzés (C) 52,132. Az elektrosztatikus
szálképzés szabad folyadékfelületről is lehetséges, a fenti képeken megjelenített technológiák segítségével.

A termelékenység növelésére többek között lehetőség van váltóáram, segédlevegő
alkalmazásával vagy a hőmérséklet emelésével. A váltóáramú elektrosztatikus szálképzés
(alternating current electrospinning) során a polimeroldatból a váltóáram hatására több
folyadéksugár is egyidejűleg lép ki a felületről, lehetővé téve nagyobb mennyiségű szálak
előállítását (10. ábra). A szálak képződéséhez nincs szükség földelt egységre, így sokkal
könnyebb a szálak folyamatos gyűjtése. A váltóáram alkalmazása azonban szigorú biztonsági
követelményeket igényel, ezért egyelőre nem terjedt el ipari körülmények között.133 A
segédlevegő alkalmazásával is elősegíthetjük a szálképzést. A levegő alkalmazására jó példa
az elektrosztatikus szálfúvás (electroblowing), amely során a nagynyomású levegőt vezetnek a
szórófej külső részére. A nyújtó erő hatására kis szálátmérőjű szálak előállítása is lehetséges,
valamint növelhető az ES termelékenysége.134

afrg
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10. ábra Taylor-kúpok kialakulása a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés során 135

Az elektrosztatikus szálképzés méretnövelése igen nehéz feladat, az elérhető
lehetőségek számos hátránnyal rendelkeznek, így további fejlesztések szükségesek. Az ipari
igény kielégítésére a kutatócsoportunk kifejlesztette a nagy-sebességű elektrosztatikus
szálképzés (high-speed electrospinning, HSES) technológiáját, ami egy valós alternatíva az
elektrosztatikus szálképzés méretnövelésére.136 A módszer során a szálképzést az
elektrosztatikus erő mellett a centrifugális erő is elősegíti, miközben nincs szabad
folyadékfelület és az oldat koncentrációja nem változik. A polimer oldatot a nagy sebességgel
forgó szórófejbe adagolják, amire nagyfeszültséget kapcsolnak. A szálak folyamatos gyűjtését
is megoldották egy ciklon alkalmazásával. HSES alkalmazásával szerves oldószerek esetén
akár 1500 ml/óra adagolási sebesség is elérhető, azonban biohatóanyagok vizes oldatának
szárítására nem alkalmazták a technológiát.
2.10.

A szakirodalom alapján megfogalmazott célkitűzések

A biotechnológiai kutatások jelentősége folyamatosan növekszik, és a gyógyszeripari
hatóságok egyre szigorúbb követelményeket állítanak a gyártók felé. Ezért a doktori munkám
során célul tűztük ki a biotechnológiai gyógyszerek előállítása során alkalmazható, új, innovatív
technológiák fejlesztését és alkalmazhatóságuk vizsgálatát. A fejlesztések során fontos
szempont volt a technológiák ipari alkalmazhatósága és a gyártási folyamatok biztonságosabbá
és hatékonyabbá tétele.
Az irodalomkutatás alapján a Raman spektroszkópia ígéretes módszer biofolyamatok
monitorozására és szabályozására. Az inline vizsgálatokkal valós-idejű információt
nyerhetünk a kritikus paraméterekről, ami alapján lehetőség nyílik a paraméter visszacsatolásos
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szabályozására, azonban ehhez szükséges megfelelő szabályozó rendszer fejlesztése. Célul
tűztük ki a kutatócsoportunk által kifejlesztett, Raman spektroszkópia alapú szabályozó
rendszer137,138 továbbfejlesztését és tesztelését a laktóz enzimes hidrolízise során, amely
modellként szolgálhat bonyolultabb biotechnológiai folyamatok vizsgálatához. A laktóz
enzimes hidrolízisét még nem vizsgálták korábban inline Raman spektroszkópiával. Emellett
célul tűztük ki a Raman spektroszkópia alapú monitorozás és szabályozás megvalósítását
egyaránt. A kutatásaink során az élesztő fermentációt és az emlőssejtes tenyésztést terveztük
vizsgálni, mivel ezek széleskörűen alkalmazott folyamatok biohatóanyagok előállítására.
Kutatásunk során célul tűztük ki az élesztő fermentáció Raman spektroszkópiás
vizsgálatát jó etanol tűrő képességű Saccharomyces cerevisiae törzs alkalmazásával. A
fermentációs folyamatok során a sterilitás fenntartása igen fontos, a befertőződés kockázata
csökkenthető a mintavételezés csökkentésével és noninvazív mérések alkalmazásával. Ezért
célul tűztük ki az élesztő fermentáció során a glükóz és az etanol koncentrációjának követését
noninvazív Raman spektroszkópiás mérések alkalmazásával, valamint a valós-idejű mérésen
alapuló visszacsatolásos szabályozás tesztelését. A glükóz koncentráció kritikus paraméter a
sejtek növekedése és az etanol termelése szempontjából, ezért vizsgálni terveztük a glükóz
koncentráció szabályozásának hatását az etanol termelésre.
Az emlőssejtek a leggyakrabban alkalmazott szervezetek a modern gyógyszeriparban
monoklonális antitestek termelésére. A termelt antitest mennyiségét és minőségét befolyásolják
a tenyésztési folyamat kritikus paraméterei, ezért szükség van a paraméterek monitorozására és
fejlett szabályozó rendszerek alkalmazására. A glükóz koncentráció hatással van a sejtek
szaporodására és az antitestek minőségére is (pl. glikozilációs mintázat), ezért kritikus
paraméter a tenyésztések során. Célul tűztük ki a Raman spektroszkópia alkalmazhatóságának
vizsgálatát adalimumab termelő, emlőssejtes tenyésztések során a glükóz koncentráció
követésére. Az inline Raman spektroszkópiás mérések kiértékeléséhez szükséges kalibrációs
modellt többváltozós adatelemzési módszerek alkalmazásával terveztük elkészíteni. Az inline
cukor koncentráció követése lehetővé teszi a valós-idejű analízisen alapuló rátáplálási
stratégiák kidolgozását.
Egy másik ígéretes technológia a gyógyszeriparban az elektrosztatikus szálképzés,
amely nano- és mikro-méretű szálak előállítására alkalmas enyhe körülmények között. Célul
tűztük ki PCL, PLA, PLGA, PHBHV polimerek, valamint tejsav és kaprolakton kopolimer
(PLAC) felhasználásával, sejttenyésztésre alkalmas scaffoldok előállítását és felületi
tulajdonságainak vizsgálatát.
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Az elektrosztatikus szálképzés ígéretes felhasználási területe a biohatóanyagok szilárd
formulációja is. Az elektrosztatikus szálképzés a fagyasztva szárítás és a porlasztva szárítás
valós ipari alternatívája lehet, azonban még számos kihívásra kell megoldást találni. A
biohatóanyagok esetén a vizes oldatok alkalmazása preferált, amivel korábban igen alacsony
termelékenységeket értek el és nem vizsgálták a technológia méretnövelési lehetőségeit. Ezért
célul tűztük ki a kutatócsoportunk által kifejlesztett méretnövelt berendezés, a nagy-sebességű
elektrosztatikus szálképző alkalmazhatóságának vizsgálatát vizes oldatok szárítására. A
kísérletek során polivinil-alkohol (PVA) alapú oldatok alkalmazását választottuk, mivel az a
szakirodalom szerint több esetben is pozitív hatással volt a biohatóanyagok stabilitására, így
potenciális mátrix lehet.113,139,140 A fejlesztés során nem csak a nagy produktivitás elérése,
hanem a szálak feldolgozhatóságának vizsgálata is célunk volt.
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3. Anyagok és módszerek
3.1. Kísérleti módszerek és felhasznált anyagok
3.1.1. Laktóz hidrolízis
A biofolyamatok Raman spektroszkópiás vizsgálata során modellreakcióként a laktóz
enzimes hidrolízisét vizsgáltuk. A laktóz-monohidrát (Meggle Pharma, Wasserburg,
Németország) hidrolízisére használt enzimet, az Aspergillus oryzae törzsből származó galaktozidázt (Opti-lactase A50) az Optiferm GmbH (Mittelberg, Németország) ajándékozta a
kutatócsoportnak. A Raman spektroszkópiás mérésekhez szükséges referencia spektrumokat D-glükóz (Hungrana Kft., Szabadegyháza, Magyarország) és -D-galaktóz (Merck KGaA,
Darmstadt, Németország), valamint a laktóz monohidrát 100-100 g/l-es oldatáról vettük fel.
A laktóz hidrolízis Raman spektroszkópiás vizsgálatához 70 ml 100 g/l laktóz oldatot
készítettünk. Az enzim aktivitása a pH függvényében változhat, ezért az oldatok pH-ját 4-re
állítottuk 10%-os HCl és 10%-os NaOH oldat használatával. A kísérletek során 230 mg enzimet
10 mL 100 g/l-es laktóz oldatban 2 percig homogenizáltunk, majd a reaktorba pipettáztuk. A
reaktor hőmérsékletét 37°C-ra a keverő fordulatszámát 200 fordulat/perc sebességre
szabályoztuk a 3.1.3 fejezetben ismertetett szabályozó rendszer segítségével. A kísérlet
megkezdését minden esetben az enzim reaktorba juttatásától számoltuk, majd a glükóz,
galaktóz és laktóz koncentráció változását offline HPLC-s vizsgálatokkal (3.2.2 fejezet)
követtük. A laktóz enzimes hidrolízise során a reaktorból 200 μl mintát vettünk 3, 6, vagy 15
percenként, amelyhez nátrium-karbonátot adagoltunk (0,1 M, 1800 μl), az enzimes reakció
megállítására. A hidrolízis során a Raman spektrumokat 180 másodperc (3*60 mp) alatt vettük
fel, amíg a mintavétel egy adott időpillanatban történt. A Raman spektrum a 180 másodperc
átlag koncentrációját adja meg, ezért a mintavétel a spektrumfelvételi idő közepén történt.
A hidrolízis során felvett inline Raman spektrumokat egy optikai szállal kapcsolt Horiba
Raman spektrométerrel (Horiba Jobin Yvon, Franciaország, 3.2.1 fejezet) vettük fel és a 3.1.83.1.9 fejezetekben ismertetett módszerekkel értékeltük ki. Az inline spektrumokból számolt
valós-idejű laktóz koncentráció alapján visszacsatolásos szabályozást hajtottunk végre. A
szabályozó rendszer felépítését az 3.1.3 fejezetben ismertettem. A laktóz koncentrációjának
100 g/l értékre történő szabályozásához 40 ml 216 g/l-es laktóz oldatot alkalmaztunk.
3.1.2. Élesztő fermentáció
Az élesztő fermentáció Raman spektroszkópiás vizsgálata során kereskedelmi
forgalomban kapható sütő élesztőt (Lesaffre, Magyarország) alkalmaztunk, amely a
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Saccharomyces cerevisiae faj sejtjeit tartalmazta. A fermentáció térfogata ~100 ml volt,
amelyhez 0,28 g préselt sütőélesztőt adagoltunk, amely az élesztő sejteket aktív formában
tartalmazta. A tenyésztés során alkalmazott médium 0,4 g/l (NH4)2HPO4, 2 g/l KH2PO4 és 1 g/l
MgSO4 (Merck KGaA, Németország) tartalmazott, amelyet 160 g/l glükózzal egészítettünk ki.
A kísérletek során a 3.1.3 fejezetben ismertetett laboratóriumi üvegreaktort és
szabályozó rendszert alkalmaztuk, miközben az inline Raman spektroszkópiás méréseket (3.2.1
fejezet) noninvazív mérési módban végeztük el (11. ábra). Az inline Raman spektrumokat a
3.1.8-3.1.9 fejezetekben ismertetett módszerekkel értékeltük ki.

11. ábra Élesztő fermentáció Raman spektroszkópiás vizsgálata, noninvazív mérési elrendezés

A kísérlet során a hőmérsékletet 30°C-ra a keverő fordulatszámát 150 fordulat/percre
állítottuk, miközben a pH-t 4-re szabályoztuk 1 M-os NaOH adagolásával. A glükóz
koncentráció szabályozásához alkalmazott oldat 300 g/l glükózt és a médiummal megegyező
koncentrációban (NH4)2HPO4, KH2PO4 és MgSO4 tartalmazott. Az élesztő fermentáció során a
reaktorból vett mintákat centrifugáltuk, és desztillált vízzel hígítottuk a HPLC-s vizsgálat előtt.
A HPLC-s vizsgálatokkal (3.2.2 fejezet) meghatároztuk a minták glükóz és etanol tartalmát.
A reaktort etanolos forralással sterileztük a kísérletek előtt. A fermentáció során
felhasznált oldatokat 121°C-on 30 percig autoklávoztuk (Tuttnauer 5075 ELV, CA USA). A
hősterilezés során az oldatok külön-külön (médium-sók és glükóz külön oldatként) kerültek az
autoklávba, majd a reaktorban homogenizáltuk őket.
3.1.3. Monitorozó és szabályozó rendszer
A laktóz enzimes hidrolízisének (4.1 fejezet, 25. ábra) és az élesztő fermentációjának
szabályozását (4.2 fejezet, 34. ábra) a kutatócsoportunk által kifejlesztett, laboratóriumi reaktor
és szabályozó rendszer segítségével végeztük el. A rendszer részét képezi a programozható
logikai szabályzó (programmable logic controller, PLC; típus: Stardom FCN; gyártó:
Yokogawa Electric Corporation, Tokyo, Japán) a fecskendős adagoló (típus: Harvard 33;
gyártó: Instech Laboratories, Inc., Plymouth Meeting, PA USA), a keverőmotor (IKA-Werke
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GmbH & Co. KG, Staufen, Németország), a kutatócsoportunk által fejlesztett, monofluidos
termosztát rendszer138 és a pH mérő (DO 9403T-R1 made by Delta Ohm S.r.L., Padua,
Olaszország). A reaktor 150 cm3 térfogatú, duplikált falú üveg tartályreaktor, ami alkalmas
inline invazív és noninvazív Raman spektroszkópiás vizsgálatokra. A PLC-vel szabályozható a
keverő fordulatszáma, a köpeny és a reaktortér hőmérséklete, valamint az adagolási sebesség.
A spektrumok felvételét a kutatócsoportunk által fejlesztett Visual Basic program
(RamanCommII) iniciálta, valamint a felvett spektrumokat továbbította a PLC és a Matlab
kiértékelő program (data_analysis.mat) között. A kommunikáció egy TCP/IP kapcsolattal
valósult meg. A koncentrációt a PLC segítségével, a reaktorban felvett inline spektrumok
alapján és a valós-idejű adatelemzés segítségével szabályoztuk. A kísérlet során monitorozott
paramétereket egy SCADA (supervisory control and data acquisition; Yokogawa Fast/Tools)
rendszer segítségével jelenítettük meg és mentettük el.
A Matlab alapú kiértékelő program (data_analysis.mat) végezte a spektrumok valós-idejű
előkezelését és kiértékelését. A kísérletek során felvett spektrumok analízisére alkalmazott
módszereket az 3.1.8-3.1.9 fejezetekben ismertetem.
3.1.4. Emlőssejtek tenyésztése
A kísérletek során kínai hörcsög petefészekből (chinese hamster ovary, CHO)
származó, DG-44 típusú, adalimumab termelő sejtvonallal dolgoztunk, amelyet a Richter
Gedeon Nyrt. biztosított számunkra. Az emlőssejt tenyésztésre alkalmas tápoldatot (pontos név
nem megadható) 4 mM L-glutaminnal (Merck KGaA, Németország) egészítettük ki, majd a
pH-t 7,1-re állítottuk. A fed-batch bioreaktoros tenyésztéshez a tápanyagok pótlása miatt, feed
(koncentrált tápoldat) adagolása szükséges, mely összetétele eltér az alaptápoldatétól. Az
alkalmazott feed a Cell BoostTM 7a Powder (Feed A) és a Cell BoostTM 7b Powder (Feed B)
(HyCloneTM, GE Healthcare Life Science, USA) oldata volt, melyeket a gyártó javaslata alapján
készítettünk el. Az oldatokat minden esetben 0,22 µm-es membránszűrővel (Stericup-GP,
Merck KGaA, Németország) sterilre szűrtük. A tenyésztéseket rázatott lombikban és
bioreaktorban hajtottuk végre, amelyeket a 3.1.5 és a 0 fejezetekben ismertetek.
3.1.5. Emlőssejtek rázatott lombikos tenyésztése
A sejtosztódás és növekedés során fellépő tápanyaghiány és a felhalmozódó toxikus
anyagok miatt a sejtek osztódása egy idő után leáll, ezért 3-4 naponta új tápfolyadékba vittük
át, vagyis passzáltuk a sejteket. A sejteket mintavételezés után tripánkék festékkel
(Gibco™ Trypan blue oldat, 0,4% - Thermo Fisher Scientific, USA) festettük, majd
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mikroszkóp alatt (10x nagyítás, CKX53, Olympus Europa SE & Co., Németország) Bürkerkamrában (Bürker-Türk - Brand®) számoltuk. Az életképességet az élő és a halott sejtek
arányából számoltuk. A megfelelő mennyiségű sejtet centrifugáltuk (10 perc, 25°C, 1000
fordulat/perc, Hettich Rotanta 460R), majd előmelegített friss tápoldatba helyeztük. A passzálás
után a kezdeti sejtszám 300 000 sejt/ml volt. A lombikos sejttenyészeteket termosztátba
(37,0°C, 100% relatív páratartalom, 5% CO2), rázógépen (100 fordulat/perc, MaxQ2000,
Thermo Fisher Scientific, USA) kevertetve növesztettük.
3.1.6. Rázatott lombikos tenyészetek Raman spektroszkópiás vizsgálata
A spektrumfelvételek során a megfelelő térfogatú tenyészetek (100-150 ml)
biztosításához több lépésben passzáltuk a sejttenyészetet. A rázatott lombikos tenyészetek
vizsgálatához a Kaiser RamanRxn2® Hybrid spektrométert (Kaiser Optical Systems, USA)
alkalmaztuk (3.2.1 fejezet). A Raman spektroszkópiás mérés sötétben, fülke alatt történt, amely
megakadályozta a laboratóriumi háttérfény detektorba jutását és javította a jel/zaj viszonyt. A
mérési elrendezést a 37. ábra mutatja be.
A lombikokat a spektrumok felvétele közben 35-38⁰C-os hőmérsékleten tartottuk és
mágneses keverővel 100-150 fordulat/perccel kevertettük. Minden egyes spektrumfelvétel
megkezdése előtt mintát vettünk a glükóz koncentráció meghatározására, amely méréseket a
Richter Gedeon Nyrt. végezte el, Cedex bioanalizátor (Custom Biotech, Roche, Svájc)
segítségével.
A kísérleteket nem steril körülmények között végeztük el, a tenyésztéseket leállítottuk
a spektrumok felvétele után.
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3.1.7. Emlőssejtek bioreaktoros tenyésztése
A bioreaktoros kísérletekhez nagy mennyiségű sejtre van szükség, amelyet a rázatott
lombikos tenyészetek méretnövelésével kaptunk. A léptéknövelés passzálással történt, amely
lépéseit a 2. táblázat tartalmazza. Ha a harmadik (p3) passzázs életképessége és
sejtkoncentrációja is megfelelően magas, alkalmas a reaktoros tenyésztés indítására.
2. táblázat Sejttenyészet méretnövelési lépései
Lépés

Munkatérfogat
[ml]

Rázatott lombik

Kezdeti

Léptéknövelés

térfogat

sejtkoncentráció

[-]

[ml]

[sejt/ml]

p0

30

125

300 000

-

p1

30

125

300 000

1:1

p2

150

500

300 000

3:10

p3

300

500

300 000

1:3

inokulálás

1200-1500

-

300 000

1:4

A bioreaktoros kísérlet során 2 liter hasznos térfogatú, keverővel ellátott üveg
bioreaktort (Applikon Biotechnology, USA) használtunk. A reaktor levegőztetését, kevertetését
és a hőmérséklet és a pH szabályozását a kontroller (Ez-control, Applikon Biotechnology,
USA) egység látta el. A reaktorba mikroporlasztó (microsparger) levegőztetőt és propeller
keverő elemet, valamint visszacsapó szeleppel ellátott mintavevő egységet szereltünk. A
reaktort lúg oldat, habzásgátló oldat, tápoldat, inokulum, glükóz oldat illetve feed oldatok (feed
A, feed B) adagolására alkalmas bemenetekkel láttuk el. A szilikon csőszakaszokat szükség
szerint pumpálható illetve hegeszthető csőszakaszokkal (C-Flex® - Saint-Gobain Biopharm)
láttuk el, ezek csatlakozásait gyorskötegelő segítségével rögzítettük. A szükséges oldatokat
nyomásálló üvegekbe (DURAN®) mértük ki és levegő szűrőkkel (Midisart® 2000 Sartorius A.G.) láttuk el. A többi ág végét Hoffmann szorítóval zártuk le, ezekhez a steril
csatlakoztatás később hegesztéssel történt. A tenyésztési paraméterek monitorozásához
használt inline szondák a következőek voltak: hőmérő (Applikon Biotechnology, USA), pH
szonda (EasyFerm Plus, Hamilton, USA), DO szintmérő (Visiferm DO 120, Hamilton, USA),
dielektromos spektrométer (Incyte 220, Hamilton, USA) és a Raman spektrométer immerziós
szondája (BIO-Optic, Kaiser Optical Systems, USA). A szondák minden kísérlet előtt
kalibrálva voltak. A bioreaktort és a szondákat autoklávban sterileztük (121°C, 30 perc,
Tuttnauer 5075 ELV, CA USA). A tenyésztés során a hőmérsékletszabályozást 37°C-ra, a
kevertetés fordulatszámát 120 fordulat/percre állítottuk. A kontroller egység levegő és oxigén
adagolásával 40%-ra szabályozta a DO-t a tenyészetben, valamint a pH-t 7,10-re állította 0,5 M
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Na2CO3 oldat és CO2 adagolásával. A tenyésztési paraméterek monitorozása és az adatok
mentése BioXpert programmal történt.
A reaktoros tenyésztésről a Raman spektrumok felvételét (RNX2 hibrid, Kaiser Optical
Systems, USA, 3.2.1 fejezet) az iC RamanTM programmal hajtottuk végre, miközben a reaktort
védőfóliával fedtük le, illetve lekapcsoltuk a világítást a Raman spektrométer érzékenysége
miatt.

12. ábra Fed-batch bioreaktor emlőssejtek tenyésztésére

A bioreaktoros emlőssejtes tenyésztéseket fed-batch módszerrel valósítottuk meg, azaz
a tenyészethez feed oldatot adagoltunk előre meghatározott időpontban, a tenyésztés kezdetétől
számított 3. naptól 2 naponta. A feed mennyiségét a térfogat függvényében számoltuk ki: a feed
A oldat a reaktor létérfogatának 4%-a, a feed B oldat pedig 0,4%-a volt. A glükóz koncentrációt
2-6 g/l közötti értéken tartottuk, szükség esetén 40%-os glükóz oldatot adagoltunk a reaktorba.
Erre csak ritkán volt szükség, mivel a feed A oldat tartalmazott glükózt, így rátáplálás esetén
értéke mindig nőtt.
A sejttenyészet monitorozása érdekében átlagosan naponta kétszer, illetve feed
betáplálás után mintát vettünk, amiből atline a következő értékeket határoztuk meg:


pH, ΔpH≥0,5

esetén

korrekció

(Sevencompact,

Mettler-Toledo

Kft.,

Magyarország)


glükóz koncentráció (Accu-chek, Roche, Svájc)



sejtek morfológiája, befertőződés (40x nagyítás, CKX53, Olympus Europa SE
& Co., Németország)



élő sejtkoncentráció és életképesség (Bürker-kamrás számolás, 10x nagyítás,
CKX53, Olympus Europa SE & Co., Németország)
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A maradék mintát lecentrifugáltuk (10 perc, 25°C, 1000 rpm) és későbbi offline
mérésekig fagyasztóban tároltuk. A minták glükóz tartalmát Cedex bioanalizátorral (Custom
Biotech, Roche, Svájc) a Richter Gedeon Nyrt. határozta meg.
3.1.8. Raman spektrumok előfeldolgozási műveletei
A Raman spektrumokon különböző matematikai előfeldolgozási műveleteket
alkalmaztunk a zavaró hatások (fluoreszcencia, szilárd fázis megjelenése, detektor zaj, stb.)
csökkentésére vagy eltávolítására, amelyek rontják az értékes információ kigyűjtését a
spektrumból. A Raman spektrumok feldolgozása során spike szűrést, alapvonal-korrekciót,
normálást, standardizálást és centrálást alkalmaztunk, amelyet a MATLAB PLS Toolbox
funkcióinak segítségével hajtottunk végre.
A kozmikus háttérsugárzás zavaró hatásának kiküszöbölésére ún. spike szűrést
alkalmaztunk a laktóz hidrolízise során a CLS módszer alkalmazása mellett (4.1.3 fejezet).
A laktóz hidrolízise során (4.1 fejezet) az alapvonal eltávolítására szakaszosan lineáris
függvényt illesztettünk a spektrum görbéjének kiválasztott pontjaira, majd e függvényt
kivontuk az összes spektrumból, amely módszert egyszerűsítve lineáris alapvonal-korrekciónak
nevezünk. A kiválasztott pontokra polinom is illeszthető, mint az Automatic Whittaker Filter
típusú alapvonal-korrekció, amelyet az élesztő fermentáció (4.2 fejezet) és az emlőssejtes
tenyésztések (4.3 fejezet), valamint az elektrosztatikus szálképzéssel előállított formulációk
vizsgálata (4.5.7 fejezet) során alkalmaztuk. A megfelelő korrekció eléréséhez minden
adathalmazra optimalizáltuk a λ (alapvonal görbületét jellemző érték) és p (alapvonal-illesztés
aszimmetrikusságát jellemző érték) értékeket.
A spektrumok normálásával és standardizálásával kiküszöböltük a detektálás folyamán
fellépő fókuszálási eltéréseket, valamint a lézer intenzitásingadozásából adódó hibát. Az egész
spektrumra történő normálást alkalmaztuk a laktóz hidrolízis során a PLS módszer
alkalmazásakor (4.1.4), valamint az elektrosztatikus szálképzéssel előállított formulációk
vizsgálata (4.5.7 fejezet) során. A normálást alkalmaztuk egy adott rezgési csúcs görbe alatti
területére nézve: ún. belső standardre történő normálást hajtottunk végre az élesztő fermentáció
vizsgálata során (4.2 fejezet). A módszer alkalmazása során az S-O rezgési csúcsát választottuk
és a normálást a 992−972 cm-1 spektrális tartományban hajtottuk végre. Az élesztő fermentáció
és emlőssejtes tenyésztés során sorvektorokkal végzett standardizálást ún. sorstandardizálást
(Standard Normal Variate, SNV) alkalmaztunk.
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A spektrumokat az élesztő fermentáció (4.2 fejezet), az emlőssejtes tenyésztések (4.3
fejezet), valamint a laktóz hidrolízis vizsgálata során a PLS módszer alkalmazása mellett
minden esetben átlagra centráltuk (4.1.4 fejezet).
3.1.9. Modellépítés, regressziós módszerek
A spektrális adatok kiértékelése során a Matlab (MathWorks) program PLS Toolbox
(Eigenvector Research Inc.) kiegészítő csomagját használtuk, ennek kezelőfelülete látható a
13. ábrán.

13. ábra Matlab kezelőfelülete a PLS modell elkészítése során

A biofolyamatok során felvett Raman spektrumok kiértékelésére, azaz a minőségi és
mennyiségi információ kinyerésére sokváltozós adatelemzési módszereket alkalmaztunk. A
laktóz hidrolízis monitorozására és szabályozására (4.1.3 fejezet) CLS módszert alkalmaztunk.
A CLS a legegyszerűbb többváltozós regressziós módszer, amely az egyes spektrumokat a
referenciaspektrumok lineáris kombinációiként becsüli. Emellett az összetett spektrális adatok
mennyiségi analízisére többször alkalmaztuk a részleges legkisebb négyzetek (PLS) módszerét,
azaz egy olyan lineáris regressziós módszert, amely az eredeti változóteret (a hullámszámokhoz
tartozó intenzitás értékeket) matematikai transzformáció segítségével egy ortonormált térre
vetíti, új változókat (látens változókat) hozva létre, amelyek maximalizálják a kovarianciát a
függő változóval (koncentrációval).141 A PLS regressziós módszert alkalmaztuk a laktóz
hidrolízis (4.1.4 fejezet), az élesztő fermentáció (4.2 fejezet), az emlőssejtes tenyésztés (4.3
fejezet) vizsgálata során egyaránt. A PLS módszer alkalmazása során előzetes mérések alapján
egymáshoz tartozó függő és független változóra vonatkozó eredményeket gyűjtöttünk
(kalibrációs adathalmaz), majd ezeket felhasználva egy PLS regressziós modellt hoztunk létre,
amit a későbbiekben a független változó(k) (a spektrum változói) ismeretében a függő
változó(k) (koncentrációk) becslésére alkalmaztunk. A PLS modell elkészítése során a látens
változók (latent variable, LV), vagy faktorok számát úgy optimalizáltuk, hogy minél jobban
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leírja az adathalmaz változékonyságát.142 (Az optimális LV szám meghatározása nagyon
lényeges, ha túl keveset választunk alul illesztett modellt kapunk, amely kevés információt
hordoz és nagy predikciós hibával dolgozik, ha pedig túl sokat, akkor a modell túlillesztetté
válhat, és elveszíti a robusztusságát, stabilitását).
Az optimalizáció során a látens változók számát a Pearson-féle korrelációs koefficiens
(Pearson’s correlation coefficient, R) és ennek négyzete (R2), valamint az átlagos
hibanégyzetösszeg (root-mean-square error, RMSE) értékek alapján választottuk ki, az 1-2
egyenlet szerint.
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A PLS modell validációjára kereszt-validációt (kalibráló mintasor bizonyos elemeinek
felhasználásával) és teszt-validációt, más néven predikciót (független, ismert összetételű
minták használatával) alkalmaztunk. A kiértékelések során a venetian blinds (véletlenszerűen
kiválasztott halmazok) típusú kereszt-validációt alkalmaztunk, ahol az eredeti spektrum
adathalmazt n részre osztottuk fel, és a kalibrációs modell az adathalmaz 1/n-ed részét
(teszthalmaz) kihagyva, a megmaradt adatokból (modellező halmaz) modellt készítettünk. A
kereszt-validálási eljárást több körben, eltérő teszthalmazok kihagyásával megismételtük. A
teszt-validáció során minden esetben független kísérletekből származó (a modellező
adathalmaztól független) adatokat használtunk fel.
Az elkészült CLS és PLS modelleket a kalibráció átlagos hibanégyzetösszeg (root mean
square error of calibration, RMSEC), a kereszt-validáció átlagos hibanégyzetösszeg (root
mean square error of cross-validation, RMSECV) és a predikció átlagos hibanégyzetösszeg
(root mean square error of prediction, RMSEP) teljesítményjelzőkkel értékeltük.
3.1.10. Elektrosztatikus szálképzés során felhasznált anyagok
A formulációs fejlesztések során vízben oldódó, szálképzésre alkalmas polimerek közül
a polivinil-alkoholt (PVA, Mw: 130 000 g/mol, Merck, Németország) és a polietilén-oxidot
(PEO, Mw: 2 000 000 g/mol, Colorcon, Anglia) alkalmaztunk. Segédanyagként mannitot
(Mannogem EZ, SPI Pharma, USA), glükózt (glükóz monohidrát, Hungrana, Magyarország),
laktózt (laktóz monohidrát, Meggle Pharma, Németország), szacharózt (Reanal, Magyarország)
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és trehalózt (trehalóz dihidrát, Sigma-Aldrich, USA) használtunk a szálak őrölhetőségének
javítására.
Háromdimenziós, sejttenyésztésre alkalmas vázanyagok fejlesztése és vizsgálata
céljából, elektrosztatikus szálképzéssel biokompatibilis polimerekből és kopolimerekből
nanoszálas vázanyagokat ún. scaffoldokat állítottunk elő. Poli(ε-kaprolakton) (PCL, Perstorp,
Capa™ 6800, Mw = 80,000), poli(L-tejsav) (PLA, Corbion Purac, Purasorb® PL 24, Mw
= 339,000), poli(L-tejsav – glikolsav) (PLGA, Corbion Purac, Purasorb® PLG 8523 (85%
PLA), Mw = 362,000), poli(L-tejsav – -kaprolakton) (PLAC, Corbion Purac, Purasorb® 8516
(85% PLA), Mw = 221,000) és poli(hidroxi-butirát – hidroxi-valerát) (PHB/HV, Biomer, L®
típus, 87% PHB, Mw = 600,000) felhasználásával különböző koncentrációjú oldatokat
készítettünk kloroform (CHCl3) diklórmetán (DCM) és N,N-dimetilformamid (DMF)
felhasználásával.
3.1.11. Cseppszálképző (SDES)
A SDES alkalmazásakor kis mennyiségű (körülbelül 20 µl) polimer oldatot helyeztünk
egy 5 mm átmérőjű fém rúd tetejére. A polimer oldatot feszültség alá helyeztük (20 kV,
egyenáram, NT-35 MA2000, Unitronik Ltd, Magyarország), amely hatására a polimer cseppből
szálak léptek ki a földelt gyűjtő felé. A fém rúd és a gyűjtő távolsága 15 cm volt, amelyek
függőlegesen helyezkedtek el.

14. ábra Cseppszálképző (SDES) berendezés sematikus rajza

3.1.12. Egytűs elektrosztatikus szálképzés (SNES)
Az egytűs elektrosztatikus szálképzéshez (SNES) egy NT-35 típusú nagyfeszültségű
egyenáramú tápegységet (MA2000, Hungary), valamint egy SEP-10S Plus típusú fecskendős
adagolópumpát (Aitecs, Litvánia) alkalmaztunk. A szálképzéshez használt fém porlasztófejre –
amely egy 0,5 mm-es nyílást tartalmazott – nagyfeszültségű egyenáramot kapcsoltunk. A
potenciálkülönbség hatására a gyűjtőként használt, földelt alumíniumfólia felé indult meg a
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kilépő folyadéksugár. A szálképzés optimalizációja során az alkalmazott feszültséget (20-25
kV), adagolási sebességet (szerves oldószer esetén 7-9 ml/óra, víz esetén 0,5 ml/óra) és a gyűjtő
távolságát (30-35 cm) változtattuk.

15. ábra Egytűs elektrosztatikus szálképző (SNES) berendezés sematikus rajza

3.1.13. Nagy-sebességű elektrosztatikus szálképzés (HSES)
Az elektrosztatikus szálképzés méretnöveléséhez a kutatócsoportunk által kifejlesztett
HSES technológiát alkalmaztuk, amely során egy rozsdamentes acél, kerek kialakítású szórófej
gyors forgása (centrifugális erő) segíti a szálak képződését az elektrosztatikus erő mellett.136 A
szálképzés során a szórófej alakja (pl. az átmérője), a lyukak száma és mérete befolyásolja a
technológia termelékenységét. A laboratóriumi méretű berendezéshez alkalmazott szórófejen
8, míg a félüzemi méretű berendezés 36 lyuk volt (lyukak átmérője 330 µm, szórófej átmérője
34 mm). A szórófej forgási sebessége a laboratóriumi berendezés esetén maximum
10000 fordulat/perc-ig, a félüzemi berendezés esetén maximum 40000 fordulat/perc-ig
állítható. A polimer oldatot fecskendős pumpával (SEP-10S Plus, Aitecs, Litvánia) adagoltuk
az egyenletes adagolási sebesség biztosítása érdekében. A szálak száradását függőleges irányú
segédlevegő segítette. A laboratóriumi HSES berendezés esetén a szálakat alumínium fóliával
borított, földelt fémlemezre gyűjtöttük, ami (fix) 35 cm távolságban volt a szórófejtől (16.
ábra). A félüzemi méretű berendezés (Quick 2000 Kft, Magyarország) esetén a szálak gyűjtése
folytonosan, egy ciklon segítségével történt (17. ábra).

16. ábra Laboratóriumi nagy sebességű elektrosztatikus szálképző sematikus rajza
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17. ábra Félüzemi méretű nagy sebességű elektrosztatikus szálképző sematikus rajza

3.1.14. Utószárítás
Az elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálak nedvesség tartalmát a szálképzés
után másodlagos szárítási lépésben csökkentettük. Az utószárítás során a mintákat egy
vákuumszárító szekrényben (Vaciotem-T, JP Selecta, Spanyolország), 25°C-on, 0,05 bar
vákuumba helyeztük 48 órára.
3.1.15. Őrlés
Az elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálak őrölhetőségének vizsgálatára 3
különböző technológiát alkalmaztunk. A szálakat egy szita segítségével őröltük le, amely
lyukátmérője 0,8 mm volt. Emellett összehasonlítottuk a szálak őrölhetőségét egy ipari daráló
(28000 fordulat/perc, IKA A11, IKA-WERKE GmbH & Co. KG, Németország) és egy
kalapácsos malom (IKA MF10, IKA-WERKE GmbH & Co. KG, Németország) alkalmazásával
is. A kalapácsos malom őrlése során 1 mm-es rácsot és 3000 fordulat/perc sebességet
alkalmaztunk.
3.1.16. Felületkezelés levegőplazmával
Az elektrosztatikus szálképzéssel előállított, sejttenyésztésre alkalmas vázrendszer
hidrofilitásának növelésére plazmakezelést alkalmaztunk, amelyet a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszékén Dr. Ender Ferenc segítségével
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hajtottunk végre. A Femto V1 (Diener Electronic Plasma Surface Technology, Németország)
készülékkel végzett kezelés során a polimerszálas lemezeket egy vákuumkamrába helyeztük,
amiben 1 ml/perces levegőáramoltatással 1 percig kezeltük a szálak felszínét, 30 W teljesítmény
beállítása mellett. A plazmakezelés hosszát és a teljesítményt a PCL scaffoldokkal
optimalizáltuk.
3.2. Vizsgálati módszerek
3.2.1. Raman spektroszkópiás analízis
A laktóz hidrolízis (4.1 fejezet) és az élesztő fermentáció (4.2 fejezet) Raman
spektroszkópiás vizsgálata során egy inline invazív és noninvazív mérésekre alkalmas, optikai
szálas szondát kapcsoltunk egy Labram típusú Raman spektrométerhez (Horiba Jobin Yvon,
Franciaország). A noninvazív mérések során a szondát a reaktor külső falához helyeztünk. A
Raman szonda szögét és a távolságát a reaktor falától manuálisan állítottuk be oly módon, hogy
a szonda fókusz pontja a reaktor belső fala mögött legyen. Ezzel minimalizálható a sejtek által
nem kívánt fényszóródás. A spektrumokat 1438−162 cm-1 között vettük fel, egy 300 mW-os
lézert (785 nm) alkalmazva. A 60 mp alatt felvett spektrumok jel/zaj arányát átlagolással
javítottuk. A laktóz hidrolízis esetén 3 spektrum, az élesztő fermentáció esetén 4 spektrum
átlagát használtuk a kiértékelés során.
A Labram típusú Raman spektrométer (18. ábra) tulajdonságai:
Fényforrás:

785 nm, 300 mW diódalézer

Detektor:

CCD detektor

Műszert vezérlő szoftver:

Labspec

Mérési hullámhossz tartomány:

1438 – 162 cm-1

Spektrális felbontás:

1 cm-1

Spektrum adatpontjainak száma:

1000

18. ábra Labram típusú Raman spektrométer
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Az emlőssejtes tenyészetek (4.3 fejezet) vizsgálata során a Raman spektrumok
felvételéhez Kaiser Raman RXN2® Hybrid (Kaiser Optical Systems, USA) típusú készüléket
használtunk. A mérések előtt mindig elvégeztük a hullámhossz és intenzitás kalibrációját a
gyártótól vásárolt feltét segítségével.

A sejttenyészetek inline vizsgálatához egy

reakciókövetésre alkalmazható MR szondát (bIO-LAB MR in-situ probe, Kaiser Optical
Systems, USA) és hozzá kapcsolódó autoklávozható optikai egységet (BIO-Optic 220, Kaiser
Optical Systems, USA) használtunk.
A Kaiser Raman RXN2® Hybrid Raman spektrométer (19. ábra) tulajdonságai:
Fényforrás:

785 nm, 400 mW Invictus diódalézer

Detektor:

CCD detektor

Műszert vezérlő szoftver:

iC RamanTM

Mérési hullámhossz tartomány:

1890 – 200 cm-1

Spektrális felbontás:

4 cm-1

Spektrum adatpontjainak száma:

1691

19. ábra Raman spektroszkópiás vizsgálatára alkalmazott Kaiser Raman RXN2® Hybrid rendszer

Az elektrosztatikus szálképzéssel előállított minták vizsgálatára (4.5 fejezet) a Kaiser
RamanRxn2® Hybrid spektrométert (Kaiser Optical Systems, USA) a szilárd minták mérésére
alkalmas PhAT (Pharmaceutical Area Testing) szondával kapcsoltuk. A mérések során 6 mm
fókuszpontú és 250 mm-es fókusztávolságú optikát alkalmaztunk. A spektrumokat
60 másodperc alatt vettük fel a megfelelő jel-zaj arány eléréséhez. A kiértékelés során az 1532300 cm-1 tartományt vizsgáltuk, amely az összes karakterisztikus rezgési csúcsot tartalmazta. A
spektrumokat alapvonal-korrigáltuk (Automatic Whittaker Filter) és normáltuk (terület=1) a
megfelelő összehasonlíthatóság érdekében.
3.2.2. HPLC vizsgálatok
HPLC (Shimadzu LV-VP) vizsgálatokat végeztünk referencia mérésként, valamint a
Raman spektroszkópiás vizsgálat validálására. A HPLC vizsgálatokhoz egy Shimadzu RID48

10A differenciál törésmutató mérésére alkalmas detektort és egy BIO-RAD Aminex HPX-87H
(Bio-Rad, Hercules, CA) kationcserés oszlopot használtunk. A minták szűrése (Millipore®
Millex® LCR HPLC Syringe Filters, Merck KGaA, Németország) után 40 µl mintát
injektáltunk. Eluensként 5 mM kénsavat alkalmaztunk, 0,5 ml/perc áramlási sebesség mellett.
Az oszlop hőmérséklete 65°C volt a mérések során.
3.2.3. Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM)
Az elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálak morfológiáját és átmérőjét egy JEOL
JSM-6380LA típusú pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltuk 15 kV gyorsító feszültség és
10-15 mm-es mintatávolság mellett nagyvákuumban. A mintákat kétoldalú szén-ragasztóval
rögzítettük egy réztuskóhoz, majd JEOL 1200 típusú berendezés segítségével aranyoztuk inert
argon atmoszférában a töltődés elkerülése miatt.
3.2.4. Peremszög mérése
A scaffoldok nedvesíthetőségének és hidrofilitásuk vizsgálatára peremszögmérést
alkalmaztunk. A mintákra 20 µl desztillált vizet pipettáztunk, majd felvételeket készítettünk
egy Canon 1200D kamerával. A peremszögeket manuálisan, tangens illesztés módszerével
határoztuk meg az Adobe Photoshop programban. Az így kapott peremszögek arányosak a
felület nedvesíthetőségével.
3.2.5. Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS)
A PP hordozóra elkészített vázanyagok felületének atomi összetételét röntgen
fotoelektron spektroszkópiával (XPS) vizsgáltuk a Dr. Mohai Miklós (MTA TTK Anyag- és
Környezetkémiai Intézet Plazmakémiai Kutatócsoportja) segítségével. A minták gerjesztése
Mg Kα sugárzással történt 1258,6 eV energiaszinten egy Kratos XSAM 800-as készülék
alkalmazásával. Az analizátort FAT (fixed analyzer transmission) módban működtettük 40 eV
transzmissziós ablak beállítás mellett. A kis felbontású spektrumokat 0,5 eV lépésközökkel
vettük fel, míg a nagy felbontású spektrumok esetén ez az érték 0,1 eV. A spektrumok kvalitatív
értékelése Kratos Vision 2 számítógépes programmal történt, a kvantitatív kiértékelés pedig az
XPS MultiQuant programmal.143
3.2.6. Oldatok viszkozitásának mérése
A polimer oldatok viszkozitásának meghatározása egy AR 2000 reométerrel (TA
Instruments, USA) történt. A mérések során a felső, 40 mm átmérőjű, rozsdamentes acél
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mérőfej és az alsó, 25°C-ra temperált, Peltier feltét között a távolság 500 µm volt. A viszkozitást
20-60 1/mp nyírási sebesség mellett, 5 pont átlagából számítottuk. A kísérletek elvégzéséhez
és az adatok kiértékeléséhez a Rheology Advantage és a Data Analyser számítógépes
programokat alkalmaztuk.
3.2.7. Részecskeméret eloszlás
Az őrölt szemcsék részecskeméret eloszlását egy Mastersizer 2000 (Malvern
Instruments Ltd., UK) készülékkel határoztuk meg, amely lézer diffrakciós analízisen alapul.
3.2.8. Nedvességtartalom meghatározása
Az

elektrosztatikus

szálképzéssel

előállított

minták

nedvességtartalmának

meghatározására egy Sartorius MA40 (Németország) tömegveszteség mérésén alapuló
készüléket alkalmaztunk, amely a mintákat (≥100 mg) 10 percig 105°C-on tartotta.
3.2.9. Differenciális pásztázó kalorimetria, modulált mérések (DSC)
A DSC kísérleteket egy METTLER TOLEDO 3+ készüléken végeztük el, modulált
módban. A mérések során 5-15 mg mintát 0-200°C között vizsgáltunk 2°C/perc fűtési sebesség
mellett N2 atmoszférában. Referenciaként egy üres mintatartót alkalmaztunk.
3.2.10. Röntgendiffrakciós analízis (XRD)
A minták fizikai állapotának vizsgálatához a röntgendiffrakciós méréseket egy
PANalytical X’pert Pro MDP készülékkel végeztük el Cu-Kα sugárzás (1,506 Å) és Ni szűrő
alkalmazásával. A feszültség 40 kV, míg az áramerősség 30 mA volt a mérések során. A
referencia mintákat és a szálas anyagokat 4° és 42° közötti 2Θ tartományban vizsgáltuk.
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4. Kísérleti eredmények és kiértékelésük
4.1. Laktóz hidrolízis Raman spektroszkópia alapú monitorozása és szabályozása
A laktóz hidrolízis Raman spektroszkópiás vizsgálata során a β–galaktozidáz (laktáz)
enzimet használtuk, amelyet széleskörűen alkalmaznak a laktóz intolerancia kezelésére. A
becslések szerint a felnőttek 70% nem képes megemészteni a laktózt, amely emésztési
problémákat okoz a tejtermékek fogyasztásakor. A tünetek kezelhetőek a β–galaktozidáz enzim
szájon át történő pótlásával.144
A hidrolízis során lejátszódó reakciót a 20. ábra mutatja, a laktóz molekulából laktáz
enzim hatására β-D-galaktóz és α-D-glükóz keletkezik.

20. ábra A laktóz enzimes bontásának reakcióegyenlete

A feltüntetett reakció azonban ennél bonyolultabb, mellékreakcióként transzglikoziláció
lép fel, amely során termékként kettő, három, vagy négy monoszacharid egységből álló
oligoszacharidok keletkeznek.145,146 A hidrolízis és a transzglikoziláció szimultán folyamatok,
amelyek mechanizmusát a 21. ábrán mutatom be. Az első lépésben, a laktóz az enzim aktív
centrumához koordinálódik, ahol létrejön az enzim-galaktozil komplex és eközben felszabadul
a glükóz. A β–galaktozidáz enzim összekapcsolja a laktóz galaktóz egységét egy hidroxil
csoportot tartalmazó akceptor molekulával. Ha az akceptor víz, akkor galaktóz keletkezik és
szabadul fel az aktív centrumból, azonban ha más hidroxil csoporttal rendelkező molekula is
jelen van, akkor az is viselkedhet akceptorként. Cukrok (pl. laktóz) jelenlétében galaktoziloligoszacharidok keletkeznek a hidrolízis során. A di-, tri-, tetra- és a hosszabb láncú
szacharidokat a keletkezés után lassan elbontja az enzim glükóz és galaktóz molekulákká. Az
oligoszacharidok keletkezése zavarhatja a Raman spektrumok kiértékelését, azonban a reakció
optimalizálásával visszaszoríthatjuk a mennyiségüket, amelyet a hőmérséklet, pH, kezdeti
laktóz koncentráció és enzim koncentráció változtatásával vizsgáltunk.
A hidrolízis optimalizációját, a Raman spektrumok kiértékelésének lehetőségeit és a
Raman spektroszkópián alapuló valós-idejű folyamatszabályozást a következő alfejezetekben
mutatom be.
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21. ábra A laktóz hidrolízis és a transzglikozilációs folyamat mechanizmusa. E: enzim; [E – Laktóz]: enzimlaktóz komplex; [E – Galaktóz] +: enzim-galaktóz komplex; ROH: cukor; Galaktóz-OR: galaktoziloligoszacharid146

4.1.1. Referencia spektrumok
A Raman spektroszkópiás vizsgálatokhoz felvettük a laktóz, glükóz, galaktóz referencia
spektrumát és megállapítottuk a karakterisztikus rezgési csúcsokat. Minden Raman
spektroszkópiás mérés előtt az oldatokat 30 percig szobahőmérsékleten kevertettük, hogy a
különböző cukrok  és  anomer formái egyensúlyba kerüljenek. A különböző anomerek
spektrális eltéréseket okozhatnak a vizsgálat során.147 A 22. ábra alapján megállapítható, hogy
mindhárom spektrum nagyon hasonló, nincsenek elkülönülő, nagy intenzitású csúcsok, ezért a
kiértékelés során többváltozós adatelemzési módszerek alkalmazására (3.1.9 fejezet) van
szükség. A laktóz különböző koncentrációjú oldatáról is vettünk fel spektrumokat, ahol jól
látszik, hogy a koncentráció növekedésével (20, 50, 80, 100 g/l) nő a csúcsok intenzitása (22.
ábra).
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22. ábra A: a laktóz, glükóz és a galaktóz 100 g/l-es vizes oldatának referencia spektruma alapvonal-korrekció
után. B: Különböző koncentrációjú laktóz oldat Raman spektruma

A laktóz hidrolízisének vizsgálata során a Raman spektrumokat CLS és PLS módszerrel
értékeltük ki. A CLS módszer alkalmazásához szükséges referencia spektrumokat a laktóz,
glükóz, galaktóz komponensek 100 g/l-es vizes oldatáról vettük fel. Mivel a CLS módszer a
referencia spektrumok lineáris kombinációjából számítja a komponensek arányát (3.1.9
fejezet), az „ismeretlen” komponensek hibaként jelennek meg. Az enzimet elhanyagoltuk a
Raman spektrumok kiértékelése során az alacsony koncentrációja miatt. A mellékreakcióból
keletkező

oligoszacharidok

koncentrációja

azonban

nem

volt

elhanyagolható.

Az

oligoszacharidok referencia spektrumát kemometriai módszerekkel nem tudtuk előállítani, így
a reakció optimalizálásával kívántuk csökkenteni a mennyiségüket, hogy a CLS módszerrel
megfelelően pontos modellt kapjunk.
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4.1.2. Optimalizáció: Oligoszacharidok képződésének visszaszorítása
A laktóz enzimes hidrolízise során a laktóz molekulából laktáz enzim hatására β-Dgalaktóz és α-D-glükóz keletkezik, emellett mellékreakcióként transzglikoziláció játszódik le.
A folyamat során termékként kettő, három, vagy négy monoszacharid egységből álló
oligoszacharidok keletkeznek. Ezek spektrálisan nagyon hasonlóak a laktózhoz, glükózhoz és
a galaktózhoz, így korlátozzák a spektrumok kiértékelését. Az oligoszacharidok keletkezését a
reakció optimalizálásával visszaszoríthatjuk, amelyet a hőmérséklet, pH, kezdeti laktóz
koncentráció és enzim koncentráció változtatásával vizsgáltunk.
Először a pH, a hőmérséklet és a kezdeti laktóz koncentráció hatását vizsgáltuk az
oligoszacharidok mennyiségére, amely eredményét a 23. ábrán mutatom be. Az
oligoszacharidok mennyiségét az össz cukor tartalom, valamint a laktóz és monoszacharid
(glükóz és galaktóz) tartalom különbségéből határoztuk meg. A maximális oligoszacharid
koncentráció mindhárom esetben alacsonyabb volt, mint a kiindulási paraméterek mellett,
továbbá az oligoszacharidok hidrolíziséhez szükséges idő nagy mértékben lecsökkent a pH
csökkentésével (23. ábra, Opt3.). Az eredmények alapján a 37°C, pH 4 és 100 g/l kezdeti
laktózkoncentrációt találtuk a legmegfelelőbbnek, amikor az oligoszacharidok mennyisége
nagyon gyorsan 5% alá esett. Ha az oligoszacharidok mennyisége 5% alatt volt, a Raman
spektrumok kiértékelése megfelelően pontos a laktóz koncentráció meghatározásához.

23. ábra Az oligoszacharidok mennyiségének változása a laktóz hidrolízise során különböző hőmérsékleten, pHn és kezdeti laktóz koncentráció mellett. Az oligoszacharidok mennyisége az össz cukortartalomból lett
meghatározva. Kezdeti paraméterek: 37°C, pH 7, 230 mg enzim, 100 g/L kezdeti laktóz koncentráció; Opt 1.
37°C, pH 7, 230 mg enzim, 50 g/L kezdeti laktóz koncentráció; Opt 2. 50°C, pH 7, 230 mg enzim, 100 g/L
kezdeti laktóz koncentráció; Opt 3. 37°C, pH 4, 230 mg enzim, 100 g/L kezdeti laktóz koncentráció.
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A következő lépésben vizsgáltuk a keletkező oligoszacharidok mennyiségét különböző
enzimmenyiség mellett (230 mg, 115 mg, 58 mg), a hidrolízis során keletkező oligoszacharid
mennyiségeket a 24. ábrán mutatom be. Az enzim mennyiségének hatása az oligoszacharidok
mennyiségére jelentős volt, az enzim mennyiségének növelésével csökkent az oligoszacharidok
hidrolízisének ideje. 115 mg enzim alkalmazásával 50 perc alatt, 58 mg enzim alkalmazásával
pedig 115 perc alatt csökkent az oligoszacharidok mennyisége 5% alá. 230 mg enzim
alkalmazásával körülbelül 30 percre volt szükség a megfelelő mértékű oligoszacharid
hidrolízishez, így a Raman spektroszkópiás vizsgálatok során ezeket a paramétereket
alkalmaztuk.

24. ábra Az enzim koncentráció hatása az oligoszacharidok mennyiségére. A kísérletek során minden esetben
37°C-t, 4-es pH-t és 100 g/l kezdeti laktóz koncentrációt alkalmaztunk.

4.1.3. Laktóz hidrolízis monitorozása és szabályozása CLS kemometriai módszer
alkalmazásával
A laktóz hidrolízis során nagy koncentrációjú oligoszacharid keletkezett, amelyekről
nem állt rendelkezésünkre referencia spektrum, így hibát okoztak a CLS módszeren alapuló
kiértékelésben. Az optimalizációval sikeresen csökkentettük az oligoszacharidok mennyiségét,
ami lehetővé tette a CLS módszer alkalmazását a hidrolízis valós-idejű monitorozására. A
Raman spektrumokat a valós-idejű kiértékelő szoftver segítségével értékeltük ki (3.1.3 fejezet).
A CLS regresszió előtt adatelőkezelésként spike szűrést és lineáris alapvonal-korrekciót
alkalmaztunk. A galaktóz, glükóz és laktóz referencia spektrumok lineáris kombinációjából
meghatároztuk az ún. “spektrális koncentrációt” ami a referencia spektrumok arányát jelenti.
Ebből számítottuk a komponensek koncentrációját a reaktorban a reakciótérfogat és az össz
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cukor tartalom ismeretében. Az inline Raman spektroszkópiás vizsgálatok és valós-idejű
kiértékelő rendszer felépítését az 25. ábra mutatja.

25. ábra Monitorozó és szabályozó rendszer felépítése az inline invazív Raman spektroszkópiás vizsgálatok során

A laktóz hidrolízis során valós-időben monitoroztuk a laktóz, glükóz és a galaktóz
koncentrációját, amelyek jól korreláltak az offline HPLC-s vizsgálatokkal (26. ábra). A CLS
modell minőségi jellemzésére meghatároztuk a RMSEP értékeket az egyes komponensekre. A
predikciós hiba érték 4,65 g/l a laktóz esetén, 3,30 g/l a glükóz esetén, valamint 4,56 g/l a
galaktóz esetén.

56

26. ábra Laktóz hidrolízis monitorozása inline Raman spektroszkópiával CLS kemometria módszer alkalmazása
mellett. A laktóz, glükóz és galaktóz koncentráció értékek a Raman spektrumokból és az offline HPLC
vizsgálatok alapján lettek meghatározva.

A komponensek valós-idejű monitorozása után a laktóz koncentráció szabályozását
valósítottuk meg (27. ábra). A visszacsatolásos szabályozás során a laktóz koncentrációt 20 g/l
értéken próbáltuk tartani, tömény laktóz oldat (216 g/l) adagolásával. A szabályozó rendszert
részletesen a 3.1.3 fejezetben mutattam be. A kísérlet során egy P algoritmus alapján működő
szabályozó egységet alkalmaztunk, amelynek alapjele a 20 g/l-es laktóz koncentráció, a
szabályozott jellemzője a Raman spektrumokból valós-időben becsült laktóz koncentráció és a
módosított jellemzője a fecskendős adagoló berendezés adagolási sebessége volt. Az adagolás
a 20. percben kezdődött el, amikor a laktóz koncentráció az alapjel alá csökkent (27. ábra). A
PLC rendszer folyamatosan számolta az aktuális térfogatot, a komponensek koncentrációját és
a szükséges adagolási sebességet a kezdeti paraméterek alapján (kezdeti térfogat, kezdeti laktóz
koncentráció, feed koncentráció, fecskendő átmérője). Az adagolás a 149. percig tartott, ezt
követően látható, hogy a laktóz koncentráció folyamatosan csökken. A valós-idejű monitorozás
és a gyors visszacsatolás lehetővé tette az egyszerű szabályozási stratégia alkalmazását, így
sikeresen 19,4 – 24,7 g/l érték között tartottuk a laktóz koncentrációt, amely átlagosan 21,8 g/l
volt.
A 27. ábrán látható, hogy a galaktóz koncentrációja eltér az offline HPLC-s vizsgálatok
értékeitől. A Raman spektrumokban egy folyamatos intenzitás emelkedés figyelhető meg a
laktóz adagolás során, azonban az intenzitás emelkedés nagyobb volt az 510 – 480 cm-1
spektrális régióban, ahol a galaktóz karakterisztikus csúcsai jelennek meg. Ennek
következtében a CLS kiértékelés alapján meghatározott galaktóz koncentráció nem volt pontos.
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A HPLC mérések alapján nem volt kimutatható egyéb komponens a rendszerben. A nem
egyenletes intenzitás növekedés oka lehet a fluoreszcens háttér megváltozása. Az eredmények
jól mutatják a CLS módszer korlátait, azonban a módszer előnye, hogy nagyon egyszerű,
valamint a referenciaspektrumok ismeretében becsülhető a koncentráció. Nincs szükség
kalibrációs sorozat készítésére, amely igen időigényes folyamat. Ugyanakkor ez által a módszer
pontatlan becsléshez vezetett a vizsgált komplex biológiai rendszer esetén mivel a rendszert
alkotó összes komponens referencia spektruma nem állt rendelkezésünkre.

27. ábra A laktóz koncentráció szabályozása inline Raman spektroszkópia és CLS kemometriai módszer
alkalmazásával. A laktóz koncentrációt 20 g/l értékre szabályoztuk 216 g/l-es laktóz oldat adagolásával. Az
offline HPLC alapján számolt koncentrációkat a pontok jelölik.

4.1.4. Laktóz hidrolízis monitorozása és szabályozása PLS kemometriai módszer
alkalmazásával
A Raman spektrumok kiértékelésének fejlesztésére egy PLS kalibrációs modellt
készítettünk, amely 74 adatpontot tartalmazott egy adagolás nélküli és három adagolásos
kísérletből (szabályozás a CLS modell alapján). A spektrális zaj csökkentésére, alapvonalkorrekciót, normálást és átlagra centrálást alkalmaztunk a spektrumokon, valamint a PLS
modell optimalizációja során 4 látens változót választottunk a galaktóz, a glükózés a laktóz
koncentráció becslésére. A PLS modell által becsült és a mért koncentráció értékek
korrelációját a 28. ábra mutatja. A modellépítés során venetian binds típusú kereszt-validációt
alkalmaztunk, ahol 8 részre osztottuk fel a spektrum adatainak halmazát.
Az elkészített PLS modell alkalmas volt a laktóz, a glükóz és a galaktóz
koncentrációjának valós-idejű meghatározására az inline felvett spektrumok alapján. A PLS
modellt a RMSEC (galaktóz: 1,30 g/l; glükóz: 1,86 g/l; laktóz: 2,19 g/l), a RMSECV (galaktóz:
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2,55 g/l; glükóz: 3,34 g/l; laktóz: 3,40 g/l) és a RMSEP (galaktóz: 1,96 g/l; glükóz: 3,81 g/l;
laktóz: 3,93 g/l) értékekkel minősítettük. A PLS módszer becslési hibája kisebbnek adódott,
mint a CLS módszeré, a valós-idejű monitorozás során pontosan követte a komponensek
koncentrációját.

28. ábra A PLS modell alapján becsült és a mért koncentrációk korrelációja. A venetian blinds típusú keresztvalidációt alkalmaztuk.

29. ábra Laktóz hidrolízis monitorozása inline Raman spektroszkópiával PLS kemometria módszer alkalmazása
mellett. A laktóz, glükóz és galaktóz koncentráció értékek a Raman spektrumokból és az offline HPLC
vizsgálatok alapján lettek meghatározva.

A

Raman

spektroszkópia

alapú

visszacsatolásos

szabályozást

PLS

modell

alkalmazásával is megvalósítottuk. A laktóz koncentrációt 20 g/l-re szabályoztuk 216 g/l-es
laktóz oldat adagolásával. Az 3.1.3 fejezetben ismertetett szabályozó rendszert alkalmaztuk egy
P szabályozó algoritmus használatával. A Raman spektrumokból számolt laktóz, glükóz és a
galaktóz koncentráció pontosan követte a HPLC mérés eredményeit az egész szabályozási
folyamat alatt (30. ábra). A galaktóz koncentráció megfelelően követhető volt a PLS modell
alkalmazásával. A laktóz koncentrációt a szabályozás alatt 16,1 – 21,3 g/l között tartottuk,
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miközben a feed adagolási sebessége 72,80 – 0 ml/óra között volt. A laktóz koncentrációt
sikerült átlagosan 19,0 g/l értéken tartani a kísérlet 16 – 112 perce között. A laktóz koncentráció
szabályozását háromszor megismételtük és hasonló eredményeket kaptunk.
Következtetésképp levonhatjuk, hogy a PLS kiértékelési módszer alkalmas a cukor
koncentráció becslésére az egész hidrolízis folyamata során. A PLS modell alkalmazásával
sikerült a laktóz koncentrációt 20 g/l-re szabályozni, miközben a galaktóz és glükóz
koncentrációját is pontosan meg tudtuk határozni. Az oligoszacharidok jelenléte nem okozott
hibát a PLS kiértékelés során.

30. ábra A laktóz koncentráció szabályozása inline Raman spektroszkópia és PLS kemometriai módszer
alkalmazásával. A laktóz koncentrációt 20 g/l értékre szabályoztuk 216 g/l-es laktóz oldat adagolásával. Az
offline HPLC alapján számolt koncentrációkat a pontok jelölik.

4.1.5. Laktóz hidrolízis vizsgálatának összefoglalása
Kifejlesztettünk egy kiértékelő és kommunikációs szoftvert a Raman spektrumok valósidejű feldolgozásához és a Raman spektroszkópia alapú szabályozás megvalósítására. A
kifejlesztett rendszert laktóz enzimes hidrolízise során alkalmaztuk a komponensek
koncentrációjának követésére és a laktóz koncentráció szabályozására.
A laktóz hidrolízis mellékreakciójaként lejátszódó transzglikozilációs folyamat
termékeinek mennyiségét csökkentettük a hőmérséklet, a pH, a kezdeti laktóz koncentráció és
az enzimkoncentráció változtatásával. A hőmérséklet növelése és a kezdeti laktóz koncentráció
csökkentése a keletkezett oligoszacharidok maximális mennyiségét csökkentette, a pH
csökkentése nemcsak az oligoszacharidok mennyiségére, de a hidrolízisük sebességére is
hatással volt. A pH csökkentésével felgyorsítható az oligoszacharidok hidrolízise. Az enzim
koncentráció növelésével szintén gyorsítható a hidrolízis sebessége.
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A laktóz hidrolízis Raman spektroszkópiás vizsgálata során a spektrumok kiértékelésére
többváltozós adatelemzési módszereket alkalmaztunk. Sikeresen alkalmaztuk a CLS és PLS
kemometriai modelleket a laktóz, glükóz és galaktóz koncentráció követése, valamint a laktóz
koncentráció szabályozása során. A CLS modell gyorsan elkészíthető, azonban alkalmazásakor
a galaktóz koncentráció becslése nem volt megfelelő. A PLS modell bevezetésével sikerült a
laktóz koncentrációt átlagosan 19,0 g/l értéken tartani, miközben mindhárom komponens
koncentrációjának meghatározása pontos volt. A laktóz hidrolízis Raman spektroszkópia alapú
visszacsatolásos szabályozása megmutatta a Raman spektroszkópia szabályozási sajátosságait
és az általunk kifejlesztett rendszer alkalmasságát biofolyamatok monitorozására.
4.2. Élesztő fermentáció Raman spektroszkópia alapú monitorozása és szabályozása
A kísérletek során a Saccharomyces cerevisiae törzset alkalmaztuk jó etanol tűrő
képessége miatt. A fermentációs folyamatok során a sterilitás fenntartása igen fontos, a
befertőződés kockázata csökkenthető noninvazív mérések alkalmazásával. Ezért az élesztő
fermentáció során a glükóz és az etanol koncentrációjának követésére, valamint a glükóz
koncentrációjának szabályozására noninvazív Raman spektroszkópiát alkalmaztunk. A glükóz
koncentráció szabályozása igen fontos az etanol fermentáció során, mivel a magas glükóz
koncentráció inhibitorként viselkedik és csökkenti az etanol termelés hatékonyságát.148 A
glükóz koncentráció inhibíciós hatása sejtvonalfüggő, általánosan elmondható, hogy 20 w/v%
glükóz koncentráció felett jelentős inhibíció figyelhető meg.149 A glükóz koncentráció
szabályozásával csökkenthető a szubsztrát inhibíció hatása és növelhető az etanol termelés.
4.2.1. Noninvazív Raman spektroszkópia alkalmazhatóságának vizsgálata
Először

szükség

volt

a

noninvazív

Raman

spektroszkópiás

mérések

alkalmazhatóságának vizsgálatára, amihez felvettük a reaktor üvegén keresztül a víz, a médium,
160 g/l glükózt tartalmazó médium és 81,6 g/l etanolt tartalmazó médium referencia
spektrumát. A 81,6 g/l etanol 100% termelés jelent, ha azt feltételezzük, hogy 1 g glükózból
0,51 g etanol képződik a fermentáció során. A különböző komponensek karakterisztikus rezgési
csúcsai jól elkülöníthetőek voltak 60 másodperces spektrumfelvételi idő és 4-szeres
akkumuláció alkalmazása mellett. Azonban víz és a reaktor üvege nagy alapvonal-emelkedést
okozott a spektrumokban (31. ábra).
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31. ábra A víz, a médium, 160 g/l glükózt tartalmazó médium és 81,6 g/l etanolt tartalmazó médium referencia
spektruma. A spektrumokat előkezelés nélkül ábrázoltam.

Az alapvonal-emelkedés mértéke nem volt arányos a vizsgált spektrális tartományon és
a szonda helyzete (távolság és szög) is nagyban befolyásolta azt. Ezért minden kísérlet között
változott a Raman spektrumok intenzitása, szükséges volt különböző adatelőkezelések
alkalmazása.
Az élesztő fermentáció vizsgálata során a Raman spektrumokat 1438−162 cm-1
tartományban vettük fel. A noninvazív mérési elrendezésben a reaktor falának jelei zavaró
hatással voltak a spektrumok kiértékelésére. Az üveg a Raman szonda pozíciójától függően
különböző intenzitású alapvonalként jelenik meg a spektrumokban. Ennek a hatásnak a
csökkentésére a spektrumból 622 változót választottunk ki az 1173−373 cm-1 tartományban
(31. ábra). A spektrumok alsó és felső tartományát levágtuk, mivel ezek nem tartalmaztak
információt a glükóz és az etanol koncentrációról. A fluoreszcens hátteret Automatic Whittaker
Filter (λ=10000, p=0,005) típusú alapvonal-korrekcióval távolítottuk el. Alapvonal-korrekció
után

sorstandardizálást

(SNV)

hajtottunk

végre,

a

kísérletek

közötti

spektrális

intenzitásváltozás limitálására. A fermentációs kísérletek során nemcsak a reaktor üvege,
hanem a sejteken szóródó fotonok is intenzitás változást okozhatnak a fermentáció során, mivel
a sejtek mennyisége folyamatosan változik a tenyésztési idő alatt. A sejteken történő
fényszóródásból adódó hiba kiküszöbölésére normáltuk a spektrumokat egy belső standard
segítségével. Belső standardként a szulfát S-O rezgési csúcsát választottuk 980 cm-1-nél.
Szulfátot általában adnak a médiumhoz a kén tartalmú proteinek szintetizálása miatt, azonban
a sejtek által elhasznált szulfát mennyiség elhanyagolható a kiindulási koncentrációhoz képest
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(5 g/l). A spektrumok előkezelésére tehát alapvonal-korrekciót, SNV-t és normalizálást
(terület=1, tartomány: 992−972 cm-1) követően átlagra centrálást alkalmaztunk.
4.2.2. PLS modell kalibrációja
A glükóz és az etanol koncentráció meghatározására alkalmas PLS modell
kalibrációjához 5 batch (rátáplálás nélküli) és 2 fed-batch (rátáplálásos) kísérletet hajtottunk
végre. Egy példát a batch kísérletre a 32/A ábrán mutatok be. A többi kísérlet során is hasonló
koncentráció profilokat kaptunk. Manuálisan, 5-10 ml tömény cukor oldatot adagoltunk a
fermentléhez és minden adagolás után mintát vettünk a referenciamérések elvégzéséhez. Ezzel
a módszerrel csökkenthető a kalibrációhoz szükséges idő. A fed-batch kísérletek
alkalmazásával növeltük a PLS kalibrációhoz alkalmazott adathalmaz variabilitását és a
kalibrációs modell robusztusságát. Az első fed-batch kísérlet során (32/B ábra), az adagolásokat
18 és 48 óra után végeztük el, amivel a glükóz koncentrációt 108-168 g/l között tartottuk. A
referencia értékek mennyiségét 100 g/l glükóz koncentráció alatt is szerettük volna növelni,
ezért a második fed-batch kísérlet (32/C ábra) során egyszer hajtottunk végre adagolást (46
óránál). A batch (59 adatpont) és fed-batch kísérletekből (41 adatpont) összesen 100 referencia
pontot használtunk a modellépítéshez

32. ábra Az élesztő fermentációk során a glükóz és az etanol koncentrációjának változása. A, batch fermentáció;
B-C, fed-batch fermentációk.
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33. ábra PLS modell által becsült és a referencia módszerrel mért glükóz (A) és etanol (B) koncentrációk
korrelációja. A kalibrációs adathalmazt a szürke körök, a prediktált adathalmazt a piros rombuszok jelölik.

A PLS modell fejlesztése során 4 látens változót választottunk a RMSE értékek alapján.
Az adathalmazt 8 részre osztottuk és venetian binds típusú kereszt-validációt alkalmaztunk. A
PLS modell által becsült és mért koncentráció értékek jól korreláltak egymással (33. ábra).
Megállapítottuk a PLS modell minőségi paramétereit, amelyek a RMSEC (glükóz: 5,21 g/l;
etanol: 3,18 g/l) és a RMSECV (glükóz: 6,65 g/l; etanol: 3,64 g/l) voltak.
4.2.3. Glükóz és etanol koncentráció Raman spektroszkópiás monitorozása
Az elkészített PLS modellt alkalmaztuk az élesztő fermentáció inline noninvazív
monitorozására. A spektrumokat valós-időben értékeltük ki egy Matlab (data_analysis.mat)
alapú program segítségével. Az élesztő fermentáció Raman spektroszkópiás vizsgálata során
alkalmazott mérési elrendezést és a kiértékelő szoftvereket a 34. ábra mutatja, amelyek
működését részletesen a 3.1.3 fejezetben ismertettem.
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34. ábra Monitorozó és szabályozó rendszer felépítése az inline, noninvazív Raman spektroszkópiás vizsgálatok
során

A Raman spektrumokból számolt glükóz és etanol koncentráció jól követte az offline
HPLC-s adatokat (35. ábra). A modell predikciós hibája (RMSEP) 4,42 g/l volt a glükóz
koncentrációra és 2,40 g/l az etanol koncentrációra. A glükóz koncentráció 60 óra után
elfogyott a reaktorban, ami a fermentáció végét jelezte. Ekkor az etanol koncentráció 57,33 g/l
volt.
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35. ábra Élesztő fermentáció monitorozása inline noninvazív Raman spektroszkópiával. A Raman spektrumokból
számolt és az offline HPLC-vel mért glükóz és etanol koncentrációkat a tenyésztési idő függvényében
ábrázoltam.

4.2.4. Glükóz koncentráció szabályozása az élesztő fermentáció során
A Raman spektroszkópia alapú visszacsatolásos szabályozás során a glükóz
koncentrációt 100 g/l értéken terveztük tartani tömény glükóz oldat (feed, 300 g/l)
adagolásával. A szabályozás során egy P algoritmust alkalmaztunk, az I és D tagokat nullára
állítottuk. Amikor a glükóz koncentráció az alapjel alá csökkent, a PLC irányította a fecskendős
adagolót a glükóz oldat adagolására, a számolt sebességgel (34. ábra).
A Raman spektrumokból számolt glükóz és az etanol koncentráció jól követte a
referencia értékeket a szabályozási folyamat során (36. ábra). A tenyésztési idő végén (60 óra
után) a glükóz koncentráció szórása megnövekedett a sejteken történő fényszóródás hatására.
A nagy mennyiségű sejten több foton szóródott, amely intenzitás változást okozott a
spektrumokban. A belső standard alkalmazása csökkentette ennek a hatását, de a glükóz
koncentráció szórásának növekedése így is megfigyelhető volt. Ennek ellenére a glükóz
koncentrációt sikeresen szabályoztuk és 95,69 – 100,95 g/l között tartottuk. Átlagosan 98,08 g/l
volt a glükóz koncentráció a szabályozás ideje alatt (24,4 – 92 óra), ami jól mutatja a Raman
spektroszkópia alkalmazhatóságát a glükóz koncentráció szabályozására. A fermentációs
kísérlet végén 40,10 g/l etanol koncentrációt értünk el, ami alacsonyabb a batch kísérlethez
képest, mivel az adagolás során a fermentlé hígult. A kísérletek során alkalmazott sütőélesztő
nem egy etanol termelésére kifejlesztett törzs, azonban az elért etanol koncentráció a
szakirodalomban található értékek közé esik.150
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36. ábra Raman spektroszkópia alapú glükóz koncentráció szabályozása élesztő fermentáció során. A glükóz
koncentrációt 100 g/l tartottuk tömény glükóz oldat adagolásával 24,4 órán keresztül.

A tenyésztési idő 60. órája után nem volt jelentős etanol termelés az etanol inhibíciója
miatt, ezért a termelt etanol mennyiséget mindkét esetben 60 órára számoltuk. A számolt
értékeket a 3. táblázatban tűntettem fel. A glükóz koncentráció szabályozása és a folyamatos
glükóz adagolás 86%-os relatív kitermelést eredményezett, ami magasabb, mint az adagolás
nélküli, batch fermentáció esetén (75%). A Raman spektroszkópia alkalmazásával lehetőség
nyílik egy fejlett optimalizációra és szabályozásra az élesztő sejtekkel történő etanol termelés
során.
3. táblázat Etanol termelés a batch és a szabályozott fermentációk során. Kiinduláskor 15 g glükózt adagoltunk
a reaktorba és a szabályozásos kísérlet során 39 ml 300 g/l-es glükóz oldatot (feed) alkalmaztunk. A kitermelési
adatokat a tenyésztési idő 60. órájára számoltuk. A mintavételekből történő térfogatváltozást elhanyagoltuk.
Térfogat

Glükóz

Elfogyasztott

Etanol

Termelt

Elméleti

Relatív

(ml)

koncentráció

glükóz (g)

koncentráció

etanol (g)

termelés

termelés

(g)

(%)

(g/l)

(g/l)

Batch

~100

0,98

14,90

57,33

5,73

7,60

75%

Szabályozott

~139

100,40

12,74

40,10

5,57

6,50

86%

4.2.5. Élesztő fermentáció vizsgálatának összefoglalása
Raman spektroszkópiát alkalmaztunk élesztő fermentáció során a glükóz és az etanol
koncentráció monitorozására. A Raman spektroszkópiás méréseket inline noninvazív végeztük
el, a sterilitási problémák csökkentése érdekében. A spektrumok kiértékeléséhez
adatelőkezeléseket és többváltozós adatelemzési módszereket alkalmaztunk. A noninvazív
mérésekből adódó intenzitás változást sorstandardizálással sikerült minimalizálni. Valamint a
fermentációk során a sejteken szóródó fény zavaró hatásának kiküszöbölésére belső standard67

re történő normálást alkalmaztunk. A szulfát S-O rezgésének csúcsára normáltuk a
spektrumokat, amivel limitálni tudtuk a nem kívánt fényszóródás hatását.
A kiértékelés során batch és fed-batch kísérletek alapján PLS modellt fejlesztettünk. A
fed-batch kísérletek során kis adagokban tömény glükóz oldatot adagoltunk a fermentléhez és
minden lépés után mintát vettünk a referencia mérések elvégzésére. Ezzel rövid idő alatt sikerült
megnövelni a kalibrációs adatpontok számát és variabilitását, valamint a PLS modell
robusztusságát. A PLS modell alacsony predikciós hibával alkalmazható volt a glükóz és az
etanol koncentráció becslésére az élesztő fermentáció során.
Megvalósítottuk az élesztő fermentáció Raman spektroszkópia alapú visszacsatolásos
szabályozását és sikeresen 100 g/l-re szabályoztuk a glükóz koncentrációt, tömény glükóz oldat
automatikus adagolásával. A glükóz koncentráció szabályozásával növeltük az élesztő sejtek
produktivitását. A szabályozott fermentáció során 86%-os relatív etanol termelést sikerült
elérni, az adagolás nélküli, batch fermentáció esetén pedig csak 75%-ost. Az élesztő sejtek
produktivitása sejtvonalfüggő, azonban az általunk kapott eredmények az irodalmi adatok közé
esnek.150 Bizonyítottuk, hogy a Raman spektroszkópia alkalmas az élesztő fermentáció
monitorozására és szabályozására, valamint ígéretes módszer a folyamatfejlesztés és
optimalizáció során a magas produktivitás elérése céljából.
4.3. Emlőssejtes tenyészetek Raman spektroszkópia alapú monitorozása
A kísérletek során egy adalimumab termelő CHO DG44 típusú sejtvonalat alkalmaztuk.
Az adalimumab egy 100% humán antitest, amely szelektív immunszupresszáns. Specifikusan
kötődik a tumor nekrózis faktor α (TNFα) fehérjéhez a szervezetben, mely gyulladásos
folyamatok során megnövekedett mennyiségben van jelen, így megakadályozva interakcióját a
TNF-receptorokkal. Többek között reumás ízületi gyulladás (rheumatoid arthritis),
gyermekkori ismeretlen eredetű sokízületi gyulladás (polyarticularis juvenilis idiopáthiás
arthritis),

a

csigolyák

összecsontosodásával

járó

kisízületi

gyulladás

(spondylitis

ankylopoetica), pikkelysömörrel járó ízületi gyulladás (arthritis psoriatica), pikkelysömör
(psoriasis) és a bélfal minden rétegére kiterjedő, nem fertőzéses eredetű gyulladás (Crohnbetegség) kezelésére alkalmazzák.151 Az adalimumab volt az első FDA által engedélyezett
teljesen humán monoklonális antitest gyógyszer, melyet Humira® márkanéven hoztak
forgalomba és szubkután, bőr alá szúrt injekció formájában adagolják.
Az adalimumab termelését emlőssejtek (CHO sejtek) segítségével valósíthatjuk meg,
amelyek tenyésztése komplex biotechnológiai folyamat. A gyártás során a folyamat kritikus
paraméterei befolyásolják a sejtek szaporodását és a monoklonális antitesttermelő képességét,
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ezáltal nemcsak az antitestek mennyiségére, de a minőségére is hatással lehetnek. Az egyik
ilyen kritikus tenyésztési paraméter a glükóz koncentráció, amelyet egy Kaiser RNX2 Raman
spektrométerrel (3.2.1 fejezet) monitoroztunk. A Kaiser Opticals biotechnológiai folyamatok
valós-idejű monitorozására specializálódott berendezése alkalmas a sokkomponensű,
biológiailag diverz folyamatok vizsgálatára. Az emlőssejtes tenyészetek vizsgálata során a
Raman spektrumokat 75 db 10 másodperces mérés akkumulációjával nyertük. Ez azért
optimális, mert a fényforrásból kibocsátott 785 nm hullámhosszú lézerfénnyel a biomolekulák
erős fluoreszcenciát mutatnak, amely hosszabb mérési idő esetén túl intenzív lenne és telítené
a detektort. A spektrumok összeadásával az alacsony koncentrációjú komponensek
jelintenzitása is megfelelő lesz a mennyiségi analízishez. A Raman spektrumokat többváltozós
adatelemzési módszerekkel értékeltük ki, amelyhez a referencia pontokat rázatott lombikos és
bioreaktoros sejttenyésztések során vettünk fel.
4.3.1. Rázatott lombikos tenyészetek vizsgálata Raman spektroszkópiával
A bioreaktoros CHO sejttenyésztés glükóz koncentrációjának Raman spektroszkópiás
monitorozásához szükséges kalibrációs modell elkészítéséhez rázatott lombikos tenyészeteket
alkalmaztunk, amelyek esetén a Raman spektroszkópiás mérések sokkal gyorsabban és
költséghatékonyabban kivitelezhetőek, mint a bioreaktoros kísérletek. Emellett a mérések
megkezdése előtt tervezetten és egyszerűen változtathatóak a paraméterek a referencia pontok
megfelelő variabilitásához. A rázatott lombikok Raman spektroszkópiás vizsgálatának mérési
elrendezését a 37. ábra mutatja (3.1.6 fejezet).

37. ábra Raman spektrumok felvétele a rázatott lombikos sejttenyészetekről
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A rázatott lombikos tenyészetek paraméterei
A PLS kalibrációs modell elkészítéséhez összesen 7 db lombikos tenyészet (ADA_L1L7) adatait használtuk fel, amelyek különböző paraméterekkel rendelkeztek. A bioreaktoros
sejttenyészet egyre növekvő sejtszámának, illetve a médium biokémiai változatosságának
modellezéséhez különböző idő után vizsgáltuk a lombikos tenyészeteket. Annak érdekében,
hogy a sejteket körülvevő mátrix még jobban modellezze a bioreaktoros médium összetételét,
az L1, L6 és L7 lombikokhoz koncentrált tápoldatot (Feed A-t és Feed B-t, az adott tenyészet
térfogatának 4%-os, illetve 0,4%-os mennyiségében) adagoltunk. Továbbá az L4 és L5
lombikoknál a pH-t 7,10-re állítottuk a reaktoros tenyészethez hasonlóan. A Raman
spektroszkópiás mérés előtt meghatároztuk a sejtkoncentrációt, az életképességet és a glükóz
koncentrációt, amelyeket a 4. táblázatban tüntettem fel.
4. táblázat Rázatott lombikos tenyészetek paraméterei (L1-L7). A glükóz koncentrációt Accucheck
vércukorszintmérővel határoztuk meg a mérések elvégzése előtt.
ADA

Passzázs

Tenyészet
kora [nap]

Adagolás

Térfogat
[ml]

Élő sejtszám
[106db sejt/ml]

Életképesség.
[%]

Glükóz
[mM]

L1

p5

7

feed

100

4,69

98

19,4

L2

p6

7

nincs

100

7,7

91,1

16,3

L3

p6

9

nincs

100

7,23

94,9

13,45

L4

p2

10

pH állítás

120

1,56

13,8

0

L5

p2

10

pH állítás

120

10,3

81,1

0

L6

p2

12

feed

120

14,5

87,1

11,8

L7

p2

12

feed

120

0,573

4,6

23,4

A Raman spektrumfelvételek között 40 m/m%-os glükóz oldatot adagoltunk a
lombikokhoz úgy, hogy a koncentráció lépésenként kb. 5 mM-t emelkedjen. A glükóz
koncentrációt 0-70 mM tartományon belül változott, amely jól modellezi a reaktoros kísérletek
során a glükóz koncentrációt. A rázatott lombikos tenyészetekről összesen 44 referencia
adatpontot vettünk fel, amelyek glükóz koncentrációját a melléklet 17. táblázata tartalmazza.
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4.3.2. A PLS kalibrációs modell felépítése
A PLS modell kalibrációja előtt a zavaró tényezők kiszűrése elengedhetetlen, amihez
különböző adatelőkezelési módszereket használtunk (3.1.8 és 3.1.9 fejezet). A legalkalmasabb
adatelőkezelési módszert és a látens változók számát a RMSE értékek alapján választottuk ki.
A legjobb eredményeket az Automatic Whittaker Filter típusú alapvonal-korrekcióval
(λ=10000, p=0,0001), SNV és átlagra centrálás alkalmazása mellett értük el. A nyers
spektrumokat és az előkezelés hatását a 38. ábrán tűntettem fel.

38. ábra A rázatott lombikokról felvett Raman spektrumok azelőkezelés előtt (bal) és után (jobb).

A PLS modell kalibrációja során 6 látens változót és a venetian binds típusú keresztvalidációt (n=6) alkalmaztuk. A modell összesen 41 adatpontot tartalmazott, mivel kizártunk 3
kiugró referenciapontot. amely eredményeképp egy megfelelő PLS modellt kaptunk. A
39. ábrán látszik, hogy a lombikos adatokra illesztett kalibrációs egyenes (piros) egybeesik az
ideális 1:1 egyenessel (zöld), valamint a mért és a becsült koncentráció értékek közötti
korreláció a teljes koncentrációtartományra nézve jó. Az RMSEC értéke 1,32 mM és az
RMSECV 2,91 mM volt a modellépítés során.
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39. ábra A rázatott lombikok alapján készített Raman kalibrációs modell becslése és a mért glükóz
koncentrációk korrelációja

Összességében megállapítható, hogy a lombikos kísérletekre felállított kalibrációs
modell hibája megfelel a szakirodalomban talált kutatások eredményeinek. Következésképp, a
Raman spektroszkópia alkalmas analitikai módszer az adalimumabot termelő CHO
sejttenyészet glükóz koncentrációjának vizsgálatára és a változásának nyomon követésére
rázatott lombikos tenyészetekben.
4.3.3. Modell transzferálhatóságának vizsgálata
A rázatott lombikos adatpontokat tartalmazó modell alkalmazhatóságát vizsgáltuk
bioreaktoros kísérlet glükóz koncentrációjának monitorozására. A sejtek rázatott lombikos
tenyésztése során a tenyésztési paraméterek nem teljesen egyeznek meg a bioreaktoros
tenyésztésekével (0 fejezet). A bioreaktorban a paraméterek sokkal jobban kontrollálhatóak a
szabályozó rendszereknek köszönhetően, illetve hosszabb lefutásúak. Ezáltal magasabb
sejtszám érhető el a bioreaktorban, valamint a fermentlé komponensek koncentrációja is
különböző lehet. A mátrix hatás és a különböző tenyésztési méret miatt szükséges a kis
méretben elkészített kalibrációs modell transzferálhatóságának vizsgálata.
A rázatott lombikokra felállított modellt alkalmaztuk egy kéthetes, fed-batch
bioreaktoros tenyésztés glükóz koncentrációjának becslésére. A kísérlet során a Raman
spektrumokat inline mérési elrendezésben vettük fel (a rázatott lombikos kísérleteknél is
használt immerziós Raman szonda és iC Raman szoftver használatával), míg a referencia
koncentráció értékeket offline, Cedex bioanalizátorral határoztuk meg.
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A PLS kalibrációs modell alapján sikerült becsülni a bioreaktoros tenyészet glükóz
koncentrációját, a mért és a becsült értékek jól korreláltak egymással. A predikció hibája
mindössze 2,85 mM (RMSEP) volt. Tehát a PLS kalibrációs modell transzferálható volt a
rázatott lombikos és bioreaktoros tenyésztések között, valamint megállapítható, hogy a Raman
spektroszkópiás mérések nem érzékenyek a tenyésztés méretbeli változására.

40. ábra A rázatott lombikos adatpontok alapján elkészített PLS modell alkalmazása az emlőssejtek bioreaktoros
tenyésztése során. A kalibrációs adatpontokat a szürke kör, a predikciós adatpontokat a piros rombusz jelöli.

4.3.4. A kalibrációs modell fejlesztése
A

4.3.2

fejezetben

ismertetett

kalibrációs

modell

alkalmazható

a

glükóz

koncentrációjának monitorozására, azonban a modell robusztusságának növelése érdekében
további, Raman spektroszkópiás mérésekből származó adatpontok bevonásával bővítettük a
kalibrációs adathalmazt. A biotechnológiai folyamatok nagy variabilitással rendelkeznek,
amely az élő rendszerekre jellemző tulajdonság. A kalibráció során felhasznált adatpontok
számának és variabilitásának növelésével javítható a biológiai rendszert leíró modell
megbízhatósága.
További, offline rázatott lombikos kísérleteket végeztünk, amelyek valamely
paraméterükben különböztek a kalibráció során felhasznált rázatott lombikos tenyésztésekétől.
A 5. táblázatban összefoglaltam a rázatott lombikos tenyészetekből mért élő sjetszám,
életképesség és glükóz koncentráció értékeket.
Az előző lombikos kísérletsorozathoz hasonlóan most is alkalmaztuk az irányított
glükóz koncentrációnövelést, amellyel összesen 19 db új adatponthoz jutottunk. Az L14 és L15
sejtkultúrák magas elő sejtszámmal (10 millió sejt/ml felett) és alacsony kiindulási glükóz
73

koncentrációval (<5 mM) rendelkeztek, az L16 lombikos sejtkultúra tenyésztési kora pedig
hosszabb (14 napos) volt. Ezekkel a kísérletekkel sikerült szélesítenünk a vizsgálat során
fennálló körülmények tartományát, még jobban modellezve a bioreaktoros médium
összetételét.
5. táblázat A rázatott lombikos tenyészetek paraméterei (L14-L17). A glükóz koncentráció az offline Cedex
analizátorral lett meghatározva.
ADA

Passzázs

Tenyészet
kora
[nap]

Élő sejtszám
[106db sejt/ml]

Életképesség
[%]

Glükóz
[mM]

L14

p3

7

1,42*107

85,0

3,70

L15

p3

7

1,13*107

78,3

4,30

L16

p3

14

5,70*106

71,6

8,50

L17

p3

14

5,70*106

71,6

8,50

A modell felépítéséhez a rázatott lombikos pontok bevonása mellett 3 független fedbatch bioreaktoros tenyészet adatait használtuk fel, a modell robusztusságának és
megbízhatóságának növelése érdekében. A spektrumfelvétel ezekben az esetekben is
folyamatos, inline Raman spektroszkópiás méréssel történt. A bioreaktorból naponta kétszer,
illetve minden rátáplálás után mintát vettünk a referencia mérések elvégzéséhez.
A továbbfejlesztett glükóz kalibrációs modell elkészítése során összesen 106 adatpontot
használtunk fel, 56 db származott a rázatott lombikos tenyészetekből, 50 db pedig a
bioreaktoros tenyészetekből. Az adatok előkezelésére ugyanazok a módszerek bizonyultak
alkalmasnak, mint a rázatott lombikos adatpontokat tartalmazó modell esetén. A spektrumokon
alapvonal-korrekciót (Automatic Whittaker Filter, λ=10000, p=0,0001), SNV-t és átlagra
centrálást, a referencia értékeknél pedig átlagra centrálást alkalmaztunk. A venetian blinds
típusú kereszt-validáció során 8 részre osztottuk fel az adathalmazt, valamint az optimális látens
változók száma 5 volt. A rázatott lombikos és bioreaktoros adatpontokat tartalmazó modell
2,84 mM kalibrációs hibával (RMSEC) és 3,32 mM kereszt-validációs hibával (RMSECV)
rendelkezett.
Az általunk fejlesztett PLS modell alapján becsült és mért glükóz koncentrációk
korrelációját a 41. ábra szemlélteti. A bioreaktoros kísérletek során a glükóz koncentráció
magasabb, 20 mM feletti tartományban (piros rombuszok), míg a lombikos adatpontok nagyobb
része az alacsonyabb tartományban helyezkedik el (zöld négyzet). A rázatott lombikos és
reaktoros adatpontok jól illeszthetőek egy modellbe, növelve a modell robusztusságát és
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megbízhatóságát. A rázatott lombikos referencia pontok alkalmazásával csökkenthető a
kalibráció ideje és költségigénye.

41. ábra A rázatott lombikos (zöld négyzet) és bioreaktoros adatpontokra (piros rombusz) felépített PLS modell

4.3.5. Bioreaktoros tenyésztés valós-idejű monitorozása Raman spektroszkópiával
A kalibrációs adatpontok számának növelésével (rázatott lombikos és bioreaktoros
referencia értékek) sikerült egy olyan PLS modellt kifejleszteni, ami jó predikciós képességgel
rendelkezik. A PLS modellt alkalmaztuk egy független bioreaktoros kísérlet glükóz
koncentrációjának

valós-idejű

Raman

spektroszkópiás

monitorozására.

A

kísérlet

kivitelezéséhez szükség volt egy gyors kiértékelő programra, amely valós időben meghatározta
a felvett Raman spektrumból a fermentlé glükóz koncentrációját.
A kiértékelő szoftvert futtató számítógépet (továbbiakban kiértékelő számítógép)
TCP/IP kapcsolattal hoztuk összeköttetésbe a Raman mérést irányító számítógéppel
(továbbiakban Raman számítógép) (42. ábra). A két számítógép közötti kommunikációt a
kaiserconn.mat, Matlab környezetben futó program segítségével hoztuk létre. A Raman
számítógépen az IC Raman szoftver irányította a spektrumok felvételét és mentését. Az .spc
formátumban kimentett spektrumot a kaiserconn.mat program segítségével a kiértékelő
számítógép átvette, az általam elkészített PLS modell alapján kiértékelte, majd a kiértékelő
szoftverben kiírta a reaktorban mért glükóz koncentrációt. A Raman spektrumok valós-idejű
kiértékelését végző program kezelőfelülete a 43. ábrán látható.
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42. ábra A kísérleti elrendezés az emlőssejtes tenyésztés inline Raman spektroszkópiás monitorozása során

43. ábra A kiértékelő program kezelőfelülete

A valós-idejű monitorozás során naponta kétszer vettünk mintát a reaktorból, amiből
offline Cedex analizátorral (Richter Gedeon Nyrt-ben) meghatároztuk a glükóz koncentrációt.
A Raman spektrumokból számolt glükóz koncentráció jól korrelált a referencia értékekkel a
magasabb (>20 mM) koncentráció tartományban, azonban az alacsonyabb koncentrációkat
nagyobb eltéréssel tudta csak prediktálni. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a kalibrációs
modell 20 mM alatt csak a rázatott lombikos referenciapontokat tartalmazta. Továbbá a
tenyésztés második felében a magasabb sejtszám is nehezíti a spektrumok pontos kiértékelését.
A modell tovább fejleszthető bioreaktoros referenciapontok hozzáadásával.
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A Raman spektroszkópia alkalmas a bioreaktoros emlőssejtes tenyészetek glükóz
koncentrációjának monitorozására. A Raman spektroszkópia alapú matematikai modell
kalibrációja során különösen fontos a megfelelő kalibrációs adathalmaz alkalmazása. A
kalibrációs adathalmaz annál jobb, minél jobban leírja a kísérletek varianciáját. A rázatott
lombikos kísérletekből és egy bioreaktoros kísérletből származó adatpontok felhasználásával
sikerült a glükóz koncentráció monitorozására alkalmas PLS modellt készíteni, amelynek
predikciós hibája 5,20 mM volt.

44. ábra Bioreaktoros kísérlet inline Raman spektroszkópiás monitorozása. A spektrumok alapján valós-időben
meghatározott glükóz koncentráció (kék) és az offline Cedex analizátorral mért glükóz koncentráció értékek a
tenyésztési idő alatt

4.3.6. Emlőssejtes tenyészetek Raman spektroszkópiás vizsgálatának összefoglalása
Raman spektroszkópiával vizsgáltuk a monoklonális antitest-termelő kínai hörcsög
petefészek sejtek bioreaktoros tenyésztését, a glükóz koncentráció monitorozására. A Raman
spektrumok kiértékelésére a részleges legkisebb négyzetek (PLS) módszerét alkalmaztuk,
amelyhez szükséges egy kalibrációs adathalmaz elkészítése.
A PLS modell kalibrációja során a referencia pontokat rázatottlombikos tenyésztések
során vettük fel, amellyel csökkentettük a kalibráció idő- és költségigényét. A rázatott lombikos
adatpontokat tartalmazó modell alkalmazható volt bioreaktoros kísérlet monitorozására. A
Raman spektrumok kiértékeléséhez rázatott lombikos és bioreaktoros adatpontokat tartalmazó
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modellt fejlesztettünk, amely robusztusabban alkalmazható a nagy varianciával rendelkező
emlőssejtes tenyésztések monitorozására.
A spektrumok valós-idejű kiértékelését egy Matlab alapú program segítségével
valósítottuk meg. A kiértékelő szoftver és a többváltozós adatelemzési módszerek
alkalmazásával sikerült a glükóz koncentráció valós-idejű monitorozása a bioreaktoros
emlőssejtes tenyésztés során. A valós-idejű monitorozó rendszerek alkalmazásával a
későbbiekben lehetőség nyílik fejlett folyamatszabályozó rendszerek fejlesztésére.
4.4. Elektrosztatikus szálképzés sejttenyésztésre alkalmas vázanyagok előállítására
Az elektrosztatikus szálképzés egy ígéretes technológia az egészségiparban, amelynek
egyik fontos területe a sejttenyésztésre alkalmas nanoszálas vázanyagok, azaz scaffoldok
előállítása. Kutatómunkánk során polikaprolakton (PCL), politejsav (PLA), tejsav és glikolsav
kopolimer (PLGA), hidroxi-butirát és hidroxi-valeriát kopolimer (PHBHV), valamint tejsav és
kaprolakton kopolimer (PLAC) felhasználásával (45. ábra) scaffoldokat állítottunk elő
sejttenyésztésre alkalmas plate-es rendszerben. A fejlesztés során fontos szempont volt a
megfelelő szálátmérőjű szálak előállítása, a szálak sterilizálhatósága és a vázanyag felületének
nedvesíthetősége, a tápoldat átjárhatóságának biztosítására.

45. ábra Az elektrosztatikus szálképzés során alkalmazott lineáris polimerek. A: polikaprolakton (PCL), B:
politejsav (PLA), C: tejsav és glikolsav kopolimer (PLGA), D: tejsav és kaprolakton kopolimer (PLAC) és
E:hidroxi-butirát és hidroxi-valeriát kopolimer (PHBHV).
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4.4.1. Nanoszálas vázanyagok előállítása
A nanoszálas rendszer szerkezete, a szálak átmérője nagy hatással van a scaffoldok
felhasználhatóságára, így a szálképzési technológia optimalizálására volt szükség. A
legnagyobb hatása a polimeroldat koncentrációjának van a szálak morfológiájára, így minden
polimerből különböző koncentrációban oldatokat készítettünk. A szálképzés során az optimális
összetételeket a 6. táblázatban foglaltam össze. Az optimális koncentrációt a szálak átmérője
alapján választottuk ki, hogy az a sejtek számára a megfelelő tartományban legyen. A
polimereket különböző halogénezett oldószerekben és dimetil-formamid (DMF) keverékében
oldottuk fel. A DMF dielektromos állandója nagy, ami miatt gyakran alkalmazzák adalékként,
hogy elősegítse a kis szálátmérőjű, szűk méreteloszlású szálak képződését.152
6. táblázat Az elektrosztatikus szálképzéshez alkalmazott optimális összetétel a különböző polimerek esetén.
Polimer

Koncentráció
(w/V)%

Oldószer

PCL

12,0

diklórmetán:DMF 1:1

PLA

5,0

kloroform:DMF 6:1

PLGA

6,0

kloroform:DMF 6:1

PLAC

10,0

kloroform:DMF 6:1

PHBHV

12,0

kloroform:DMF 4:1

Az elektrosztatikus szálképzés során a szórófej és a gyűjtő távolságát (30-35 cm), az
adagolási sebességet (7-9 ml/óra) és a feszültséget (25 kV) minden polimer rendszerre külön
optimalizáltuk, hogy elkerüljük a gyöngyök és egyéb felületi hibák keletkezését (3.1.12
fejezet). Az optimalizáció során alumínium fóliával vontuk be a földelt gyűjtőlemezt, majd a
legjobb beállítások és optimális oldat összetétel mellett inert fóliára gyűjtöttük a szálas
terméket. A nanoszálak mechanikai stabilitása önmagukban nem megfelelő, így szükséges egy
hordozó alkalmazása. A poli(etilén-tereftalát) (PET) és polipropilén (PP) fóliák a sejttenyésztés
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46. ábra Nanoszálak gyűjtése PP fóliára és a scaffoldok elhelyezése
6-lyukú plate-ben.

során inerten viselkednek, nem toxikusak a sejtek számára. A jobb kezelhetőség miatt a PP
fóliát választottuk a szálrendszerek előállításához. Az előállított scaffoldokat az inert hordozó
segítségével 6-lyukú plate-be helyeztük, amely alkalmas a szálrendszerek sejtekkel történő
tesztelésére (46. ábra). A megfelelő sterilitás elérésére a scaffoldokat γ-sugárzással
(Dispomedicor Zrt.) sterilizáltuk. A megfelelő sterilitást inkubátorban (37°C, 100%
páratartalom), DMEM (Gibco™, Thermo Fisher Scientific, USA) médiumban 3 napig
teszteltük.

80

4.4.2. Nanoszálas vázrendszerek vizsgálata és összehasonlítása
Szálak morfológiája
A szálak morfológiáját az elektronmikroszkópos felvételek (47. ábra) alapján
állapítottuk meg. A szálak átmérője, a szövedékháló rendezettsége és -sűrűsége is nagy hatással
van a sejtek megtapadására és növekedésére a scaffoldokon. A szálak minden polimer esetén
random elrendezésűek voltak és a porozitásuk is hasonló volt, kivéve a PHBHV esetén. A
PHBHV scaffold előállítása során vastagabb réteget vittünk fel a hordozóra a szálakból. Az
elektrosztatikus szálképzéssel sikerült ~500-800 nm szálátmérőjű (7. táblázat) szálas
vázanyagot előállítani, amely nagy mértékben hasonlít a sejteket körülvevő extracelluláris
mátrix szerkezetéhez. A γ-sugárzásnak nem volt hatása a scaffoldok morfológiájára (Melléklet
62. ábra).

47. ábra Elektrosztatikus szálképzéssel előállított scaffoldok SEM felvtelei: A: polikaprolakton (PCL), B:
politejsav (PLA), C: tejsav és glikolsav kopolimer (PLGA), D: tejsav és kaprolakton kopolimer (PLAC) és
E:hidroxi-butirát és hidroxi-valeriát kopolimer (PHBHV).
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7. táblázat Az elektrosztatikus szálképzéssel előállított scaffoldok szálátmerője és szórása. A szálátmérőt a SEM
felvételek alapján 10 mérési pont átlagából határoztuk meg.

Polimer

Koncentráció
(w/V%)

Szálátmérő
(nm)

Szórás
(%)

PCL

12,0

655

22%

PLA

5,0

763

15%

PLGA

6,0

643

23%

PLAC

10,0

481

20%

PHBHV

12,0

769

20%

Felületi karakterizáció
A PCL, PLA, PLGA, PLAC és PHBHV szálstruktúrák felülete hidrofób volt, ezáltal
nehezen nedvesedett. A felület megfelelő nedvesíthetősége szükséges a sejttenyésztés során,
ezért a scaffoldok felületét kisnyomású levegő plazmás kezelésnek vetettük alá.153,154 A
felületkezelés hatását és a felület hidrofóbicitását peremszögméréssel jellemeztük. A PHBHV
nanoszálakon a plazmakezelés előtt kisebb peremszöget mértünk a többi polimerhez képest.
Egy felületen mért peremszöget nemcsak az anyagi minőség határozza meg, hanem a felület
érdessége is.155,156 A SEM felvételeken (47. ábra) is látszik, hogy a PHBHV scaffoldok
szövedékháló-sűrűsége, ezáltal a felületi érdessége eltér a többitől, ami magyarázatot ad a
peremszög mérés során tapasztaltakra.
Az eredményeket a 8. táblázatban foglaltam össze, amelyek alapján megállapítható,
hogy a plazmakezelés alkalmasnak bizonyult az előállított vázanyagok hidrofilitásának
növelésére. Rövid időtartamú (1 perc) felületkezelés hatására is jelentős változást tapasztaltunk
a felületek nedvesíthetőségében. A plazmakezelés hatására a felület polarizált lett, így csökkent
a hidrofóbicitása.
8. táblázat Plazmakezelés időtartamának hatása a scaffoldok felületi hidrofilitására. A hidrofilitás jellemzésére
peremszögméréseket végeztünk a felületkezelés előtt, a felületkezelés után rögtön és 5 nappal később
Polimer

Felületkezelés előtt

Felületkezelés után

5 nap elteltével

PCL

113°

21°

37°

PLA

103°

34°

59°

PLAC

113°

56°

94°

PLGA

116°

46°

54°

PHBHV

85°

59°

65°
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A plazmakezelés hatásának vizsgálatára a kémiai összetételét vizsgáltuk a PCL scaffold
felületének röntgen fotoelektron spektroszkópiával. A spektroszkópiás méréseket a
plazmakezelés előtt és után (1 nappal) is elvégeztük a kezelés hatásának megértésére. A
scaffoldok oxigén atomjainak aránya kisebb, a szénatomjainak aránya nagyobb volt az elméleti
értékhez képest a plazmakezelés előtt. A mérési eredményeket magyarázhatja az, hogy a
szárítási folyamat során a molekulák hidrofil csoportjai a szálak belseje felé orientálódnak. Az
elektrosztatikus szálképzés során a poláris oldószer először a polimer szál felületéről párolog
el, aminek a következtében a polimerláncokon lévő poláris csoportok a szál belseje felé
fordulnak, ahol a maradék oldószermolekulák vannak. A felületen ez által kevesebb hidrofil
csoport található, ami magyarázatot ad az alacsony oxigén arányra és a nagy peremszögekre.
9. táblázat A PCL scaffoldok atomi összetétele a plazmakezelés előtt (MM-PCL) és után (MM-PCL-P1)
Összetétel
Minta neve

Oxigén (%) Szén (%)

O/C atomok aránya (%)

Elméleti

25,0

75,0

33,3

MM-PCL

18,6

81,4

22,9

MM-PCL-P1

21,5

78,5

27,4

Az XPS mérés során meghatároztuk az atomok kötési energiáját, amiből
beazonosíthatóak a polimerláncban lévő atomok az egymáshoz viszonyított helyzetük szerint.
Az atomok jelölését a 48. ábra mutatja. A C5-ös atom az éteres oxigén melletti szénatomot
jelöli. A pontos mérési adatokat a Melléklet 18-20. táblázata tartalmazza.

48. ábra Az atomok jelölése a PCL scaffoldok XPS vizsgálatának értelmezéséhez

A mérés során a két minta esetén ugyanazon kötési energiákat tudtuk azonosítani,
valamint az oxigénatomok esetén az adott oxigénhez tartozó intenzitások is közel megegyeztek.
A szénatomok esetén is beazonosíthatóak voltak a megfelelő kötési energiák.
Azt tapasztaltuk, hogy szénhidrogén eredetű szénből több van a vizsgált minták
felszínén, mint amit a referencia-érték mutat (10. táblázat). Karbonilos oxigének (O1) aránya
nagyobb volt a mintákban, mint az éteres oxigén (O2). A felületkezelésnek észrevehető hatása
volt az oxigénatomok (O1 és O2) számának növekedésében, azonban a kétféle oxigén atom
aránya nem változott. A plazmakezelés után a karbonilcsoport eredetű szénatomok száma
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megnőtt a scaffold felületén és eltűnt a legfelső szénhidrogén réteg a mintákról. Ezt a felső
hidrofób réteget a plazmakezelés megszüntette a felületen. A kezelt minták hidrofilitása
megnőtt, mivel a felületi molekulák átrendeződésével (száradást következtében létrejövő
hidrofób orientáció megszűnésével) polárosabb lett a felszíni réteg. A plazmakezelés után a
PCL scaffold nedvesíthetősége megnőtt a felületi oxigén tartalmú csoportok megjelenésének
hatására.
10. táblázat A PCL scaffoldok atomi összetétele az XPS mérés alapján
Összetétel (%)
Minta

O1

O2

C1

C2

C3

C4

C5

Elméleti

12,5

12,5

37,5

12,5

12,5

12,5

-

MM-PCL

10,6

8,0

54,2

8,9

9,3

8,9

-

MM-PCL-P1

12,8

8,8

39,4

11,0

11,4

10,9

5,7

4.4.3. Vázanyagok előállításának és karakterizációjának összefoglalása
Sejttenyésztésre alkalmas scaffoldokat állítottunk elő PCL, PLA, PHBHV, PLAC és
PLGA polimerekből elektrosztatikus szálképzéssel. A megfelelő morfológiájú szálak elérésére
optimalizáltuk az oldatparamétereket (oldószer, polimer koncentráció) és a szálképzési
paramétereket (feszültség, adagolási sebesség, gyűjtő távolság). A szálakat polipropilén, inert
fólián gyűjtöttük, majd a plate-be helyeztük őket, amely alkalmas a sejtekkel történő tesztelésre.
A PCL, PLA, PLGA, PLAC és PHBHV szálstruktúrák felülete hidrofób volt, ezáltal
nehezen nedvesedett. A felület megfelelő nedvesíthetősége szükséges a sejttenyésztés során,
ezért a scaffoldok felületét kisnyomású levegő plazmás kezelésnek vetettük alá. A
plazmakezelés hatására a felület polarizált lett, így csökkent a hidrofóbicitása.
A PCL scaffoldok felületi hidrofóbicitása és rossz nedvesíthetősége a száradás
következtében végbemenő molekuláris orientáció következménye. A polimer láncok poláris
csoportjai az elektrosztatikus szálképzés során a szál belseje felé orientálódnak, ezzel
csökkentve a felület polaritását. Ezt bizonyítja az XPS vizsgálatok során a szénatomok
számának nagy aránya. A plazmakezeléssel sikeresen növeltük a felület hidrofilitását. A
felületkezelés hatására az oxigénatomok aránya megnőtt, a felületi orientált molekulák
eltávolításának hatására. A felület ezáltal polarizáltabb lett és megfelelő nedvesíthetőséget
értünk el.
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A kísérletek során biztosítottuk az előállított scaffoldok sterilitását és megfelelő
nedvesíthetőségét a sejttenyésztésre általánosan alkalmazott plate-rendszerben, így a
kidolgozott eljárás alkalmas a scaffoldok további tesztelésére
4.5. Vizes oldat alapú elektrosztatikus szálképzés
A vázrendszerek előállítása mellett az elektrosztatikus szálképzéses technológia jól
alkalmazhatónak bizonyult szilárd formájú biohatóanyagok előállítására. A pillanatszerű,
szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson történő szárítás igen kedvező a
biohatóanyagok stabilitásának és aktivitásának megőrzése szempontjából is. A biohatóanyagok
feldolgozásához előnyös vizes közeg azonban új kihívásokat jelentett a fejlesztések során.
Az elektrosztatikus szálképzés során a száradást és a termék morfológiáját erősen
befolyásolják az oldat paraméterei (pl. összetétel, viszkozitás), a folyamatparaméterek (pl.
feszültség, adagolási sebesség, gyűjtő távolsága), valamint a környezeti paraméterek (pl.
hőmérséklet, páratartalom). A polimer oldat koncentrációjának hatását vizsgáltuk a SDES
berendezésen, majd az optimális paramétereket transzferáltuk a SNES készülékre. A
technológia méretnövelése különösen fontos az ipari alkalmazhatóság szempontjából, ezért
vizsgáltuk a vizes oldat alapú elektrosztatikus szálképzés méretnövelhetőségét a HSES
berendezés alkalmazásával. A különböző elektrosztatikus szálképző készülékek működését a
3.1.11, 3.1.12 és a 3.1.13 fejezetekben ismertettem. A megfelelő produktivitás elérése mellett a
szálak feldolgozhatóságát is figyelembe vettük a fejlesztés során. A megfelelő őrölhetőségű
szálak előállítása elengedhetetlen a végső gyógyszerformák (pl. tabletta, kapszula,
rekonstitúciós por) kifejlesztéséhez.
4.5.1. Vizes PVA oldatok szálképezhetőségének vizsgálata
A polimer oldatok szálképezhetőségének vizsgálatára a SDES technológiát
alkalmaztuk, mivel ez egy igen gyors és kevés mintamennyiséget (körülbelül 200 µl) igénylő
módszer. A polimer koncentráció változtatásával változik az oldat viszkozitása, ami nagy
hatással van a termék morfológiájára.157 Kis koncentrációjú polimer oldatok szálak
helyett/mellett szemcséket is képeznek. A polimer koncentráció növelésével a molekulák
összehurkolódása (entanglement) növekszik, ami szálak képződéséhez vezet. A viszkozitás
további növelésével a szálak megvastagodnak és az oldatok adagolhatósága romlik, fecskendős
pumpa alkalmazásával dugulás léphet fel.
Különböző koncentrációjú PVA oldatokat készítettünk (4,8%, 9,1% 16,7%, 13,0%,
14,9%) és szálképzés után vizsgáltuk a termék morfológiáját. A termékek SEM felvételeit a
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49. ábra mutatja. 4,8%-os PVA oldat szálképzése során a szálak megvastagodását (hosszúkás
gyöngyök) tapasztaltuk, a molekulák összehurkolódása kismértékű volt a szálak
kialakulásához. Az oldatkoncentráció és a viszkozitás növelésével az oldatokból megfelelő
morfológiájú szálak képződtek, körülbelül ~250 mPas felett volt alkalmas a PVA oldat a
szálképzésre. A várakozásoknak megfelelően a viszkozitás növelésével nagyobb szálátmérőjű
szálakat kaptunk. Azonban a 16,7% PVA oldat nagy viszkozitása miatt nem volt alkalmas a
további kísérletekre a SNES készülékkel.

49. ábra PVA oldatok viszkozitása a koncentráció függvényében. A szálképzés után a szálak morfológiája és a
szálátmérője. A szálátmérőt 10 mérés átlagából határoztuk meg.

4.5.2. Elektrosztatikus szálképző módszerek összehasonlítása
A SDES, SNES és HSES technológiákat összehasonlítottuk a PVA vizes oldatok
szálképzése során. A kísérletekhez 9,1%, 13,0% és 14,9%-os PVA oldatokat alkalmaztunk és
a módszereket az előállított termék morfológiája és a produktivitás szempontjából hasonlítottuk
össze (11. táblázat).
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11. táblázat A SDES, SNES és a HSES összehasonlítása 9,1%, 13,0%, 14,9% vizes PVA oldat szálképzése során.
A szálátmérőket 10 mérési pont átlagából számoltuk.
9,1% PVA
Módszer

13,0% PVA

14,9% PVA

Szálátmérő

Szórás

Szálátmérő

Szórás

Szálátmérő

Szórás

Termelékenység

(nm)

(nm)

(nm)

(nm)

(nm)

(nm)

(g/h)

SDES

271

34

430

34

468

42

-

SNES

279

41

427

43

445

80

0,045-0,075

HSES

232

41

398

61

477

109

3,6-6,0

Az SDES módszerrel előállított szálak szálátmérője hasonló volt a SNES és a HSES
módszerrel kapott eredményekhez, ami a SDES alkalmazhatóságát mutatja a fejlesztés korai
fázisában az oldat szálképezhetőségének vizsgálatára. A HSES módszer során megfigyeltük a
szálátmérő szórásának növekedését, ami valószínűsíthetően a forgó szórófej hatása. Az
atomizáció ebben az esetben nemcsak az elektrosztatikus erőtér, hanem a centrifugális erő
együttes hatására megy végbe.
A SDES technológia során a polimer oldat 1-1 cseppje szálképezhető, így nem alkalmas
nagy mennyiségű szálak előállítására. A SNES alkalmazásával az elérthető maximális
adagolási sebesség 0,5 ml/óra volt, ami laboratóriumi méretben is igen alacsonynak számít. A
víz magas forráspontja, a hagyományosan alkalmazott szerves oldószerekhez képest magasabb,
így kisebb termelékenységet értünk el (maximum 75 mg/óra). HSES alkalmazásával sikerült az
adagolási sebességet 40 ml/órára emelni, ami 6 g/óra termelékenységnek felel meg. A
szálképzés során azonban nemcsak szálakat, de polimer cseppeket is megfigyeltünk a
gyűjtőlemezen (50. ábra). Ezért a továbbiakban tovább vizsgáltuk a szálképezhetőség
javításának lehetőségeit.
4.5.3. Polimer oldat összetételének optimalizációja
A HSES alkalmazásával a PVA vizes oldatok szárítása során nemcsak szálakat, hanem
polimer cseppeket (ún. cseppeződés) is megfigyeltünk a gyűjtőlemezen. A cseppeződés a
szórófejből kilépő folyadéksugár szakadásának következménye. A PVA vizes oldatában
kialakuló hidrogén kötések miatt a makromolekulák összehurkolódása viszonylag
kismértékű158, melynek megnövelésével a szálképezhetőség javul.159,160 A nagyobb
koncentrációjú, így nagyobb viszkozitású PVA oldatok (13,0% és 14,9%) alkalmazása nem
vezetett a cseppeződés megszüntetéséhez.
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PEO szerepe a szálképzés során
Egy másik lehetséges módszer a cseppeződés elkerülésére a nagy molekulatömegű
polietilén-oxid (PEO) alkalmazása másodlagos polimerként. A jól szálképezhető PEO, kis
mennyiségben más polimerhez adagolva elősegíti a szálak képződését.161,162 Az alkalmazott
PEO a nagy molekulatömege révén megnövelte a polimer láncok kapcsolódását, valamint a
másodlagos kötések kialakításával kiszorította a víz molekulákat a kötőhelyekről.
Különböző koncentrációban (0,5%, 0,7%, 0,9% és 1,4%) PEO-t adagoltunk a PVA
oldathoz. 1,4% PEO hozzáadásával sikerült megfelelő szálképezhetőséget elérni és a
cseppeződést megszüntetni. Az ennél alacsonyabb koncentrációjú PEO hozzáadása esetén a
cseppek megfigyelhetőek voltak a gyűjtőlemezen (50. ábra).

50. ábra HSES technológiával előállított PVA-PEO szálak SEM felvételei. A cseppeződés, a viszkozitás és a
szálátmérő vizsgálata a PEO koncentráció függvényében. A piros nyilak a gyűjtőn megfigyelhető polimer
cseppeket jelölik.

Az optimális oldat 9,0% PVA-t és 1,4% PEO-t tartalmazott, az oldat viszkozitása
1420 mPas volt, ami összehasonlítható a 13,0% PVA oldat viszkozitásával (1320 mPa). Az
oldat viszkozitásának növelése nem volt alkalmas a cseppeződés megszüntetésére, azonban a
PEO alkalmazásával javult az oldat szálképezhetősége. Ennek oka, hogy a PEO hozzáadásával
növekedett a makromolekulák összekapcsolódása és a másodlagos kölcsönhatások száma.
Továbbá a szálak átmérője körülbelül 50%-al (232 nm-ről 367 nm-re) növekedett a PEO
hatására. A HSES technológiával PVA-PEO tartalmú vizes oldatok alkalmazása mellett sikerült
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40 ml/óra adagolási sebességet és megfelelő szálképezhetőséget elérni (cseppeződés nélkül). A
termék tulajdonságai azonban még nem voltak megfelelőek a feldolgozhatóság szempontjából.
A szálak ragadósak voltak, a szálas szövetet igen nehéz volt eltávolítani a gyűjtőlemezről. A
szálas anyag nem volt őrölhető, ami a feldolgozási folyamat igen fontos lépése. A továbbiakban
a szálak őrölhetőségének javítását vizsgáltuk.
Őrölhetőség javítása
Az elektrosztatikus szálképzés során a PVA szálakat egy fém gyűjtőlemez felületén
gyűjtöttük, amely egy szálas szövetet eredményezett. A szálas szövet nem alkalmas közvetlenül
tablettázásra, ezért szükséges a szálak feldolgozása, amelynek első lépése az őrlés. Az
oldatösszetétel optimalizációja során figyelembe vettük a termék őrölhetőségét és a
szálképezhetőségét is.
A biohatóanyagok fagyasztva szárítással és porlasztva szárítással történő szárítása során
gyakran alkalmaznak cukor típusú segédanyagokat a jobb feldolgozhatóság és a
biohatóanyagok aktivitásának megőrzése céljából.107 Az előállított szilárd formák
tulajdonságainak javítására vizsgáltuk a glükóz, a laktóz, a mannit, a szacharóz és a trehalóz
segédanyagként történő alkalmazását. Az oldatok szálképezhetőségét és őrölhetőségét együtt
vizsgáltuk, a cukor és a PEO koncentrációjának függvényében. Az optimalizáció célja olyan
összetételek kifejlesztése, amely során őrölhető, szubmikronos szálak állíthatóak elő a
cseppeződés elkerülése mellett.
Megállapítottuk a minimális cukortartalmat, amely az őrölhetőséghez szükséges. A
polimer mennyiségére nézve kétszeres mennyiségű mannit hozzáadásával őrölhető szálakat
kaptunk. A cseppeződés megszüntetése érdekében PEO-t adagoltunk a PVA-t és mannitot
tartalmazó oldathoz. A PEO túlzottan nagy koncentrációja megnöveli a szálak átmérőjét és
csökkenti az őrölhetőséget, ezért a cseppeződés megszüntetéséhez szükséges minimális
koncentráció megtalálására törekedtünk. Az optimalizáció során PVA-mannit mellett 0,4%,
0,6%, 0,8% és 1,1% PEO-t tartalmazó oldatokat készítettünk és szálképeztük a HSES
berendezésen. A cseppeződés megszűnését 0,6% PEO hozzáadásával sikerült elérni, az ennél
kevesebb PEO-t tartalmazó oldat szálképzése során a gyűjtőlemezen cseppeket figyeltünk meg.
Az optimális oldat 7,7% PVA-t, 0,6% PEO-t és 15,3% mannitot tartalmazott, amely
szálképzése során sikerült őrölhető szálakat elállítani a cseppeződés elkerülése mellett. A szálak
átmérője a szubmikronos tartományban volt, azonban a mannit hatására a szálátmérő
növekedését tapasztaltuk (856 ±214 nm), ennek ellenére a mannit hozzáadása szükséges volt a
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megfelelő őrölhetőség elérése érdekében. A PEO mennyiségének növelése tovább növelte a
szálátmérőt: 0,8% PEO esetén 750 nm és 1,1% esetén 1120 nm volt az átlagos szálátmérő.
A mannit mellett a glükózt, laktózt, szacharózt és trehalózt alkalmaztuk segédanyagként
a PVA-PEO szálak őrölhetőségének javítására. Az összetételek 7,7% PVA-t, 0,6% PEO-t és
15,3% cukrot tartalmaztak a mannit alkalmazásával megvalósított optimalizáció alapján
Mindegyik segédanyag esetén megfelelő szálképezhetőséget értünk el, a szálakról készített
SEM felvételek az 51. ábrán láthatóak. Az átlagos szálátmérők ~850-970 nm között voltak (12.
táblázat) hasonló szórással. Az össz polimer tartalom 10,5%-ról 23,6%-ra nőtt a mannit
hozzáadásával, ami okozhatja a szálátmérő növekedését. A cukor tartalmú polimer oldatok
viszkozitása 644 mPas és 713 mPas (12. táblázat) között volt, ami kisebb, mint a csak PVAPEO-t tartalmazó oldat esetén (1420 mPas). A cukor molekulák másodlagos kötésekkel
kapcsolódnak a víz molekulákhoz eltávolítva őket a PVA hidrogén kötéseiből egy emulziószerű fázis létrehozása mellett. A PVA hidratációs rétegének megszakadása növeli a PVA és a
PEO molekulák közötti másodlagos kölcsönhatások számát, ezért a cseppeződés
megszüntetéséhez szükséges minimális PEO koncentráció lecsökkent. A molekulák nagyobb
mértékű kapcsolódása kisebb viszkozitás mellett is lehetővé tette a megfelelő szálképződést.
12. táblázat 7,7% (1,00 g) PVA-t, 0,6% (0,08 g) PEO-t és 15,3% (2,00 g) cukrot tartalmazó oldatok (10 ml víz)
viszkozitása és a belőlük HSES technológiával előállított szálak szálátmérője.
Cukor

Viszkozitás (mPas)

Szálátmérő (nm)

Szórás (nm)

Mannit

683

856

214

Glükóz

713

908

319

Szacharóz

644

912

180

Laktóz

704

895

294

Trehalóz

675

969

318
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51. ábra A PVA-PEO-cukor alapú szálak SEM felvételei, A, glükóz; B, laktóz; C, mannit; D, szacharóz; E,
trehalóz. A szálakat a HSES technológiával állítottuk elő

4.5.4. Szálképzési paraméterek hatásának vizsgálata
Az oldatparaméterek mellett a szálképzési paramétereknek is nagy hatása van a
szálképzésre és a termék morfológiájára.54 Vizsgáltuk az adagolási sebesség, a szórófej forgási
sebesség és a feszültség hatását a HSES berendezés alkalmazása során (3.1.13 fejezet). A
forgási sebesség és az adagolási sebesség nem volt jelentős hatással a szálképzésre és a
szálátmérőre, azonban az adagolási sebesség növelésével cseppeket figyeltünk meg a
gyűjtőlemezen. Amennyiben 60 ml/óra, vagy magasabb adagolási sebességet alkalmaztunk, a
szálképzés mellett cseppeződés is megfigyelhető volt. (A csak PVA-t tartalmazó oldatok
szálképzése során a minimálisan beállítható, 10 ml/órás adagolási sebesség esetén is
cseppeződést figyeltünk meg.) A feszültség hatását is vizsgáltuk: a feszültség csökkenésével a
szálátmérő növekedését tapasztaltuk, mivel a szálképzésben az elektrosztatikus erő és
centrifugális erő együttes hatása érvényesül. Optimális beállításként 9000 fordulat/perc
fordulatszámot, 40 kV feszültséget és 40 ml/óra adagolási sebességet választottunk.
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13. táblázat A szálképzési paraméterek hatásának vizsgálata 7,7% PVA-t, 0,6% PEO-t és 15,3% mannitot
tartalmazó oldat szálképzése során a HSES technológiát alkalmazva
Adagolási
sebesség
(ml/óra)
20

Forgási sebesség
(rpm)

Feszültség (kV)

Szálátmérő
(nm)

Szórás
(nm)

9000

40

883

308

40

9000

40

901

220

60

9000

40

883

163

80

9000

40

1069

296

40

2000

40

890

278

40

4500

40

1071

322

40

9000

40

901

220

40

9000

0

1689

372

40

9000

20

1279

391

40

9000

40

901

220

4.5.5. Elektrosztatikus szálképzés (HSES) méretnövelése
A laboratóriumi méretű HSES berendezés tovább méretnövelhető a szórófej méretének
és forgási sebességének növelésével. A kutatócsoportunk által kifejlesztett, az FDA
irányelveinek (Good manufacturing practice) megfelelő, félüzemi HSES berendezés alkalmas
a nagy mennyiségű szálak előállítására és a szálak folyamatos gyűjtésére (52. ábra). A
méretnövelési kísérlet során 450 ml/óra adagolási sebességet értünk el a szórófej gyors
forgatása mellett (40 000 fordulat/perc). A megfelelő szálképzés és száradás érdekében a
hőmérsékletet szobahőmérsékletről 40-45°C-ra emeltük. A szálakat folyamatosan gyűjtöttük a
szálképző kamra után kapcsolt ciklonban. A szálképző kamra falára tapadt szálakat nagy
nyomású levegő befúvásokkal távolítottuk el a szálképzési folyamat közben.
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52. ábra Félüzemi HSES berendezés működés közben

A félüzemi HSES berendezéssel sikerült az elektrosztatikus szálképzés méretnövelését
olyan léptékben megvalósítani, amely alkalmas a gyógyszeripari gyártásra. A PVA-PEOmannit formuláció esetén 106 g/órás (450 ml/óra) termelékenységet tudtunk elérni.

53. ábra A félüzemi HSES berendezéssel előállított PVA-PEO-mannit szálak SEM felvétele

4.5.6. PVA-PEO-cukor tartalmú formulációk vizsgálata
Víztartalom hatása a szálak őrölhetőségére
A szálak őrölhetőségének vizsgálata igen fontos a feldolgozhatóság szempontjából a
végső gyógyszerforma előállítása során. A laboratóriumi HSES berendezéssel előállított
formulációk őrölhetőségét szita, ipari daráló és egy kalapácsos malom segítségével vizsgáltuk.
A különböző őrlési technológiák összehasonlítása során a kalapácsos malmot választottuk a
további vizsgálatokhoz, mivel ez a technológia jól illeszthető a folyamatos elektrosztatikus
szálképzéshez egy teljesen folyamatos gyártás során.
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A laboratóriumi HSES alkalmazása során a gyűjtőlemezről tipikusan 2 cm * 5 cm
nagyságú darabokban lehetett eltávolítani a nanoszálas szövetet. Az őrlés után mikronos
nagyságú részecskéket kaptunk, ami megtartotta a nanoszálas struktúrát (54. ábra). A szálak
morfológiáját nem befolyásolta az őrlési folyamat, a szálak nem tapadtak egymáshoz és az őrlő
falához sem.

54. ábra A PVA-PEO-cukor tartalmú szálak az őrlés után. A, glükóz; B, laktóz; C, mannit; D, szacharóz; E,
trehalóz. A HSES technológiával előállított szálak őrlését kalapácsos malommal végeztük el.

Az őrölt szemcsék részecskeméret eloszlása (14. táblázat, Melléklet 63. ábra) hasonló
volt a glükóz, a mannit és a laktóz esetén, és nagyobb részecskeméretet kaptunk a szacharózt
és trehalózt tartalmazó összetételek esetén. Mindegyik formuláció esetén alacsony sűrűségű
anyagot kaptunk (pl. a mannit esetén az őrölt szálak sűrűsége 0,0385 g/cm3), amelynek rossz
gördülékenysége volt. A szemcseméret alapján jó gördülékenységet vártunk az őrölt
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szemcséktől, azonban a szemcsék nanoszálas szerkezete miatt a szemcsék összetapadtak. A
gördülékenység – amely a további feldolgozás (pl. tablettázás) során fontos tulajdonság segédanyagok hozzáadásával javítható.
14. táblázat Részecskeméret eloszlás a PVA-PEO-cukor nanoszálas szövet őrlése után. A D-értékek (D10, D50,
D90) azt a méretet jelölik, amelynél összes részecske 10%, 50% és 90% -a kisebb
Glükóz

Mannit

Laktóz

Szacharóz

Trehalóz

D10 (m)

94

65

101

58

96

D50 (m)

338

318

325

375

407

D90 (m)

669

696

657

841

821

(D90- D10)/

1,70

1,98

1,71

2,09

1,78

D50

A mannit tartalmú szálrendszer az elektrosztatikus szálképzést követően azonnal
őrölhető volt, azonban a glükóz, laktóz, szacharóz és trehalóz tartalmú minták ragadósak voltak,
így nem voltak őrölhetőek. A rossz őrölhetőség oka a szálak magas víztartalma lehet, mivel a
víz lágyítóként viselkedik a polimer mátrixban. A feltételezés alátámasztására a formulációk
víztartalmát vizsgáltuk a szálképzést és az utószárítást követően. Az eredményeket a 15.
táblázat tartalmazza. Az utószárítás hatására mindegyik szálban alacsony víztartalmat értünk
el, amely következtében javult azok feldolgozhatósága és őrölhetősége. A szálak víztartalma
befolyásolta a minták őrölhetőségét (a víz lágyító hatása miatt), tehát a víztartalom
csökkentésével növelhető volt a szálak ridegsége, ami jó őrölhetőséget eredményezett.
15. táblázat Víztartalom (H2O%) és őrölhetőség vizsgálata a különböző cukrot tartalmazó PVA-PEO
formulációk esetén

HSES után

Utószárítás
után

Glükóz

Mannit

Laktóz

Szacharóz

Trehalóz

H2O (%)

13,3

5,5

11,2

9,4

14,0

Őrölhető?

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

H2O (%)

7,1

3,7

4,7

5,7

7,8

Őrölhető?

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

4.5.7. A polimerek és segédanyagok fizikai állapota a szálakban
A gyógyszeriparban alkalmazott cukor segédanyagok víz-megkötő képességét
befolyásolja a cukor fizikai állapota (kristályos vagy amorf állapot).163 A kristályos állapotban
lévő anyagok a vizet felületi adszorpcióval kötik meg, míg az amorf anyagok nagy mennyiségű
víz megkötésére képesek az egész térfogatukban. Az anyagok feldolgozhatósága (pl.
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őrölhetősége) nem csak a szárítási paraméterek függvénye, hanem a komponensek fizikai
állapota is befolyásolja.164
Ezért vizsgáltuk a polimerek és segédanyagok fizikai állapotát az elektrosztatikus
szálképzés után röntgendiffrakciós és Raman spektroszkópiás vizsgálattal. A PVA és a PEO
polimerek amorf formában voltak a szálakban a szálképzés után és 3 hónapon keresztül
megőrizték a stabilitásukat (55. ábra). A mannit kristályos formában volt, a δ polimorf
karakterisztikus csúcsait azonosítottuk a Raman spektrumok és a röntgendiffrakciós (XRD)
görbék alapján (55. ábra-56. ábra).

55. ábra Referenciák és a PVA-PEO-cukor szálak XRD görbéje a szálképzés után, illetve 3 hónap elteltével (3h)
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56. ábra Referenciák és a PVA-PEO-cukor szálak Raman spektruma a szálképzés után, illetve 3 hónap elteltével
(3h)

Ezzel szemben a glükóz, laktóz, szacharóz és trehalóz tartalmú összetételekben a
komponensek amorf szerkezetűek voltak, amelyet a Raman spektrumokon a csúcsszélesedés és
a sávok eltolódása jelez. A három hónapos tárolás során, a laktóz, szacharóz és trehalóz tartalmú
összetételek megőrizték az amorf formájukat, azonban a glükóz kikristályosodott a szálakban
(55. ábra-56. ábra). Az amorf rendszerek nem egyensúlyi állapotúak, így a tárolás során
hajlamosak kristályosodásra. Ennek további vizsgálatát a következő alfejezetben ismertetem.
A kristályos állapotban lévő mannit elősegítette a szálak őrölhetőségét az alacsony
víztartalom és a kristályosságból fakadó nagyobb ridegség következtében. A glükózt, laktózt,
szacharózt és trehalózt tartalmazó formulációk amorf szerkezete nagyobb víztartalmat
eredményezett a szálképzést követően. Az amorf szálrendszerek utószárítása megfelelően
alacsony víztartalmat eredményezett, így ezek a szálak is őrölhetővé váltak. A szálképzési
paraméterek optimalizálásával lehetőség van a víztartalom további csökkentésére, amivel
elkerülhető lehet a glükózt, laktózt, szacharózt és trehalózt tartalmazó szálrendszerek
utószárítása. Következtetésképp megállapítható, hogy a szálak őrölhetőségét nemcsak a
szálképzési paraméterek és a szárítási paraméterek befolyásolják, hanem a szálak víztartalma
és fizikai állapota is meghatározza.
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Termoanalitikai vizsgálatok eredményei
Az amorf anyagok víztartalma befolyásolja az anyagok termoanalitikai tulajdonságait,
amelyek hatással lehetnek a formulációk fizikai stabilitására. Az amorf cukrok üvegesedési
hőmérséklete (Tg) függ a víztartalomtól és a víztartalom növekedésével csökken. Ha a tárolási
hőmérséklet az üvegesedési hőmérséklet felett van, a molekulák mozgékonysága megnő, ami
csökkenti a stabilitást. Az amorf rendszerek könnyen kristályos formába alakulhatnak, illetve a
biohatóanyagok feldolgozása során a hatóanyagok elveszthetik stabilitásukat. Az üvegesedési
hőmérséklet meghatározására differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) méréseket
végeztünk, amelyek eredményeit az 57-61. ábra mutatja. A DSC mérések alapján
meghatároztuk a szacharóz, a laktóz és a trehalóz üvegesedési hőmérsékletét (16. táblázat).
A különböző cukrok üvegesedési hőmérséklete a szakirodalmi adatok alapján igen nagy
szórást mutat, átlagosan 20°C különbség is lehet a publikált értékek között (pl. a trehalóz esetén
a Tg 75°C és 120°C között lehet)165, amit a vizsgálatok során a különböző víztartalom okozhat.
Az irodalmi adatokat és a cukrokat tartalmazó formulációk üvegesedési hőmérsékletét a 16.
táblázatban gyűjtöttem össze.
16. táblázat Segédanyagként alkalmazott cukrok és a PVA-PEO-cukor formulációk üvegesedési hőmérséklete

Irodalmi adatok
ES formuláció

Mannit

Glükóz

13°C

23°C

166

-

167

-

Szacharóz
60°C

167

72°C

Laktóz
101°C

168

Trehalóz
107°C167

82°C

91°C

A különböző cukrok üvegesedési hőmérséklete a referencia értékek és a formulációk
összevetésekor egyértelmű tendenciát mutat, amely a következő:
Tg mannit < Tg glükóz < Tg szacharóz < Tg laktóz < Tg trehalóz .
A referenciák és a formulációk üvegesedési hőmérséklete közötti eltéréseket feltehetően a PVA,
PEO és cukor molekulák közötti molekuláris interakció okozza. A elektrosztatikus
szálképzéssel előállított készítmények kristályosodási hajlama korrelációban van az
üvegesedési hőmérséklettel. A mannit tartalmú minta alacsony üvegesedési hőmérséklete miatt
a molekuláris mozgás nagymértékű volt, így azonnali kristályosodást figyeltünk meg. A glükóz
tartalmú formulációk szobahőmérséklet körüli Tg értéke a tárolás során kristályosodást
indukált. Míg a szacharóz, laktóz és trehalóz tartalmú minták Tg értéke jóval a tárolási
hőmérséklet felett volt, így ezek megőrizték a stabilitásukat és amorf formában maradtak.
A szacharóz és laktóz tartalmú minták termogrammján endoterm csúcs jelentkezett az
olvadáspontnál, ami a DSC készülékben a hőmérséklet hatására kikristályosodott anyag
olvadását jelezte. A mérés során lejátszódó kristályosodást a non-reverzibilis és teljes hőáram
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görbéjén az exoterm csúcs jelzi (59-60. ábra). A trehalóz tartalmú minta vizsgálata során nem
tudtunk jellegzetes olvadási csúcsot megállapítani (61. ábra).

57. ábra Mannit referencia és PVA-PEO-mannit szálak DSC görbéje három hónap tárolás után

58. ábra Glükóz referencia és PVA-PEO-glükóz szálak DSC görbéje három hónap tárolás után

59. ábra Szacharóz referencia és PVA-PEO-szacharóz szálak DSC görbéje három hónap tárolás után
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60. ábra Laktóz referencia és PVA-PEO-laktóz szálak DSC görbéje három hónap tárolás után

61. ábra Trehalóz referencia és PVA-PEO-trehalóz szálak DSC görbéje három hónap tárolás után

4.5.8. Vizes szálképzés technológiai fejlesztésének összefoglalása
Vizsgáltuk a vizes oldat alapú elektrosztatikus szálképzés lehetőségét biohatóanyagok
szilárd formulációjára. Javítottuk a vizes PVA oldat szálképezhetőségét nagy molekulatömegű
PEO hozzáadásával. Kismolekulás adalék hozzáadása esetén, a polimer koncentráció (PVA,
PEO) és a viszkozitás csökkenése ellenére javult az oldat szálképezhetősége, ami a másodlagos
kölcsönhatások kialakulásának eredménye. Ezt bizonyítja a kutatócsoport egy másik
eredménye is, ahol a szálképzést polimer nélkül, csupán másodlagos kölcsönhatásokra képes
kismolekulák oldatából is sikerült megvalósítani.169
Továbbá megvalósítottuk a vizes PVA-PEO-mannit oldatok elektrosztatikus
szálképzésének méretnövelését a kutatócsoportunk által fejlesztett HSES technológiával. Az
oldatösszetételt optimalizáltuk a laboratóriumi méretű HSES berendezésen, majd az
eredmények alapján kiválasztott PVA-PEO-mannit formulációt transzferáltuk a félüzemi HSES
berendezésre, ahol 450 ml/óra adagolási sebességet és 106 g/óra termelékenységet értünk el.
A PVA-PEO szálak őrölhetőségét javítottuk cukor alapú segédanyagok hozzáadásával.
A szálakban kristályos állapotban lévő mannit nagymértékben növelte a szálak őrölhetőségét
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már a szálképzés után, az alacsony víztartalomnak és a kristályos szerkezet ridegségének
következtében. A glükóz, laktóz, szacharóz és trehalóz alkalmazásával amorf formulációkat
állítottunk elő, amelyek víztartalma magasabb volt és csak az utószárítást követően, alacsony
víztartalom mellett voltak őrölhetőek. A szálak víztartalma és a komponensek fizikai állapota
befolyásolja a szálak őrölhetőségét.
Az amorf anyagok hajlamosak a kristályosodásra, ha a tárolási hőmérséklet az anyag
üvegesedési hőmérséklete felett van. A glükóz a szálas minták tárolása során kikristályosodott,
mivel az üvegesedési hőmérséklet a tárolási hőmérséklet körül volt. A szacharózt, laktózt és
trehalózt tartalmazó amorf összetételek megőrizték a stabilitásukat a tárolás során, mivel ezek
üvegesedési hőmérséklete jóval a tárolási hőmérséklet felett volt.
Sikeresen előállítottunk szubmikronos méretű, őrölhető szálakat vizes oldatok
elektrosztatikus szálképzésével, amelyek alkalmasak lehetnek biohatóanyagok szilárd
formáinak előállítására. A technológia és a fejlesztések ipari alkalmazhatóságát figyelem előtt
tartva, növeltük a szálképzés termelékenységét a HSES berendezés alkalmazásával.
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5. Tézispontok
1. Kifejlesztettem egy kiértékelő és kommunikációs szoftvert a Raman spektrumok valósidejű feldolgozásához és a Raman spektroszkópia alapú szabályozás megvalósítására.
Elsőként alkalmaztam ezt a rendszert a laktóz enzimes hidrolízise során a glükóz, a
galaktóz és a laktóz koncentrációjának követésére, valamint a laktóz koncentráció
Raman spektroszkópia alapú visszacsatolásos szabályozására. (I).
2. Bizonyítottam az inline noninvazív Raman spektroszkópia alkalmazhatóságát az
élesztő fermentáció monitorozására és szabályozására, amellyel csökkenthető a
sejttenyészet befertőződésének kockázata. Elsőként valósítottam meg az élesztő
fermentáció

során

a

glükóz

koncentráció

Raman

spektroszkópia

alapú

visszacsatolásos szabályozását. (VIII)
3. Inline Raman spektroszkópiát alkalmaztam a monoklonális antitest termelő kínai hörcsög
petefészek sejtek bioreaktoros tenyésztése során a glükóz koncentráció monitorozására. A
PLS modell kalibrációjához elsőként alkalmaztam rázatott lombikos tenyésztésekből
származó referencia pontokat, amellyel csökkentettem a kalibráció idő- és
költségigényét. (II, III)
4. Elsőként hasonlítottam össze a PCL, PLA, PHBHV, PLAC és PLGA polimerekből
elektrosztatikus szálképzéssel előállított vázanyagokat, valamint kifejlesztettem egy
módszert a vázanyagok plate-rendszerben történő vizsgálatához. A vázanyagok
hidrofilitásának növelésére plazmakezelést alkalmaztam, amely során az oxigénatomok
aránya megnőtt a felületen, ezáltal megfelelő nedvesíthetőséget értem el. (IV)
5. Elsőként alkalmaztam a PEO-t, mint másodlagos polimert a vizes PVA oldat
szálképezhetőségének javítására. Továbbá bizonyítottam, hogy a vizes PVA-PEO oldatok
esetén, kismolekulás adalék hozzáadása mellett a szálképezhetőséget nem csak a
viszkozitás, hanem a komponensek közötti másodlagos kölcsönhatások is befolyásolják.
(V)
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6. Elsőként állítottam elő szubmikronos méretű, őrölhető szálakat vizes oldatok
elektrosztatikus

szálképzésével,

amelyek

alkalmasak

biohatóanyagok

szilárd

gyógyszerformáinak előállítására. Mannit, glükóz, laktóz, szacharóz és trehalóz
alkalmazásával javítottam a PVA-PEO szálak őrölhetőségét. Bizonyítottam, hogy a
szálak víztartalma és a komponensek fizikai állapota is befolyásolja a szálak törékenységét.
(V, VI, IX)
7. Elsőként hasonlítottam össze egy új, megnövelt termelékenységű technológia, a nagy
sebességű

elektrosztatikus

szálképzés

lehetőségeit

a

laboratóriumi

egytűs

elektrosztatikus szálképzéssel vizes rendszerek alkalmazása esetén. Megvalósítottam a
vizes PVA-PEO-mannit oldatok elektrosztatikus szálképzését a nagy sebességű
elektrosztatikus szálképző berendezéssel, amely során 1000-szeres termelékenységnövelést
értem el az egytűs elektrosztatikus szálképzéshez képest. (V, VII)
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8. Melléklet
17. táblázat Az emlőssejtes rázatott lombikos tenyészetekről felvett referenciapontok glükóz koncentrációja. A
pirossal jelölt adatpontok kiugró értékek, amelyeket kizártuk a modellépítés során.
Mintanév

Glükóz
koncentráció
(mM)

ADA_L1_1
ADA_L1_2

27,33
33,16

ADA_L1_3
ADA_L1_4
ADA_L1_5
ADA_L2_1
ADA_L2_2
ADA_L2_4

43,85
48,88
53,5
17,96
35,71
0,46

ADA_L2_5
ADA_L2_6
ADA_L2_7
ADA_L2_8
ADA_L3_1
ADA_L3_2

45,33
50,62
60,92
71,62
14,51
17,33

ADA_L3_3
ADA_L3_4
ADA_L3_5
ADA_L3_6
ADA_L3_7
ADA_L3_8
ADA_L3_9

21,19
26,3
31,38
36,22
2,46
54,64
65,62

ADA_L4_1
ADA_L4_2
ADA_L4_3
ADA_L4_4
ADA_L4_6
ADA_L4_7

0
5,14
10,42
15,57
21,26
25,95

ADA_L4_8
ADA_L4_9
ADA_L5_1
ADA_L5_2
ADA_L5_3
ADA_L5_4

31,33
44,96
0
5,09
10,3
15,13

ADA_L5_5
ADA_L5_6
ADA_L5_7
ADA_L5_8
ADA_L6_1
ADA_L6_2

20,33
25,77
30,59
40,63
12,92
16,01

Modellben
felhasznált
adatpontok
száma
5

6

8

8

8

6
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Mintanév

Glükóz
koncentráció
(mM)

ADA_L6_3
ADA_L6_4
ADA_L6_5
ADA_L6_6

21,27
26,03
30,95
41,27

ADA_L7_1
Összesen: 44db

2,57

Modellben
felhasznált
adatpontok
száma

0
41

62. ábra PCL nanoszálak a γ-sterilezés előtt (A,B) és után (C,D). A PLA,PLGA, PLAC és PHBHV szálak esetén
sem volt változás a szálak morfológiájában
18. táblázat PCL scaffold XPS vizsgálata a plazmakezelés előtt (MM-PCL) és után (MM-PCL-P1). Kötési
energia intenzitások a különböző atomokhoz
Intenzitás
Minta neve

O1

O2

C1

C2

C3

C4

Elméleti

3030

3030

3000

1000

1000

1000

MM-PCL

10439

7883

17588

2904

3019

2904

MM-PCL-P1

14077

9699

14357

3990

4166

3989

C5

2069

19. táblázat PCL scaffold XPS vizsgálata a plazmakezelés előtt (MM-PCL) és után (MM-PCL-P1).
Atomszázalékos összetétel a különböző atomokra lebontva a polimerben
Atom%
Minta neve

O1

O2

C1

C2

C3

C4

Elméleti

12,5

12,5

37,5

12,5

12,5

12,5

MM-PCL

10,6

8,0

54,2

8,9

9,3

8,9

MM-PCL-P1

12,8

8,8

39,4

11,0

11,4

10,9

C5

5,7
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20. táblázat PCL scaffold XPS vizsgálata a plazmakezelés előtt (MM-PCL) és után (MM-PCL-P1). Az atomok
aránya a referencia mintához viszonyítva
Atomok aránya
Minta neve

O1

O2

C1

C2

C3

C4

Elméleti

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

MM-PCL

1,19

0,90

6,06

1,00

1,04

1,00

MM-PCL-P1

1,16

0,80

3,60

1,00

1,04

1,00

C5

0,52
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63. ábra PVA-PEO-cukor tartalmú nanoszálak szemcseméret eloszlása az őrlés után. A: glükóz; B: laktóz; C:
mannit; D: szacharóz; E: trehalóz.
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