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1. Bevezetés 

A már majdnem 200 éve ismert Bacillus nemzetség tagjai a világ számos országában ipari 

alkalmazásban vannak az általuk előállított széles termékpaletta miatt. Ezen baktériumok 

számos fajának GRAS1 mivolta miatt némelyek felhasználhatók probiotikumként, termelhetnek 

enzimeket (amilázok, proteázok, ciklodextrin-glikoziltranszferázok), szerves savakat (tejsav, 

borostyánkősav), biodetergenseket, terpenoidokat és rekombináns fehérjéket is. Egyes Bacillus 

fajok felhasználhatók továbbá még talajoltó kultúraként is a mezőgazdaságban. A baktériumok 

által megtermelt enzimek pedig felhasználhatóak enzimes biokonverziókban is. 

1.1. Ciklodextrin-glikoziltranszferáz enzim 

A ciklodextrin-glikoziltranszferáz (CGTáz) enzimet baktériumok széles skálája, 

különösképpen Bacillus törzsek termelik. Fő felhasználásuk katalizátorként a keményítőből 

történő ciklodextrinek előállításában van. Ezek az enzimek azonban más, gyakorlati 

szempontból is érdekes reakciókat is katalizálhatnak. Diszproporcionális reakciók során a 

donor szubsztrát egy részét átviszik az akceptor szubsztrátra. Kapcsolási reakcióknál elhasad 

egy ciklodextrin és az így létrejövő maltooligoszacharid egy akceptor szubsztrátra kerül. 

Továbbá a CGTáz enzimek hidrolitikus reakciót is katalizálhatnak, bár ez az aktivitás általában 

meglehetősen alacsony.2 A kapcsolási és diszproporciós reakciók sokféle anyag 

glikozilálásához használhatók új termékek előállításának céljából. Ezen módosítások 

eredménye lehet a megnövekedett oldhatóság, stabilitás, biológiai lebonthatóság, javított 

tumorellenes és inszekticid aktivitás és a csökkent citotoxitás.3 A CGTáz felhasználható a 

szteviozidnak rebaudiozid A-vá (reb A) történő átalakítására kukoricakeményítő hidrolizátum 

glikozil donor felhasználásával.4 

1.2. Szteviol-glikozidok enzimes biokonverziója 

A Stevia rebaudiana gyógynövényből nyerhető édes ízű komponensek, a szteviol-glikozidok, 

akár 300-szor édesebbek lehetnek, mint a hétköznapi értelemben használt cukor, a szacharóz. 

A növény levelében található szteviol-glikozidok számos előnyös tulajdonságokkal 

rendelkeznek. A legnagyobb mennyiségben található komponens a szteviozid, mely keserű 

utóízzel rendelkezik.5 Ezért célszerű lehet ezt átalakítani a 2. legnagyobb mennyiségben levő 

sokkal édesebb, kellemetlen utóíz nélküli reb A-vá. Alkalmas erre az átalakításra az UDP-

glikoziltranszferáz UGT76G1 enzim, CGTáz, pullulanáz, izomaltáz dextranáz és a β-1,3-

 
1 Generally Recognized as Safe 
2 B.A. Van Der Veen, G.W.M. Van Alebeek, J.C.M.M. Uitdehaag, B.W. Dijkstra, B.A. Van Der Veen, 

G.J.W.M. Van Alebeek, J.C.M.M. Uitdehaag, B.W. Dijkstra, L. Dijkhuizen, The three 

transglycosylation reactions catalyzed by cyclodextrin glycosyltransferase from Bacillus circulans ( 

strain 251 ) proceed via different kinetic mechanisms, Eur. J. Biochem. 267 (2000) 658–665. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1046/j.1432-1327.2000.01031.x. 
3 H. Leemhuis, R.M. Kelly, L. Dijkhuizen, Engineering of cyclodextrin glucanotransferases and the 

impact for biotechnological applications, Appl. Microbiol. Biotechnol. 85 (2010) 823–835. 

https://doi.org/10.1007/s00253-009-2221-3. 
4 S. Li, W. Li, Q.Y. Xiao, Y. Xia, Transglycosylation of stevioside to improve the edulcorant quality 

by lower substitution using cornstarch hydrolyzate and CGTase, Food Chem. 138 (2013) 2064–2069. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.10.124. 
5 S. Mathur, N. Bulchandani, S. Parihar, G.S. Shekhawat, Critical review on steviol glycosides: 

Pharmacological, toxicological and therapeutic aspects of high potency zero caloric sweetener, Int. J. 

Pharmacol. 13 (2017) 916–928. https://doi.org/10.3923/ijp.2017.916.928. 
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glükanáz enzim is. Glikozil donorként különböző szénhidrátokat, például szacharóz, glükóz, 

maltóz, pullulán, kurdlán vagy részben hidrolizált keményítő került már leírásra.6,7 

1.3. Biodetergensek 

A biodetergensek olyan biológiai felületaktív molekulák, melyek képesek lecsökkenteni vizes 

oldatuknak a felületi feszültségét 72-ről 27 mN/m-re. A mikroorganizmusok által szintetizált 

biodetergensek hatékonyabbak a kémiailag szintetizált detergenseknél, amely hatékonyságot a 

kritikus micella koncentrációval (CMC) lehet jellemezni. Vizes oldatban a biodetergens 

koncentrációját növelve, először csökken a felületi feszültség, majd a CMC érték fölött beáll 

egy konstans értékre. Innentől kezdve az oldatban a biodetergensek micelláris szerkezetben 

vannak jelen. A biodetergensek CMC értéke jóval kisebb, mint a kémiai vetélytársaiké.8  

A szerkezeti diverzitásuk miatt számos iparágban felhasználhatók, mint például a 

gyógyszeriparban, a kozmetikai iparban, az olajiparban és az élelmiszeriparban, valamint 

szennyezett talajok és vizek olajkinyerésére is alkalmazhatók. A biodetergenseket többnyire 

kémiai szerkezetük és mikrobiális eredetük szerint csoportosítják. A biológiai felületaktív 

anyagok fő csoportjai a glikolipidek, foszfolipidek, polimer biodetergensek, lipopeptidek és 

részecske biodetergensek. A Bacillus-ok által előállított biológiai felületaktív anyagok főként a 

lipopeptidekhez vagy részben a foszfolipidekhez tartoznak, és a két fő termelő a Bacillus 

subtilis és a Bacillus licheniformis, amelyeket elsősorban a surfactin és a lichenysin előállítására 

használnak. Ezen molekulák egy-egy heptapeptid lánchoz kapcsolódó zsírsavláncból épülnek 

fel. Az alacsony toxicitás, nagyon jó biodegradálhatóság és antimikrobiális hatások miatt, 

valamint az elérhető piaci információk és technológiák hiánya miatt érdemes ezen molekulák 

hatékony előállítását fermentációs úton vizsgálni.9,10 

Doktori munkám során fő célkitűzésem volt különböző baktériumtörzsek vizsgálata lipopeptid 

típusú biodetergensek előállítására. A kísérletek során célom a maximális termékkoncentráció 

elérése a fermentlében, valamint a termék izolálása és tisztítása a fermentléből. Fermentációs 

technológia fejlesztéseként statisztikai kísérlettervezéssel vizsgáltam a pH, a glükóz és az 

NH4NO3 koncentráció hatását a termékképzésre. A mérési adatok segítségével mesterséges 

neurális hálót építettem, amivel a keletkező termék minőségét előre meg tudtam jósolni. A 

baktériumok által megtermelt biodetergensek alternatívái lehetnek a kémiailag szintetizált, a 

környezetre káros hatással levő detergenseknek, valamint emulgálószerként alkalmazhatóak a 

 
6 B.R. Adari, S. Alavala, S.A. George, H.M. Meshram, A.K. Tiwari, A.V.S. Sarma, Synthesis of 

rebaudioside-A by enzymatic transglycosylation of stevioside present in the leaves of Stevia 

rebaudiana Bertoni, Food Chem. 200 (2016) 154–158. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.01.033. 
7 R. Singla, V. Jaitak, Synthesis of rebaudioside A from stevioside and their interaction model with 

hTAS2R4 bitter taste receptor, Phytochemistry. 125 (2016) 106–111. 

https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2016.03.004. 
8 D.A. Vaz, E.J. Gudiña, E.J. Alameda, J.A. Teixeira, L.R. Rodrigues, Performance of a biosurfactant 

produced by a Bacillus subtilis strain isolated from crude oil samples as compared to commercial 

chemical surfactants, Colloids Surfaces B Biointerfaces. 89 (2012) 167–174. 

https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2011.09.009. 
9 I. Aiad, M.E.E. Osman, A.S.S. Kobisy, H.S. El-Shestawy, I. Aiid, M.E.E. Osman, A.A.A. Abo-

ELnasr, A.S.S. Kobisy, H.S. El-Sheshtawy, I. Aiad, M.E.E. Osman, A.A.A. Abo-ELnasr, A.S.S. 

Kobisy, Production of biosurfactant from Bacillus licheniformis for microbial enhanced oil recovery 

and inhibition the growth of sulfate reducing bacteria, Egypt. J. Pet. 24 (2015) 155–162. 

https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2015.05.005. 
10 M. Geissler, K.M. Heravi, M. Henkel, R. Hausmann, Lipopeptide Biosurfactants From Bacillus 

Species, Second Edi, Elsevier Inc., 2019. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-812705-6.00006-x. 
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kozmetikai iparban, többlépcsős tisztítási műveletek után pedig a gyógyszeriparban 

hatóanyagmolekulák csomagolására lehetne felhasználni. Technológiai-gazdasági számítások 

során vizsgáltam egy gazdaságosan megvalósítható biodetergens termelőüzem kapacitását is, 

saját kísérleti adatokra alapozva. 

A másik fő kutatási irányvonal a ciklodextrin-glikoziltranszferáz enzim fermentációs előállítása 

és olyan fermentációs technika kiválasztása, amivel a legnagyobb produktivitással lehet 

megtermelni az enzimeket. Az előállított enzim felhasználása a Stevia rebaudiana alapú 

édesítőszerfejlesztésében is célom. Az enzimes biokonverziók során a reakciókörülmények 

optimálása, ipari alkalmazhatóság megvalósítása és az édesebb íz fokozása a cél. A Stevia 

rebaudiana alapú édesítőszert cukorbetegek és fenilketonuriások is fogyaszthatják. 
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2. Kísérleti módszerek 

2.1. CGTáz fermentáció 

Bacillus licheniformis DSM13 törzzsel 10/50 mL-es (Biosan Personal Bioreactor RTS-1C), 

0,1/0,3 L-es, 0,8/1 L-es hasznos/teljes térfogatú (B. Braun Biostat Q) bioreaktorokat használtam 

CGTáz enzim fermentációs előállításához. Az extracellulárisan előállított enzim β-ciklizációs 

aktivitását fenolftaleinnel alkotott komplexképzés során mértem fotométerrel. 

2.2. Szteviol-glikozidok enzimes biokonverziója 

Kereskedelmi β-1,3-glükanáz enzimmel lapon centrált centrális kompozit kísérleti terv 

(Minitab 17) alapján biokonverziókat hajtottam végre, ahol 5-féle glikozil donort (szacharóz, 

maltóz, vízoldható keményítő, D-trehalóz, kurdlán) hasonlítottam össze rebaudiozid A 

keletkezése szempontjából. Ezenkívül vizsgáltam a pH, a hőmérséklet és az enzim/szubsztrát 

arányt. Stevia rebaudiana nagynyomású forróvizes extraktumával végeztem a biokonverziókat.  

A választott glikozil donorral (szacharóz), egy újabb kísérleti terv alapján (Statistica 13.5) 

célom volt a rebaudiozid A növelése a növényi extraktumban. Szabadföldön termesztett majd 

hővel szárított és sok évig tárolt, illetve laboratóriumban nevelt, liofilizált és frissen felhasznált 

növények extraktumát hasonlítottam össze. Faktorokként vizsgáltam a pH, a hőmérséklet és a 

glikozil donor koncentrációjának hatását. Ebben az esetben B. licheniformis DSM13 eredetű 

CGTáz enzimet használtam (2,58±0,37 U/mL). Szteviozid és rebaudiozid A mennyiségének 

változását folyadékkromatográfiás méréssel követtem nyomon (Agilent Zorbax Carbohydrate 

kolonna). 

2.3. Biodetergens fermentációk 

Biodetergens termelő Bacillus-ok szűrővizsgálata során Bacillus subtilis DSM10, B. 

licheniformis DSM13, B. coagulans DSM1, B. firmus NCAIM B.01087, B. circulans NCAIM 

B.02324 és Geobacillus stearothermophilus DSM2313 törzseket alkalmaztam rázatott 

lombikos fermentációkban. A szénforrás (glükóz) hasznosulását folyadékkromatográfiás 

méréssel követtem nyomon (BioRad Aminex HPX-87H kolonna).  

B. subtilis DSM10 és B. licheniformis DSM13 törzsekkel 1 L-es laborléptékű kísérletek alapján 

technológiai és gazdasági szimulációkat végeztem. Célom volt a gazdaságos üzemkapacitás 

meghatározása és érzékenységi vizsgálat az egyes költségtényezőkre.  

B. subtilis DSM10 és G. stearothermophilus DSM2313 törzsekkel, rázatott lombikban, 

tápközegoptimálási kísérleteket végeztem statisztikai kísérlettervek alapján (Statistica 13.5). 

Célom volt a termelés produktivitásának javítása. Az előállított biodetergenseket savas 

kicsapásos módszerrel izoláltam. A fermentációs mintákban levő biodetergens mennyiség 

változását felületi feszültség (sztalagmometrikus módszer) és emulzifikációs index mérésekkel 

követtem nyomon.  

A tápközegoptimálás nyers adatai segítségével mesterséges neurális hálót építettem Neural 

Designer szoftver alkalmazásával. Célom volt a fermentlé vágási idejének, és a keletkező 

termék minőségének meghatározása, illetve a folyamat időbeliségének prediktálása. 
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3. Eredmények 

3.1. Ciklodextrin glikoziltranszferáz enzim fermentációja Bacillus licheniformis 

DSM13 törzzsel 

Az enzim hatékony fermentációs előállításához szakaszos, rátáplálásos és félfolytonos 

fermentációs technikákat vizsgáltam. A kísérletek során a mikrobák fajlagos növekedési 

sebességét is meghatároztam, melyek maximális értékei az 1. táblázatban találhatóak. A 24 óra 

hosszúságú batch fermentáció végére 0.3 U/mL-es aktivitást sikerült elérni. Ezzel szemben a 

fed-batch fermentációnál, ahol a rátáplálás 24 óránál történt, a 35. órára 0.5 U/mL-es CGTáz 

aktivitást értem el. A félfolytonos fermentáció három, egyenként 24 óra hosszúságú ciklusból 

állt. A félfolytonos fermentáció esetén ugyanakkor közel ötszörös végső enzimaktivitást 

tapasztaltam.  

A gyakran alkalmazott szakaszos fermentáció mellett a félfolytonos technika jobb lehetőséget 

biztosíthat a CGTáz enzim termelésére a vizsgált B. licheniformis DSM13 törzs esetében a 

produktivitás növekedése miatt. 

1. táblázat – Fermentációs technikák összehasonlítása CGTáz fermentáció során 

Típus 
μmax  

[1/h] 

Végső 

enzimaktivitás 

[U/mL] 

Szakaszos 0,53 0,58±0,4 

Rátáplálásos N/A 0,47±0,05 

Félfolytonos 0,5 2,42±0,99 

 

A 3-lépcsős fermentáció során célom volt a szteviol-glikozidok enzimes biokonverziójához 

elegendő mennyiségű CGTáz enzimet előállítani. Az 1 L-es termelő fermentáció végére 

2,58±0,37 U/mL aktivitást értem el. 

3.2. Szteviol-glikozidok enzimes biokonverziója 

3.2.1. Glikozil donorok összehasonlítása β-1,3-glükanáz enzimkészítménnyel 

Az enzimes biokonverziók során célom volt a növényi extraktum rebaudiozid A tartalmát 

növelni, mely reakciót sematikusan az 1. ábra mutatja be. A vizsgált glikozil donorok közül a 

maltóz nem bizonyult megfelelő választásnak. A további 4 glikozil donor esetében a 

szintvonalas ábrák (26. ábra a disszertációban) alapján egy enyhén savas pH (~5-6), 

alacsonyabb enzim/szubsztrát arány (~3-4.5 U/g) kedvez a reb A keletkezésének. Egy általános 

optimális hőmérséklettartományt nem sikerült meghatározni, mivel a vízoldható keményítő 

estén 25-30°C, míg a szacharóz, D-trehalóz és kurdlán esetén 35-45°C-os tartomány volt 

kedvező. Kísérletek megbízhatósága végett a szacharózt választottam glikozil donornak 

későbbi alkalmazásokhoz, mivel a β-1,3-glükanáz enzimkészítménnyel sikerült 27,1%-kal 

növelnem a rebaudiozid A mennyiségét az overnight reakció során.  
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1. ábra – Szteviozid enzimes átalakítása rebaudiozid A-vá CGTáz enzimmel (R1 különböző 

cukorcsoportokat jelöl) 

3.2.2. Rebaudiozid A előállítása Bacillus licheniformis DSM13 eredetű CGTáz 

enzimmel 

A válaszfelület ábrákon (2. ábra) látható, hogy mind a 2 eredetű növényi extraktum esetén az 

alacsonyabb hőmérséklet és savasabb pH körülmények kedveznek a biokonverziónak. 

Szacharóz hatását vizsgálva a szárított növény extraktumában nem volt szignifikáns hatása, míg 

a liofilizált növényi extraktummal végzett kísérletek esetében 8 g/L alatti koncentrációja 

eredményezett magas reb A tartalmat a biokonverzió végére.  

2. ábra – Válaszfelületi diagramok rebaudiozid A koncentrációjának növelése B. licheniformis 

DSM13 eredetű CGTáz enzimmel: A-C: szárított növény extraktuma; D-F liofilizált növény 

extraktuma 

A legnagyobb rebaudiozid A hozamok (pH=3, T=15°C, szacharóz=5 g/L) 33,1% és 66,5% 

voltak a szárított és a liofilizált növényi extraktumok esetében. Mindamellett a kiindulási reb A 

koncentrációk hasonlóak voltak mindkét vizsgált nyersanyag esetén (az átlagos kiindulási 
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rebaudiozid A (2,67±1,32 és 2,55±0,66 g/L) és szteviozid (9,32±0,96 és 8,44±0,68 g/L) voltak 

a szárított és a liofilizált Stevia rebaudiana extraktumok esetén), a szignifikáns különbség a 

hozamok között azzal magyarázható, hogy a gyors fagyasztva szárítás során kevesebb 

bomlástermék keletkezhet, mint a lassú szobahőmérsékletű szárításnál, ami gátolhatja a 

transzglikozilációt. A pH változásából adódó trendek elemzésével, figyelmen kívül hagyva az 

egy kiugró adatpontot 7 g/L reb A koncentrációnál, a centrum pontok (pH=6, T=30°C, 

szacharóz=15 g/L) megbízhatóbbnak tűnnek a biokonverzió szempontjából. A vizsgált centrum 

pontok esetén is jelentősen sikerült növelni a reb A mennyiséget; 4,81±0,89 és 3,73±0,53 g/L-

es végkoncentrációval, a továbbiakban a centrumpontok beállításait javaslom használni. 

3.3. Bacillus törzsek biodetergens termelési szűrővizsgálata 

B. subtilis DSM10 esetén 2 napig, B. licheniformis DSM13 és G. stearothermophilus DSM2313 

esetén 3 napig, B. firmus B.01087 4 napig, B. circulans B.02324 és B. coagulans DSM1 esetén 

közel 8 napig tartott a fermentáció. A fermentációkat akkor állítottam le, amikor sejtnövekedés 

közben az optikai denzitás csökkent, ez jelezte a sejtek spórázását. Egy fermentációs 

technikánál az egyik legfontosabb tényező a produktivitás, ami szorosan összefügg az idővel. 

A szűrővizsgálatok alapján a B. subtilis DSM10, B. licheniformis DSM13 és G. 

stearothermophilus DSM2313 törzsek érdemesek további vizsgálatokra felületi feszültség 

csökkentő hatásuk miatt (az elért minimális felületi feszültség lecsökkent 55 mN/m alá a 

kísérletek során).  

3.4. Műszaki és gazdasági elemzés biodetergens termelésre 

A biodetergens fermentációkra (B. licheniformis DSM13 és B. subtilis DSM10 végeztem 1 L-

es bioreaktorban kísérleteket, amelyek alapján folyamat szimulációt készítettem egy virtuális 

biodetergens üzem technológiájának kidolgozására) technológiai és gazdasági szimulációkat 

végeztem SuperPro Designer 9.5® program felhasználásával. A technológiai szimuláció során 

az utolsó tisztítási lépésnél a liofilizálás helyett porlasztva szárítást alkalmaztam, mivel ez a 

művelet nagyléptékben gazdaságosabb. Célom az volt, hogy vizsgáljam a készülékmegosztás 

lehetőségét a különböző biodetergensek termelése esetén, valamint egy megvalósítható üzem 

technológiájának kidolgozása is célom volt. 

A sztöchiometrikus fermentációkat 98%-os glükóz konverzióig vittem el a technológiai 

szimulációk során. Olyan üzemet szimuláltam, ahol a biomassza értékesítésre kerül a 

mezőgazdaságban talajoltó kultúraként, így az üzem költséghatékonysága is kedvezőbb. A 

tervezett üzemben a termelés a rázatott lombikos oltóanyagtól az 100 m3-es termelő reaktorig 

tart évi 68 sarzzsal számolva. A megvalósítási lehetőségek közül négy esetet vizsgáltam (3. 

ábra). A vizsgált esetek közül a 2-es szcenárió volt a leginkább költséghatékony 7,15 év 

megtérülési idővel és 18242 kg surfactin/év termeléssel (2. táblázat).  

A 2. szcenárióval érzékenységi vizsgálatot folytattam. A létesítményfüggő, a munkaerő-, és a 

nyersanyag költségeket ±25%-kal változtattam. Ezeknek a függvényében a megtérülési idő 4,91 

és 11,15 év között változott.  

Megfigyelhető, hogy az üzem kritikus kapacitása körül (ahol a nettó jelenérték (NPV) nullával 

egyenlő) az összes szcenárió egységnyi előállítási költsége 836 $/kg főtermék (surfactin) és a 

bruttó árrés, illetve a belső megtérülési ráta, valamint a megtérülési idő megegyezik. Azonban 

a 2. szcenárió teljes beruházási költsége a legalacsonyabb, ezért ez tűnik a legjobb választásnak, 

mivel itt a legkisebb és legolcsóbb a beruházási költség, valamint az üzem 7,15 év alatt térül 

meg. 
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2. táblázat – Az egyes szcenáriók kritikus üzemméretének összehasonlítása 

 1. Szcenárió 2. Szcenárió 3. Szcenárió 4. Szcenárió 

kg főtermék/év 20 522 18 242 39 210 35 800 

$/kg főtermék 835 836 836 837 

Teljes beruházási költség ($) 65 746 760 56 736 369 123 238 403 110 540 468 

Éves működési költség ($/év) 17 139 015 15 257 781 32 778 111 29 957 362 

Teljes éves bevétel ($/év) 21 162 183 18 811 059 40 433 155 36 916 780 

Bruttó árrés (%) 19,01 18,89 18,93 18,85 

Befektetés megtérülése (%) 13,88 1399 13,95 14,02 

Megtérülési idő (év) 7,20 7,15 7,17 7,13 

Belső megtérülési ráta (%) 6,95 6,95 6,95 6,95 

 

 



Eredmények 

___________________________________________________________________________ 

- 9 - 

 

3. ábra – Termelési folyamat folyamatábrája 2-es (készülékmegosztással) és 4-es (készülékmegosztás nélkül) szcenáriók esetén (80%-os 

működési térfogat és hableválasztás alkalmazásával). 1-es (készülékmegosztással) és 3-as (készülékmegosztás nélkül) szcenáriók esetén: 40%-os 

működési térfogat és hableválasztás nélkül.
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3.5. Biodetergens fermentációk fejlesztése statisztikai optimálással 

Bacillus subtilis DSM10-es törzsről kiderítettem, hogy egy erős felületi feszültség csökkentő 

hatású biodetergens elállítására képes. A CCD 111 után legjobb termelést, 3,119 g/L nyers 

izolált terméket pH=9, 20 g/L glükóz és 2 g/L NH4NO3 beállításokon értem el, ahol a maximális 

felületi feszültség csökkenés 32,66 mN/m volt. Azonban a válaszfelületi diagramok ezen 

paraméterek még nagyobbra állításával eredményesebb termelést jósoltak.  

A CCD 2 után a válaszfelületek a glükóz koncentrációra 2 optimális értéket jósoltak, 30 és 80 

g/L-nél. Mindazonáltal, ha túl sok szénforrást kapnak a mikroorganizmusok, akkor egy 

hosszabb, 2-3 napos, lag fázis következik be, ami produktivitás-, és technológiafejlesztés 

tekintetében nem ideális. A tápközeg kezdeti pH értékének optimumát 9-es értéknél határoztam 

meg. NH4NO3 esetén is kettős optimális beállítást jósol a modell, 1,5 és 4,5 g/L-es beállításnál. 

A sok N-forrás esetén is hosszabb lag fázist tapasztaltam a mikrobák növekedésében.  

3. táblázat – Statisztikai tervek változóinak vizsgált tartománya B. subtilis DSM10 és G. 

stearothermophilus DSM2313 esetén 

 pH [-] 
NH4NO3 

[g/L] 
Glükóz [g/L] C/N 

Lombikok 

száma 

CCD 1 3,47-10,53 0,62-2,38 9,31-58 6,4-57,1 48 

CCD 2 5,47-12,53 1,24-4,76 38,54-91,46 13,0-54,5 32 

 

Geobacillus stearothermophilus DSM2313 esetén a CCD 1 után (pH=7, 34 g/L glükóz, 2,38 

g/L NH4NO3) 1,358 g/L nyers izolált terméket mértem, míg ebben a pontban a maximális 

felületi feszültség csökkenés csak 8.47 mN/m volt. CCD 2 után kezdeti pH-ra közel semleges 

érték tűnt optimálisnak, glükóz esetén pedig azt jósolta a modell, hogy minél több a szénforrás, 

annál több termék keletkezik. NH4NO3-ra 4 g/L-es beállításnál jósol optimumot a modell. 

Ellenben a sok szén-, és nitrogénforrás ennél a mikrobánál is elnyújtott lag fázist 

eredményezett. Felületi feszültség változásokból arra következtettem, hogy ez a baktérium 

gyenge felületi feszültségcsökkentő biodetergenst állít elő.  

Az optimális beállításokon végzett fermentációk láthatók a 4. ábrán mind a 2 vizsgált mikroba 

esetén. A 4.(A) ábrán a B. subtilis esetén látható, hogy a minimális felületi feszültséget (37 

mN/m) 1 nap után érte el, ezt követően újra emelkedett. Az emulzifikációs index érték az 1. 

napig emelkedett, majd a fermentáció végére visszament a kiindulási értékre. G. 

stearothermophilus DSM2313 esetén (4.(B) ábra) a felületi feszültség kismértékben 

folyamatosan csökkent a fermentáció előrehaladtával. Az emulzifikációs index a fermentáció 

végére elérte a 65%-ot, ami egy kiváló emulzióképző biodetergensre utal. Az 5. ábra a felépített 

neurális hálózatok közül példaként ábrázolja B. subtilis biodetergens termelésére vonatkozót. 

A 6. ábra validációs fermentációkat mutatja mindkét vizsgált baktériummal. 

 
11 CCD – centrális kompozit kísérleti terv 
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4. ábra – A) optimális beállítás B. subtilis DSM10 (20 g/L glükóz, 2 g/L NH4NO3, pH=9) és 

B) optimális beállítás G. stearothermophilus DSM2313 (50 g/L glükóz, 2 g/L NH4NO3, 

pH=7) esetén 

3.6. Mesterséges neurális háló építése biodetergens fermentációk prediktálására 

A statisztikai kísérlettervezés alapján felvett kísérleti adatokra mesterséges neurális hálót 

építettem (5. ábra), majd azt új beállításkombinációkkal validáltam (6. ábra). A modellfejlesztés 

során különböző paramétereket úgy változtattam, hogy a kimeneti paraméterek maximalizált 

korrelációja mellett, a kísérleti adatokkal összevetett jósló görbék közelítsenek a valósághoz. 

Mindkét vizsgált törzs esetén 4 új beállításkombináción végeztem el a validálási kísérleteket, 

ahol a kimeneti paraméterek a sejtmennyiséggel arányos optikai denzitás és a termék 

effektivitásával arányos felületi feszültség, illetve G. stearothermophilus DSM2313 esetén az 

emulzifikációs index voltak.  

Mesterséges neurális hálókkal jósolni tudom a fermentációk lefutását, valamint a fermentlé 

vágásának idejét 90%-os valószínűséggel. A nagy optikai denzitás korrelációs értékek miatt 

(B. subtilis R2=0,93, G. stearothermophilus R2=0,88) mindkét törzs esetén a valósághoz jól 

közelítő prediktálást tudok végezni. Neural Designer egy felhasználóbarát szoftver neurális 

hálózatok modellezésére és jóslására, akár egyszerre két kimeneti paraméter esetén is. 
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5. ábra – B. subtilis DSM10-es törzs biodetergens termelésre épített mesterséges neurális 

hálózat 

6. ábra – Validálási kísérletek: A) B. subtilis DSM10; B) G. stearothermophilus DSM2313 

Ezen eredmények hozzájárulnak a termék hatékonyság előre prediktálásához, valamint 

elősegítik a termelés produktivitásának növelését. Előbbieken túl, az optimum könnyebben 

meghatározható a biodetergensek termelésére vonatkozóan, nagyobb biztonsággal, mint a 

válaszfelületek módszere esetén (megfelelő számú tanítókísérlet után).  
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4. Alkalmazási lehetőség 

A fermentációs úton előállított CGTáz enzimet szteviol-glikozidok enzimes biokonverziójában 

fel lehet használni a Stevia rebaudiana növényi extraktumának keserű utóízének csökkentésére, 

valamint a benne levő rebaudiozid A mennyiségének növelésére. Mivel ezt a dél-amerikai 

növényt Magyarországon is sikerült már termeszteni, az eredményeim segítségével olyan 

édesítőszer fejleszthető, melyet cukorbetegek és fenilketonuriások is fogyaszthatnak.  

A biodetergens piac fragmentált, s bár óriási a felveő piaca és a potenciálja, kevés nagy üzemi 

gyártó ismert, ezért a termelő technológiáról szerzett ismeretek jól hasznosíthatóak egy ilyen 

üzem megvalósításakor. Az ott előállított biodetergensek pedig felhasználhatók 

emulgeálószerként, olajos anyaggal szennyezett földek és vizek tisztítására, mezőgazdasági 

segédanyagként, valamint gyógyszeripari hatóanyagmolekulák liposzómába történő 

csomagolására.  

5. Tézisek 

1. Tézis [VII.] 

Bacillus licheniformis DSM13 eredetű ciklodextrin-glikoziltranszferáz enzim félfolytonos 

fermentációs technikával történő előállítása lényegesen (317%-kal, illetve 415%-kal) 

hatékonyabb, mint a szakaszos, illetve a rátáplálásos technikák.  

2. Tézis [II.] [IV.] 

A Stevia rebaudiana extraktum rebaudiozid A tartalma β-1,3-glükanáz és ciklodextrin-

glikoziltranszferáz enzimekkel jelentősen (szárított növényi extraktumban 80%-kal, liofilizált 

extraktumban 46%-kal) megnövelhető. 

3. Tézis [III.] 

A gazdaságos biodetergens üzem méret – technológia-szimulációk alapján, a publikált 

feltételek mellett – 20 522 kg (1. megoldás) és 18 242 kg (2. megoldás) surfactin/év kapacitású. 

4. Tézis [I.]  

A Geobacillus stearothermophilus DSM2313 és a Bacillus subtilis DSM10 baktériumtörzsek 

produktivitásuk és felületi feszültség csökkentő képességük alapján alkalmasak biodetergens 

termelésére. Optimált beállításnál az utóbbi törzs által termelt surfactin a fermentlében 48%-

kal, az izolált termék 63%-kal csökkenti a felületi feszültséget. 

5. Tézis [I.] 

Optimált beállításnál a Geobacillus stearothermophilus DSM2313-as törzs bio-felületaktív 

anyaga jelentősen (30%) megnöveli az emulzifikációs indexet, ami a termék polimer jellegére 

utal.  

6. Tézis [I.] 

Mesterséges neurális hálózat révén a Geobacillus stearothermophilus DSM2313 és a Bacillus 

subtilis DSM10 biodetergens fermentációja során keletkező termék minősége (felületi 

feszültség, emulzifikációs index), illetve a fermentációk vágási ideje is 90%-os pontossággal 

jósolható. 
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