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1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A biotechnológia rohamos gyógyszeripari térhódítása során számos új 

biohatóanyagot, illetve terápiát fejlesztettek ki, amelyeket már sokféle betegség 

kezelésében alkalmaztak (pl. cukorbetegség, gyulladásos ízületi megbetegedés, 

májgyulladás, rák, Crohn-betegség, sclerosis multiplex stb.). A biotechnológiai eredetű 

készítményeknek az eddigi tapasztalatok alapján sok tekintetben előnyösebbek a kémiai 

úton előállított termékekkel szemben, azonban előállításuk bonyolult és drága folyamat. 

Jellemzésük - komplex szerkezetükből adódóan - a hagyományosan alkalmazott 

analitikai eszköztárral meglehetősen sokáig tart és igen költséges. Továbbá a 

készítmények előállítása, szállítása és tárolása során stabilitási problémák léphetnek fel. 

Raman spektroszkópia mint PAT eszköz a biotechnológiában 

A makromolekulás biogyógyszerek gyártási folyamata során gyakran 

alkalmaznak sejtes folyamatokat, amelyek igen érzékenyek a környezeti paraméterek (pl. 

hőmérséklet, pH, oldott oxigén, tápoldat komponensek koncentrációja) változására. 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 folyamat felügyelő 

és analizáló technológia, azaz a Process Analytical Technology (PAT) alkalmazása.1 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 rezgési 

spektroszkópiás vizsgálatok (Raman, FT-IR, NIR, MIR spektroszkópia), ezen belül is a 

Raman spektroszkópia különös figyelmet érdemel a biológiai folyamatok inline 

monitorozásában.2,3 

Az élesztő fermentációs folyamatok vizsgálata, mind a gyógyszeripar, mind az 

alternatív üzemanyag (bioetanol) gyártása szempontjából nagy jelentőségű. Az élesztő 

fermentáció technológiája sokat fejlődött a közelmúltban, azonban még számos 

lehetőség van a további optimalizációra a termelés növelése és a megfelelő 

termékminőség biztosítása érdekében. A fermentációk során a mintavételezés nagy 

kockázatú a tenyészet idegen mikroorganizmussal történő befertőződésére. A PAT 

                                                 
1 Rathore AS. QbD/PAT for bioprocessing: Moving from theory to implementation. Curr Opin 

Chem Eng. 2014;6:1-8. doi:10.1016/j.coche.2014.05.006 

2 Beutel S, Henkel S. In situ sensor techniques in modern bioprocess monitoring. Appl Microbiol 

Biotechnol. 2011;91(6):1493-1505. doi:10.1007/s00253-011-3470-5 

3 Claßen J, Aupert F, Reardon KF, Solle D, Scheper T. Spectroscopic sensors for in-line 

bioprocess monitoring in research and pharmaceutical industrial application. Anal Bioanal Chem. 

2017;409(3):651-666. doi:10.1007/s00216-016-0068-x 
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eszközök alkalmazásával lehetőség van a mintavételek számának csökkentésére vagy 

akár a kiváltására. A fermentációk in situ, inline Raman spektroszkópiás vizsgálata 

mellett4 lehetőség van a fermentációk noninvazív vizsgálatára, amellyel elkerülhető a 

szonda sterilizálása és a szonda végén a biofilm réteg kialakulása. A fermentációs 

folyamatok valós-idejű monitorozása mellett felmerül az igény a fejlett 

folyamatszabályozó rendszerek fejlesztésére. Nincs példa a szakirodalomban az élesztő 

fermentációk során a szénforrás (pl. glükóz) koncentrációjának szabályozására, ami az 

egyik fő kritikus paraméter a tenyésztések során. A magas glükóz koncentráció miatt 

inhibíció léphet fel csökkentve ezzel az etanol termelés hatékonyságát. A glükóz 

koncentráció szabályozásával lehetőség van a magas glükóz koncentráció hatásának 

csökkentésére. 

A glükóz az emlőssejtes tenyésztések során is elengedhetetlen szén és 

energiaforrás a sejtek számára, amely befolyásolja a sejtek növekedését, a termelt fehérje 

mennyiségét és minőségét is (pl. glikozilációs mintázat). Az emlőssejtes tenyészetek 

Raman spektroszkópiás vizsgálatával lehetőség van a glükóz és egyéb komponensek 

koncentrációjának monitorozására. Abu Absi és társai5 voltak az elsők, akik 

bizonyították, hogy az inline Raman spektroszkópia alkalmas egyszerre több tenyésztési 

paraméter (glükóz, glutamin, glutamát, laktát, ammónia koncentráció, élő és teljes 

sejtszám) vizsgálatára kínai hörcsög petefészek (chinese hamster ovary, CHO) sejtvonal 

bioreaktoros tenyésztése során. A CHO sejttenyészetek Raman spektroszkópiai 

vizsgálata során, a folyamat 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 lehet e kisebb léptékű (így kisebb költségű) tenyészetek, esetleges rázatott 

lombikos tenyészetekből származó adatok felhasználása az ipari méretű bioreaktoros 

tenyészetek kalibrációs modelljeinek felállításában. 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 

                                                 
4 Iversen JA, Berg RW, Ahring BK. Quantitative monitoring of yeast fermentation using Raman 

spectroscopy. Anal Bioanal Chem. 2014;406(20):4911-4919. doi:10.1007/s00216-014-7897-2 

5 Abu-Absi NR, Kenty BM, Cuellar ME, et al. Real time monitoring of multiple parameters in 

mammalian cell culture bioreactors using an in-line Raman spectroscopy probe. Biotechnol Bioeng. 

2011;108(5):1215-1221. doi:10.1002/bit.23023 

6 Berry BN, Dobrowsky TM, Timson RC, Kshirsagar R, Ryll T. Quick generation of Raman 

spectroscopy based in-process glucose control to influence biopharmaceutical protein product quality 

during mammalian cell culture. Biotechnol Prog. 2016;32(1):224-234. doi:10.1002/btpr.2205 
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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.  

Elektrosztatikus szálképzés alkalmazási lehetőségei a biotechnológiában 

Az elektrosztatikus szálképzés (electrospinning, ES), egy olyan folytonos és 

költséghatékony technológia, amely nano- és mikrométeres átmérőjű szálak előállítására 

alkalmas. Az elektrosztatikus szálképzéssel előállítható olyan háromdimenziós 

vázanyag, ún. scaffold amely alkalmas a sejtek megtapadására és növekedésére, ezzel 

elősegítve a szövetek háromdimenziós kiterjedését.7 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. Továbbá az elektrosztatikus szálképzés a 

gyógyszerkészítmény-technológia területén 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. Ezen előnyök 

mellett a technológia a hatóanyag pillanatszerű száradását teszi lehetővé 

szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson, amely alkalmassá teszi a biológiai 

hatóanyagok kíméletes szárítására is.  

A biotechnológiai úton előállított nagymolekulás gyógyszerek érzékenyek a 

környezeti hatásokra és stabilitási problémák merülhetnek fel nemcsak az előállítási 

folyamatok során, hanem a szállítás és a tárolás folyamán is. Ezért ezek esetében 

különösen fontos a megfelelően stabil gyógyszerforma előállítása. A biohatóanyagok 

bevitelére legtöbbször folyadék gyógyszerformát állítanak elő (pl. injekció), azonban a 

biomolekulák oldott formában kevésbé stabilak, aggregáció léphet fel, s az anyag 

kicsapódhat. Egyes esetekben előfordul az anyag degradációja és bomlástermékek 

megjelenése az oldatban. Felismerték, hogy a hosszú távú stabilitás érdekében a 

biologikumok molekuláris mozgását le kell csökkenteni vagy teljesen meg kell szüntetni, 

hogy elkerüljék a degradációt tárolás közben. Ennek lehetősége a szilárd forma 

előállítása megfelelő szárítási technológia alkalmazásával, amellyel a hatóanyag 

stabilitása megnövelhető. A szilárd formák további előnye, hogy könnyebb kezelést és 

                                                 
7 Sill TJ, von Recum HA. Electrospinning: Applications in drug delivery and tissue engineering. 

Biomaterials. 2008;29(13):1989-2006. doi:10.1016/J.BIOMATERIALS.2008.01.011 
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szállítást tesz lehetővé.8 A szilárd forma elérése érdekében az iparban leggyakrabban a 

fagyasztva szárítást és a porlasztva szárítást alkalmazzák.9 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 nem alkalmas. Továbbra is szükséges 

olyan új, költséghatékony technológiák fejlesztése, amelyek valós alternatívát 

jelenthetnek a fagyasztva szárítás és a porlasztva szárítás kiváltására.  

A szakirodalomban találhatók példák különböző típusú biohatóanyagok 

elektrosztatikus szálképzésére, mint például enzimek, peptidek, proteinek, monoklonális 

antitestek, oligonukleotidok és élő sejtek.10,11 Ezek a biológiai 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 produktivitás érhető el, 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. 

Az ipari igény kielégítésére a kutatócsoportunk kifejlesztette a nagy-sebességű 

elektrosztatikus szálképzés (high-speed electrospinning, HSES) technológiáját, ami egy 

valós alternatíva a technológia méretnövelésére.12 A módszer során a szálképzést az 

elektrosztatikus erő mellett a centrifugális erő is elősegíti. A HSES alkalmazásával 

szerves oldószerek esetén akár 1500 ml/óra adagolási sebesség is elérhető, azonban vizes 

oldatok esetén nem alkalmazták a technológiát. 

A méretnövelés mellett a szálak feldolgozhatósága is fontos szempont az ipari 

alkalmazhatóság megítélésekor. Az elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálas 

                                                 
8 Maa Y-F, Prestrelski S. Biopharmaceutical Powders Particle Formation and Formulation 

Considerations. Curr Pharm Biotechnol. 2005;1(3):283-302. doi:10.2174/1389201003378898 

9 Langford A, Bhatnagar B, Walters R, Tchessalov S, Ohtake S. Drying of Biopharmaceuticals: 

Recent Developments, New Technologies and Future Direction. Japan J Food Eng. 2018;19(1):15-24. 

doi:10.11301/jsfe.18514 

10 Wagner I, Nagy ZK, Vass P, et al. Stable formulation of protein-type drug in electrospun 

polymeric fiber followed by tableting and scaling-up experiments. Polym Adv Technol. 2015;26(12):1461-

1467. doi:10.1002/pat.3569 

11 Nagy ZK, Wagner I, Suhajda Á, et al. Nanofibrous solid dosage form of living bacteria prepared 

by electrospinning. Express Polym Lett. 2014;8(5):352-361. doi:10.3144/expresspolymlett.2014.39 

12 Nagy ZK, Balogh A, Démuth B, et al. High speed electrospinning for scaled-up production of 

amorphous solid dispersion of itraconazole. Int J Pharm. 2015;480(1-2):137-142. 

doi:10.1016/j.ijpharm.2015.01.025 
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termék további feldolgozást igényel, mint például a szálak őrlése, mielőtt a 

homogenizálási lépést követően granulátumot, tablettát vagy kapszulát állítanak elő 

belőle.11 A termék morfológiája és fizikai-kémiai 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.12 A víztartalom növekedésével csökken a szálak törékenysége és ezáltal 

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.13,14 

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.  

Célkitűzés 

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 fenttartása 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.  

2. MÓDSZEREK 

Laktóz hidrolízis 

Aspergillus oryzae törzsből származó -galaktozidáz (Opti-lactase A50) 

Élesztő fermentáció 

Saccharomyces cerevisiae faj sejtjeit tartalmazó sütő élesztő (Lesaffre)  

Monitorozó és szabályozó rendszer 

Matlab alapú szoftver a Raman spektrumok kiértékelésére 

TCP/IP típusú kommunikáció és Yokogawa Fast/Tools SCADA adat gyűjtő 

rendszer 

Stardom FCN típusú programozható logikai szabályzó 

Harvard 33 típusú fecskendős adagoló 
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Emlőssejtes tenyésztés 

Kínai hörcsög petefészekből származó, DG-44 típusú adalimumab termelő 

sejtvonal 

Raman spektrumok kiértékelés 

Matlab (MathWorks) PLS Toolbox (Eigenvector Research Inc.) és LabSpec 5.41 

(Horiba) 

Elektrosztatikus szálképzés 

Fecskendős pumpa: SEP-10S Plus 

NT-35 típusú nagyfeszültségű egyenáramú tápegység 

Nagy sebességű motor: 10000-40000 fordulat/perc 

Utószárítás 

Vaciotem-T vákuumszárító szekrényben, 25°C-on, 0,05 bar vákuumban 

Őrlés 

Szálas minták őrlése IKA MF10 kalapácsos malom, 1 mm-es rács és 

3000 fordulat/perc alkalmazásával 

Felületkezelés levegőplazmával 

Femto V1 (Diener Electronic) plazma készülék 

Raman spektroszkópiás analízis 

Laktóz hidrolízis és élesztő fermentáció vizsgálata: Horiba, Labram típusú 

Raman spektrométer 

Emlőssejtes tenyésztés: Kaiser Raman Rxn2® Hybrid spektrométer, MR szonda 

Szálas minták vizsgálata: Kaiser Raman Rxn2® Hybrid spektrométer, PhAT 

szonda 

HPLC vizsgálatok 

HPLC: Shimadzu LV-VP; Shimadzu RID-10A törésmutató mérésére alkalmas 

detektor; BIO-RAD Aminex HPX-87H kationcserés oszlop; eluens: 5 mM 

kénsav, 0,5 ml/perc 

Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) 

JEOL JSM-6380LA típusú pásztázó elektronmikroszkóp 

Scaffoldok hidrofilitásának jellemzése 

Peremszög méréssel, 20 µl deszt. víz 

Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS) 

Kratos XSAM 800-as készülék 

Polimer oldatok viszkozitásának mérése 

TA Instruments AR 2000 típusú reométer 

Részecskeméret eloszlás 

Malvern Mastersizer 2000 

Nedvességtartalom meghatározása 

Sartorius MA40 tömegveszteség mérésén alapuló készülék 
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Differenciális pásztázó kalorimetria, modulált mérések (DSC) 

METTLER TOLEDO 3+ DSC készülék 

Röntgendiffrakciós analízis (XRD) 

X’Pert Pro MDP típusú PANanlytical Röntgen diffraktométer 

3. EREDMÉNYEK  

Laktóz hidrolízis Raman spektroszkópia alapú monitorozása és szabályozása 

Az inline Raman spektroszkópiás vizsgálatokkal valós-idejű információt 

nyerhetünk a biofolyamat kritikus paramétereiről, ami alapján lehetőség nyílik a 

visszacsatolásos szabályozásra, azonban ehhez szükséges megfelelő szabályozó rendszer 

fejlesztése. Kifejlesztettünk egy kiértékelő és kommunikációs szoftvert a Raman 

spektrumok valós-idejű feldolgozásához és a Raman spektroszkópia alapú szabályozás 

megvalósítására. A kifejlesztett rendszert a laktóz enzimes hidrolízise során alkalmaztuk 

a komponensek koncentrációjának követésére és a laktóz koncentráció szabályozására, 

amely modellként szolgálhat bonyolultabb biofolyamatok szabályozásához. 

A laktóz hidrolízis Raman spektroszkópiás vizsgálata során a spektrumok 

kiértékelésére többváltozós adatelemzési módszereket alkalmaztunk. Sikeresen 

valósítottuk meg a klasszikus legkisebb négyzetek módszerének (classical least squares, 

CLS) és a részleges legkisebb négyzetek módszerének (partial least squares, PLS) 

alkalmazását a laktóz, glükóz és galaktóz koncentráció követése, valamint a laktóz 

koncentráció szabályozása során. A CLS modell gyorsan elkészíthető, azonban 

alkalmazásakor a galaktóz és a glükóz koncentráció becslése nem volt megfelelő a 

mellékreakcióban képződő oligoszacharidok zavaró hatása miatt. A PLS kiértékelési 

módszer alkalmas volt a glükóz, galaktóz és a laktóz 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 (1. ábra).  

A laktóz hidrolízis Raman spektroszkópia alapú visszacsatolásos szabályozása 

megmutatta a Raman spektroszkópia szabályozási sajátosságait és az általunk 

kifejlesztett rendszer alkalmasságát biofolyamatok monitorozására. 
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1. 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. 

Élesztő fermentáció Raman spektroszkópia alapú monitorozása és szabályozása 

Vizsgáltuk a Raman spektroszkópia alkalmazhatóságát a gyógyszeriparban is 

nagy jelentőségű élesztő fermentáció során. A fermentációs folyamatok sterilitásának 

fenntartása igen fontos, s a befertőződés kockázata noninvazív mérések alkalmazásával 

csökkenthető. Ezért az élesztő fermentáció során a glükóz és az etanol koncentrációjának 

követésére, valamint a glükóz koncentrációjának szabályozására egy noninvazív Raman 

spektroszkópiás módszert fejlesztettünk ki. A spektrumok kiértékeléséhez különböző 

adatelőkezeléseket és a PLS többváltozós adatelemzési módszert alkalmaztuk. A 

noninvazív mérésekből adódó intenzitásváltozást sorstandardizálással sikerült 

minimalizálni. Ezen túlmenően a fermentációk során a sejteken szóródó fény zavaró 

hatásának kiküszöbölésére belső standard-re történő normálást alkalmaztunk. A szulfát 

S-O rezgési csúcsára normáltuk a spektrumokat, amivel limitálni tudtuk a nem kívánt 

fényszóródás hatását.  

A kutatómunka során batch és fed-batch kísérleteket végeztünk a PLS modell 

kalibrációjához. 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. 
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2. 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 glükóz koncentráció szabályozása igen fontos az etanol fermentáció során, 

mivel a magas glükóz koncentráció inhibitorként viselkedik és csökkenti az etanol 

termelés hatékonyságát.15 Ezért megvalósítottuk az élesztő fermentáció Raman 

spektroszkópia alapú visszacsatolásos szabályozását és sikeresen 100 g/l-re szabályoztuk 

a glükóz koncentrációt, tömény glükóz oldat automatikus adagolásával (2. ábra). A 

glükóz koncentráció szabályozásával növeltük az élesztő sejtek produktivitását. A 

szabályozott fermentáció során 86% relatív etanol termelést sikerült elérni, az adagolás 

nélküli, batch fermentáció esetén pedig csak 75%-ot. Bizonyítottuk, hogy a Raman 

spektroszkópia alkalmas az élesztő fermentáció monitorozására és szabályozására, 

valamint ígéretes módszer a folyamatfejlesztés és optimalizáció során. A glükóz 

koncentráció szabályozásával csökkenthető a szubsztrát inhibíció hatása és növelhető az 

etanol termelés, így magasabb produktivitás érhető el.  

Emlőssejtes tenyészetek Raman spektroszkópia alapú monitorozása 

Az emlőssejtes tenyésztések a leggyakrabban alkalmazott folyamatok a modern 

gyógyszeriparban monoklonális antitestek termelésére. A kísérleteink során egy 

adalimumab termelő CHO sejtvonalat alkalmaztunk, amelyek tenyésztése komplex 

biotechnológiai folyamat. A gyártás során a folyamat kritikus paraméterei befolyásolják 

a sejtek szaporodását és a monoklonális antitesttermelő képességét, 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 monitoroztunk. 

A sejttenyészet glükóz koncentrációjának Raman spektroszkópiás 

monitorozásához szükséges kalibrációs modell elkészítéséhez rázatott lombikos 
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tenyészeteket alkalmaztunk, amelyek esetén a Raman spektroszkópiás mérések sokkal 

gyorsabban és költséghatékonyabban kivitelezhetőek, mint a bioreaktoros kísérletek 

esetén. Emellett a mérések megkezdése előtt tervezetten és egyszerűen változtathatóak a 

paraméterek a referencia pontok megfelelő variabilitásához. A modell felépítéséhez a 

rázatott lombikos pontok bevonása mellett 3 független fed-batch bioreaktoros tenyészet 

adatait használtuk fel, a modell robusztusságának és megbízhatóságának növelése 

érdekében. Így sikerült egy olyan PLS modellt kifejleszteni, ami jó predikciós képessége 

miatt ígéretesnek bizonyult a további kísérletekhez. 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 (3. ábra). 

 
3. ábra A kísérleti elrendezés az emlőssejtes tenyésztés inline Raman spektroszkópiás 

monitorozása során 

A valós-idejű monitorozás során a Raman spektrumokból számolt glükóz 

koncentráció jól korrelált a referencia értékekkel a nagyobb (>20 mM) koncentrációk 

tartományában, azonban a kisebb koncentrációkat jelentősebb eltéréssel tudta csak 

becsülni a modell (4. ábra). A modell tovább fejleszthető olyan bioreaktoros 

referenciapontok hozzáadásával, amelyek koncentrációja 0 – 20 mM között van. 

Azonban ehhez további kísérletek elvégzésére van szükség. 

A Raman spektroszkópia alkalmasnak bizonyult a bioreaktoros emlőssejtes 

tenyésztések glükóz koncentrációjának monitorozására. Megállapítottuk, hogy a Raman 

spektroszkópia alapú matematikai modell kalibrációja során különösen fontos a 

megfelelő kalibrációs adathalmaz alkalmazása.  
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4. 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 

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 

scaffoldokat állítottunk elő. 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 

(5. ábra). A felhasználás szempontjából fontos a sterilitás, amelyet γ-sugárzással értünk 

el. 

A PCL, PLA, PLGA, PLAC és PHBHV szálstruktúrák felülete hidrofób volt, 

ezáltal nehezen nedvesedett. A felület megfelelő nedvesíthetősége szükséges a 

sejttenyésztés során a tápoldat átjárhatósága érdekében, ezért a scaffoldok felületét 

kisnyomású levegő plazmás kezelésnek vetettük alá. A plazmakezelés hatására a felület 

5. ábra Nanoszálak gyűjtése PP fóliára és a scaffoldok 

elhelyezése 6-lyukú plate-ben 
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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 felület polaritást befolyásoló orientáltsága megszűnt. A polarizáltabb 

felület következtében a scaffold a sejttenyésztéshez szükséges tápoldattal nedvesíthetővé 

vált. 

Vizes oldat alapú elektrosztatikus szálképzés 

Az elektrosztatikus szálképzés során a pillanatszerű, szobahőmérsékleten és 

atmoszférikus nyomáson történő szárítás igen kedvező a biohatóanyagok stabilitásának 

és aktivitásának megőrzése érdekében. A technológia méretnövelése különösen fontos 

az ipari alkalmazhatóság szempontjából, ezért vizsgáltuk a vizes oldat alapú 

elektrosztatikus szálképzés méretnövelhetőségét a nagy sebességű elektrosztatikus 

szálképző (high-speed electrospinning, HSES) berendezés alkalmazásával. A kísérletek 

során polivinil-alkohol (PVA) alapú oldatokat alkalmaztunk, mivel az a szakirodalom 

szerint több esetben is pozitív hatással volt a biohatóanyagok stabilitására.13 A polimer 

oldatok szálképezhetőségének vizsgálatára a cseppszálképző (single-droplet 

electrospinning, SDES) berendezést 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. A kísérletek alapján kiválasztottuk a 9,1%, 13,0% és 14,9%-os PVA 

oldatokat, majd az optimális paramétereket transzferáltuk az egytűs elektrosztatikus 

szálképző (single-needle electrospinning, SNES) és a HSES készülékre.  

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 a polimer molekulák összehurkolódása kismértékű a PVA molekulák és 

a víz molekulák között kialakuló hidrogén kötések miatt.14 A makromolekulák egymásba 

hurkolódásának növelésével javítható az oldat szálképezhetősége. A nagyobb 

                                                 
13 Zeng J, Aigner A, Czubayko F, Kissel T, Wendorff JH, Greiner A. Poly(vinyl alcohol) 

Nanofibers by Electrospinning as a Protein Delivery System and the Retardation of Enzyme Release by 

Additional Polymer Coatings. Biomacromolecules. 2005;6:1484-1488. doi:10.1021/bm0492576 

14 Briscoe B, Luckham P, Zhu S. The effects of hydrogen bonding upon the viscosity of aqueous 

poly(vinyl alcohol) solutions. Polymer (Guildf). 2000;41(10):3851-3860. doi:10.1016/S0032-

3861(99)00550-9 
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koncentrációjú, így nagyobb viszkozitású PVA oldatok (13,0% és 14,9%) alkalmazása 

nem volt megfelelő a cseppeződés megszüntetésére, azonban polietilén-oxid (PEO) 

alkalmazásával javult az oldat szálképezhetősége. Az alkalmazott PEO a nagy 

molekulatömege révén megnövelte a polimer láncok összekapcsolódását és a 

másodlagos kötések számát. A HSES technológiával PVA-PEO tartalmú vizes oldatok 

alkalmazása mellett sikerült 40 ml/óra adagolási sebességet és megfelelő 

szálképezhetőséget elérni (cseppeződés nélkül). 

A magas 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.15 Az 

előállított szilárd formák tulajdonságainak javítására vizsgáltuk a glükóz, a laktóz, a 

mannit, a szacharóz és a trehalóz segédanyagként történő alkalmazását. Az optimalizáció 

célja olyan összetételek kifejlesztése volt, amely során őrölhető, szubmikronos szálak 

állíthatóak elő a cseppeződés elkerülése mellett. Az optimális oldat-összetétel 7,7% 

PVA-t, 0,6% PEO-t és 15,3% cukrot tartalmaztak a szálképzés során. Mindegyik 

segédanyag esetén megfelelő szálképezhetőséget értünk el, a szálakról készített SEM 

felvételek a 6. ábrán láthatóak.  

 
6. 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 

Az átlagos szálátmérők ~850-970 nm között voltak hasonló szórással. Az össz 

polimer tartalom 10,5%-ról 23,6%-ra nőtt a cukrok hozzáadásával, ami okozhatja a 

szálátmérő növekedését. A cukor tartalmú polimer oldatok viszkozitása 644 mPas és 

713 mPas között volt, ami kisebb, mint a csak PVA-PEO-t tartalmazó oldat esetén 

(1420 mPas). A cukor molekulák másodlagos kötésekkel kapcsolódnak a víz 

molekulákhoz eltávolítva őket a PVA hidrogén kötéseiből egy emulzió-szerű fázis 

létrehozása mellett. A PVA hidratációs rétegének megszakadása növeli a PVA és a PEO 

                                                 
15 Démuth B, Nagy ZK, Balogh A, et al. Downstream processing of polymer-based amorphous 

solid dispersions to generate tablet formulations. Int J Pharm. 2015;486(1-2):268-286. 

doi:10.1016/j.ijpharm.2015.03.053 
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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. A laboratóriumi méretű HSES berendezés méretnövelhető a szórófej 

nagyságának és forgási sebességének növelésével. A kutatócsoportunk által kifejlesztett, 

félüzemi HSES berendezés alkalmas nagy mennyiségű szálak előállítására és a szálak 

folyamatos gyűjtésére (7. ábra). A méretnövelési kísérlet során 450 ml/óra adagolási 

sebességet (106 g/óra) értünk el a szórófej gyors forgatása mellett (40 000 fordulat/perc). 

 
7. ábra Félüzemi HSES berendezés működés közben 

A PVA-PEO szálak őrölhetőségét sikerült javítani cukor alapú segédanyagok 

hozzáadásával. A szálakban kristályos állapotban lévő mannit nagymértékben növelte a 

szálak őrölhetőségét 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. 

Következtetésképp megállapítható, hogy a szálak őrölhetőségét nemcsak a szálképzési 

paraméterek és a szárítási paraméterek befolyásolják, hanem a szálak víztartalma és 

fizikai állapota is meghatározza. 

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 
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formáinak előállítására. A technológia és a fejlesztések ipari alkalmazhatóságát szem 

előtt tartva, növeltük a szálképzés termelékenységét a HSES berendezés alkalmazásával. 

4. TÉZISEK 

1. Kifejlesztettem egy kiértékelő és kommunikációs szoftvert a Raman spektrumok 

valós-idejű 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) 

4. AZ EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 

A biotechnológiai kutatások jelentősége folyamatosan növekszik és a 

gyógyszeripari hatóságok egyre szigorúbb követelményeket állítanak a gyártók felé. A 

doktori munkám során kifejlesztett új, innovatív technológiák széleskörűen 

alkalmazhatóak a gyógyszeriparban. 

A biotechnológiai folyamatok monitorozásával és szabályozásával 

gazdaságosabb és biztonságosabb gyártás érhető el. A Raman spektroszkópia 

jelentőségét mutatja szoros együttműködésünk ezen a területen a Richter Gedeon Nyrt-

vel. A doktori munka során vizsgált monoklonális antitest termelésére alkalmas 

emlőssejtek tenyésztési folyamatai a gyógyszeripari biotechnológia jelentős ipari 

szegmensét képviselik. 

Az elektrosztatikus szálképzés ipari léptékben alkalmazható, kedvező, 

folyamatos  technológia lehet biohatóanyagok szilárd formájának előállítására, mely 

képes más technológiáknál tapasztalt hátrányok kiküszöbölésére. Vizes oldatok 

alkalmazása esetén az eljárás méretnövelése és a kapott termékek feldolgozása 

ismeretlenek voltak a munka megkezdése előtt. A fejlesztések jelentős részét a Janssen 

gyógyszeripari vállalattal együttműködésben valósítottuk meg. Így az elért eredmények 

ipari hasznosítása velük együttműködésben várható a közeljövőben. 
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