
A BIOTECHNOLÓGIAI MÛSZAKI HÁTTERE 

Poliészter-termelő baktériumok polimertermelő 
képességének javítása genetikai módszerekkel 
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A biotechnológia vegyészmérnöki problémái 
A hagyományos vegyészmérnöki tudományban főleg kémiai reakciókról, 

tömeg-, hő- és momentumátadásról esik szó. Ezek a fogalmak természetesen 
szerepelnek a biotechnológiában is, legyen szó a termékhez vezető reakcióról 
vagy a létrejött anyagok elválasztásáról. Az enzimatikus (fermentációs) reak-
ciók tipikusak ebből a szempontból, és meglehetősen bonyolult sajátosságokat 
mutatnak. Ha aerob (levegőt fogyasztó) baktériumokkal dolgozunk, az oxigén-
ellátottság komoly gátló tényezővé válhat – különösen nagy sejtsűrűség ese-
tében –, mert az oxigén kevéssé oldódik a fermentlében. A hagyományos 
módszerek (keverés, levegőztetés, oxigénben dúsított légkör) drágák és nem 
túl hatékonyak. A biokémiai feldolgozás másik nagy problémája a sejtek fel-
bomlása (lízise) és a termék kinyerése. Ehhez drága berendezések kellenek, 
a termékek denaturálódhatnak, oldószer-visszanyerés szükséges, és a me-
chanikus, oldószeres, vegyi vagy biokémiai utófeldolgozási műveletek környe-
zetszennyezést is eredményezhetnek. 

A genetika tudománya azzal a felismeréssel kezdődött, hogy az élőlény 
nem adja át saját kicsinyített másolatát utódjainak, csak azt az információt, 
amely az utódszervezet létrehozásához szükséges. A modern genetikai tech-
nológia kifejlődésével a genetikai stratégiák nagyrészt a biotechnológiában 
jelentkező vegyészmérnöki problémák megoldására szolgálnak. 

Itt is egy ilyen probléma genetikai megoldásáról lesz szó. A poli(béta-
hidroxi-butirát) (PHB) biodegradálható és biokompatibilis polimer, amelynek 
mechanikai tulajdonságai hasonlóak a hagyományos műanyagokéhoz, és 
amelyet sok prokarióta szervezet szintetizál, ha nem kiegyensúlyozott növe-
kedési feltételeknek van kitéve. Az PHB gyakorlati elterjedését azonban gátol-
ja a magas gyártási költség, a drága nyersanyagok és a termékkinyerés bo-
nyolultsága miatt jelentkező kis termelékenység. A probléma megoldására irá-
nyuló genetikai stratégia lényege az, hogy olyan rekombináns Escherichia  
coli-t próbáltak meg előállítani, amely olcsó nyersanyagokból nagy mennyisé-
gű PHB előállítására képes. Egy 5200 bázist (5,2 kb) tartalmazó phbCAB 

 



fragmentumot juttattak a rekombináns sejtbe, amely három, a PHB szintézisét 
szabályzó enzimet kódol. Ezután egy 1,4 kb-s vgb (Vitreoscilla globingén) 
fragmentumot terveztek, amely képessé teszi a sejtet a nagyobb fajlagos oxi-
génfelvételre, ez ugyancsak javítja a PHB hozamát oxigénszegény körülmé-
nyek között. Végül egy 1466 kb hosszúságú S- RRz fragmentumot vettek át a 
λ CI 857 fágból az utófeldolgozási műveletek egyszerűsítésére. 

Tenyésztési körülmények és vizsgálati módszerek 
A gazdaszervezet az E. coli VG1 volt, amelyet az E. coli JM105-ből nyer-

tek a vgb gén beépítésével. Ehhez pTU14 (Apr) plazmidot használtak. A lom-
bikméretről az eljárást 5 dm3-s reaktorra növelték. Mérték a sejtnövekedés se-
bességét, a PHB koncentrációját, a sejtek PHB-tartalmát. Az oldott oxigén 
(DO) tartalmat egy speciális elektróddal mérték, a kalibrációt a 0%-os és a telí-
tett (100%-os) értékek jelentették. A méréseket legalább két párhuzamoson 
végezték.  

Az alkalmazott genetikai stratégia 
A PHB-gyártás gazdaságosságát a nyersanyag, a termelékenység és a 

kinyerhetőség gátolja, ezek megoldására három génszakaszt vittek be az E. 
coli baktériumba. Az már korábban ismert volt, hogy az S- RRz és a phbCAB 
együttes bevitele a pTU14 plazmidba nagy PHB-tartalmat és könnyű kitermel-
hetőséget eredményez a sejtfalak feoldásakor. A harmadik gén, a vgb bevite-
lére háromféle klónozási stratégiát is kipróbáltak. Az első megoldás az volt, 
hogy a vgb gént is ugyanabba a pTU14 plazmidba próbálták bevinni. A máso-
dik megoldásban a vgb gént egy másik, kompatibilis plazmidba vitték be, a 
harmadik esetben meg magába a gazdasejt DNS-ébe integrálták. E legutóbbi 
bizonyult a legsikeresebb megoldásnak, ezért a további méréseket ezen az E. 
coli JM105 törzsön végezték. 

Keményítőhidrolizátum felhasználása a VG1 (pTU14)  
fermentációjában 

A keményítő hidrolizátuma, amely 95% glükózt tartalmaz, olcsóbb fer-
mentációs szénforrás, mint a tiszta glükóz, amelyet az E. coli tenyésztéséhez 
általában használnak. A laboratóriumi léptékű PHB-felhalmozódási mérések 
(1. ábra) azt mutatták, hogy a keményítőhidrolizátum alkalmazása esetén 
mintegy 36%-kal több polimer keletkezett, annak ellenére, hogy a tenyésztés 
kezdeti fázisában kisebb volt a növekedési sebesség. A sejtek szárazanyag-
tartalmában a PHB glükóz táptalajon 80,7%, keményítőhidrolizátum táptalaj 
esetében pedig 87,9% volt. A fermentációs reaktorban is hasonló eredménye-

 



ket kaptak, ott is 30%-kal javult a PHB-termelés hatásfoka keményítőhid-
rolizátum mint szénforrás alkalmazása esetén. 
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1. ábra A PHB felhalm

fermentációjako
 

Nagy sejtsűrűség
vagy dúsított oxig

A további vizsgála
kat úgy, hogy a kezdeti
a PHB-felhalmozódás a
line mértek, az első 12 
kezdett ismét emelkedn
vett mintákon (2. ábra)
sejtek gyorsan növeked
folyik. A vgb gén bejut
óra után 10% friss olt
hogy a VG1 (pTU14) se
centráció mellett. 55 ó

 

HB-felhalmozódás keményítőhidrolizátummal 
ukorfogyasztás keményítőhidrolizátummal 
HB-felhalmozódás glükózzal 
ukorfogyasztás glükózzal
 

ozódása és a glükózfogyasztás a VG1 (pTU14) törzs 
r két különböző szénforrás alkalmazása esetén 

ű VG1 (pTU14) kultúra tiszta  
énforrás nélkül 
tokban egy 5 dm3-s reaktorban optimálták a viszonyo-
 fázisban a sejtnövekedés, a későbbi szakaszban pedig 
 legjelentősebb folyamat. Az oldott oxigén, amelyet on-
órában gyakorlatilag 0-ra csökkent, majd a 47. óra után 
i. Az egyéb paramétereket off-line mérték a reaktorból 

. Az első 12 órában, amíg még jelen van az oxigén, a 
nek és osztódnak, majd azután a PHB felhalmozódása 

tatásának hatását úgy próbálták megbecsülni, hogy 24 
óanyagot juttattak a fermentációs reaktorba. Kiderült, 
jtjei továbbra is osztódtak az igen alacsony oxigénkon-

rás fermentáció után a végső PHB-koncentráció 167,6 



g/dm3 (száraz sejttömeg), a PHB-tartalom 90,1%, a termelékenység pedig 
3,05 g/dm3/h volt. Az új gén bevezetése lehetővé tette, hogy az E. coli VG1 
(pTU14) törzs mikro-aerob körülmények között is szaporodjon, nem volt szük-
ség további oxigén bevezetésére ahhoz, hogy nagy sejtsűrűségű fermentáció 
alakuljon ki. Ez a baktériumtörzs a PHB-tartalom és a termelékenység szem-
pontjából is kiemelkedőnek bizonyult. 
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2. ábra Nagy sűrűségű, szakaszosan betáplált VG

kultúra növekedési paraméterei optimális körülmén

A nyíl a második beoltást (inokulációt) jelö
A biomassza a PHB kivételével az összes sejttöme

 

A PHB-kinyerés egyszerűsítése S- RRz génne
A S- RRz gének sikeres klónozásával és expressziójá

sejtek egyszerű felbontása és a PHB gazdaságos kinyer
funkcionális vizsgálata kimutatta, hogy az S gén terméke
plazmamembrán megváltozásáért, míg az R és az Rz te
gazdaszervezet sejtfalának degradációjáért. Az S „amber”
sével az S gén kódolását inhibeálták, hogy ne legyen ellen
tek növekedése és a sejtek feloldódódása. Az S gén hat
végén egy fizikai vagy kémiai művelettel is helyettesíteni 
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plazmamembrán szerkezete dinamikus, és többek között a hőmérséklet hatá-
sára is változik, számos különböző módszert megvizsgáltak, hogy melyik a 
legalkalmasabb a sejtek feloldására. Végül egy egyszerű módszer bizonyult 
erre a legalkalmasabbnak: a tápoldat hőmérsékletét a fermentáció végén hirte-
len 37 oC-ról 42 oC-ra emelték (1. táblázat). Mint az adatokból látható, ha a 
hőmérsékletet 1 órára 42–50 oC-ra emelik, a PHB-termék tisztasága (ami a 
PHB-nek a centrifugálás utáni száraz sejttömegre vonatkoztatott hányada) 
95%-ra nő. Hasonló eredményeket kaptak akkor is, ha csak 5 percre emelték 
meg a hőmérsékletet 42–50 oC-ra, majd visszaengedték 37 oC-ra és 30–60 
percig ott tartották. A termék tisztaságát tovább lehetett növelni kis mennyisé-
gű nátrium-dodecilszulfát hozzáadásával. 

1. táblázat 
A hőmérséklet-emeléssel kiváltott sejtlízis (feloldódás) hatása  

a PHB tisztaságára 
 

Kísérlet PHB-tartalom  
a lízis előtt (%) 

Lízishőmérséklet 
(oC) 

PHB tisztasága  
(%) 

1 89,7 42 95,3 
2 90,9 45 96,6 
3 92,3 50 98,8 

 

A kísérleti eredmények összefoglalása 
A genetikai módosítási kísérlet sikeresnek bizonyult a fermentációval elő-

állított PHB kitermelése és utófeldolgozási műveletek szempontjából. Csök-
kenteni tudták a nyersanyagköltségeket, megoldódott az oxigénszegény kör-
nyezetben való szaporodás problémája és egyszerűbbé vált a PHB-termék 
kinyerése a fermentléből. A becslések szerint ezzel az eljárással egy 3000 t/év 
kapacitású üzemet feltételezve a jelenlegi árhoz (kb. 15 USD/kg) képest 67%-
os csökkenés lenne elérhető. Ez a példa is azt mutatja, hogy megfelelően vá-
lasztott genetikai stratégia segítségével a biotechnológia számos problémája 
megoldható. 

(Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes) 
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