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1. B EVEZETÉS
Az első rekombináns gyógyászati fehérjekészítmény, az inzulin törzskönyvezése óta 23 év telt
el. 2005-re mintegy 130 rekombináns fehérje alapú humán gyógyszer van piacon, melyek
kereskedelmi értéke meghaladja az évi 30 milliárd dollárt. A készítmények részben
rekombináns előállítású emberi eredetű fehérjék, mint a véralvadás faktorok, hormonok, vagy
antitest alapú készítmények, részben egyéb, főként virális származékok. A jelenleg már piacon
lévő fehérje alapú gyógyszerek mellett mintegy 500 új termék van kipróbálási stádiumban, tehát
várhatóan rövid időn belül a rekombináns készítmények forgalma további jelentős növekedés
elé néz [Walsh, 2003]. A fehérje alapú készítmények ipari előállításához a komplex gyártási
folyamat optimálása vezetett, amelynek során a célfehérjéhez rendelt leginkább megfelelő
expressziós rendszer használhatósága megfelelővé vált a szigorúan szabályozott termelési
folyamatokba történő illesztéshez. Mivel a gyártás alapját a hatékony upstream műveletek
jelentik, elengedhetetlen ezek biokémiai-elméleti és empirikus-technológiai eredményeken
nyugvó optimálása, valamint a szabályzást támogató matematikai leírása. Doktori munkám
célja egy jelenleg főként laboratóriumi szinten elterjedten használt expressziós rendszer, a
Pichia pastoris élesztőn alapuló eljárás fejlesztése volt. Célkitűzésem az expressziós rendszer
olyan szintű megismerése volt, amely adekvát matematikai leírásokon keresztül a P. pastoris
hatékony és szigorúan szabályozható nagy léptékben történő alkalmazását támogatja.
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2. I RODALMI

ÖSSZEFOGLALÁS

2.1. Pichia pastoris, a metilotróf élesztő
A P. pastoris azon mintegy tucatnyi élesztő törzs közé tartozik, mely képes a metanolt
felhasználni [Lee et al., 1980]. Bizonyos élesztők azon képességét, hogy metanolt, mint
egyedüli szénforrást képesek felhasználni, Koichi Ogata írta le 35 évvel ezelőtt [Ogata et al.,
1969]. Mivel ebben az időben az olcsó metánon alapuló alacsony árú metanol volt forgalomban,
a metilotróf élesztőkkel megindultak az egysejtfehérje (SCP) előállítására irányuló kísérletek.
Az SCP-t elsősorban állati takarmánynak szánták. Az 1970-es években a P. pastoris-ra a Philips
Petroleum Company-nál hatékony tápközeget és folytonos tenyésztési módszert alakítottak ki,
amely alkalmas volt 130 g/l fölötti szárazanyag tartalom elérésére [Wegner, 1990]. Mivel a
később részletezendő (2.3.2. fejezet) okok miatt a metilotróf élesztők hozama metanolon
rosszabb, mint a metilotróf baktériumoké, az élesztő alapú SCP nem bizonyult igazán
versenyképesnek. A metanol alapú SCP sorsát azonban egyebek mellett a metil-alkohol
világpiaci árának olajválság miatti drasztikus emelkedése és a legfőbb takarmányozási
alternatíva, a szójabab árának párhuzamos csökkenése pecsételte meg.
Az

1980-as

évek

elején

a

Philips

Petroleum

megbízta

a

Salk

Institute

of

Biotechnology/Industrial Associates-t (SIBIA) hogy P. pastoris-on alapuló heterológ
génexpressziós rendszert fejlesszen ki. A SIBIA-ban izolálták az alkohol-oxidáz 1 gént
(AOX1), kialakították a P. pastoris-ra alkalmazható molekuláris biológiai módszereket,
különböző vektorokat és törzseket fejlesztettek ki [Cregg et al., 1985; Tschopp et al., 1987]. Az
erős és szigorúan szabályozott AOX1 promoter, a Philips Petroleumnál kifejlesztett hatékony
tenyésztési eljárás, és a P. pastoris törzs egyéb kedvező tulajdonságainak eredményeként a
kifejlesztett rendszerrel meghökkentően magas expressziós szinteket értek el [Cregg et al.,
1987]. A Philips Petroleum a szabadalmi jogait 1993-ban eladta a Research Corporation
Technologies-nak, míg az expressziós rendszer különböző részeit az Invitrogen forgalmazza.
Az egyszerű kereskedelmi hozzáférhetőség és a Pichiában rejlő lehetőségek a kutatás-fejlesztés
intenzitásának folyamatos növekedését eredményezték (1. ábra), ami mára az expressziós
rendszer ipari alkalmazásához vezetett (pl. Novartis, Svájc; Laboratorios Beta, Argentína).
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publikációk száma

év
1. ábra A P. pastorisszal kapcsolatos tudományos publikációk száma évenként.

2.2. A Pichia (Komagataella) pastoris rendszertani besorolása
A legtöbb metanol hasznosító élesztőt a 26S D1/D2 riboszomális alegység DNS szekvenciája
alapján sorolják rendszertani egységekbe, ez alól kivételt a P. pastoris törzs jelentett. A
morfológiai sajátságok alapján történő rendszertani besorolást Yamada javaslatára 1995-ben
megváltoztatták és a 18S és 26S riboszomális RNS-ek analízise alapján a P. pastoris-t a
Komagataella genusba sorolták [Yamada et al., 1995]. Bár az új elnevezés még nem terjedt el
és a nem szigorúan rendszertani publikációkban következetesen a régi nevet használják, az
American Type Culture Collection hivatalosan már Komagataella pastoris néven sorolja föl az
expressziós rendszerekben is használt törzseket. A Pichia genus további rendszertani
alegységekbe sorolása molekuláris biológiai adatok alapján jelenleg is folyamatban van
[Dlauchy et al., 2003].

2.3. A Pichia pastoris szubsztrát hasznosítása
A P. pastoris obligát aerob metabolizmusa során többek között képes glükózt, glicerint,
metanolt, etanolt, szorbitot, mannitot, trehalózt és alanint egyedüli szén és energiaforrásként
felhasználni. A metanolt metabolizáló enzimrendszer glükózra és glicerinre nézve katabolit
represszió alatt áll, míg a többi felsorolt szubsztrát nem befolyásolja az AOX1 promoter
indukcióját [Inan és Meagher, 2001]. A kiemelkedő heterológ termék-koncentráció elérésének
egyik kulcsa a nagy sejtkoncentrációjú tenyészetek alkalmazása. Mivel a P. pastoris-nál sem
glicerin, sem glükóz esetén nem jelentkezik a Pasteur vagy a Cabtree effektus, a sejttömegre
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vetített hozam elégtelen levegőztetés vagy nagy szubsztrát koncentráció mellett sem romlik,
tehát igen magas sejtkoncentráció érhető el szakaszos tenyésztési módszert alkalmazva is a
szubsztrát hatékony felhasználása mellett.
2.3.1. A Pichia pastoris glicerin metabolizmusa
A P. pastoris glicerin hasznosítása a 2. ábra látható. A glicerint először glicerin-kináz
foszforilezi

glicerin-3-foszfáttá.

A

glicerin-3-foszfátot

FAD-függő

glicerin-3-foszfát-

dehidrogenáz oxidálja dihidroxi-aceton-foszfáttá. A glikolízis folyamatának végső terméke a
piroszőlősav, amelyet a piruvát-dehidrogenáz acetil-CoA-vá oxidál. Az acetil-CoA a
Szentgyörgyi-Krebbs ciklusba jutva a sejt számára hasznosítható különböző alapanyagokká
konvertálódik, miközben kevés ATP valamint NADH formájában jelentős mennyiségű
hozzáférhető energia szabadul fel. A képződő NADH a terminális oxidációban a tápközegből
felvett oxigénnel oxidálódik, miközben megtermelődik az ATP fő tömege. A piruvátból
ugyanakkor elméletileg alkoholos fermentáció is kiindulhat, ha a respirációs kapacitás és a
glikolitikus fluxus közti egyensúly felborul [Lei et al., 2001]. A fermentatív útvonalon a
piruvátot a piruvát-dekarboxiláz alakítja acetaldehiddé, amit alkohol-dehidrogenáz redukál
etanollá [Inan és Meagher, 2001]. Amennyiben a sejt nem végez fermentatív metabolizmust,
képes az etanol hasznosítására is: az alkohol-dehidrogenáz oxidálja az etanolt acetaldehiddé,
amit az acetaldehid-dehidrogenáz esetsavvá alakít, míg végül az acetil-CoA-szintáz acetil-CoAt képez [Vanrolleghem et al., 1996]. A P. pastoris jellemzője, hogy fermentatív metabolizmust
csak igen kis mértékben végez, így a fermentlében az etanol, illetve az ecetsav mennyisége
alacsony, még oxigén limitáció esetén is.
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2. ábra A P. pastoris glicerin hasznosítása.

2.3.2. A Pichia pastoris metanol hasznosítása
A P. pastoris C1 metabolizmusát a 3. ábra mutatja. A metanolt a metanol-indukált, FAD-függő
alkohol-oxidáz (EC 1.1.3.13) alakítja formaldehiddé és hidrogén-peroxiddá [de Hoop et al.,
1991]. A hidrogén-peroxidot a kataláz bontja. Az alkohol-oxidáz, a kataláz, valamint a később
említésre kerülő dihidroxi-aceton-szintáz (EC 2.2.1.3) membrán határolt sejtorganellumban,
úgynevezett peroxiszómában lokalizált, míg a többi, a metanol hasznosításában résztvevő enzim
a citoszolban oldott állapotban található. A peroxiszóma elsődleges szerepe a sejtalkotók
védelme a metanol oxidációjakor képződő hidrogén-peroxidtól. A formaldehid a disszimilációs
útvonalon hasznosulva diffúzióval a citoszolba jut, ahol tovább oxidálódva a formaldehiddehidrogenáz (EC 1.2.1.1), majd a formát-dehidrogenáz által előbb hangyasavvá, majd széndioxiddá alakul, miközben NADH képződik. A formaldehid-dehidrogenáz aktivitásához
glutation jelenléte szükséges, mivel az enzim szubsztrátja nem a formaldehid, hanem az Sformil-glutation. Az S-formil-glutation enzimkatalízis nélkül spontán kialakul redukált
glutationból és formaldehidből. A formaldehid-dehidrogenáz előbb az S-formil-glutationt
8

hidrolizálja, majd a formaldehidet oxidálja. Mivel a metanolt alkohol-oxidáz, és nem alkoholdehidrogenáz oxidálja, a disszimilációs út első lépésében nem képződik NADH. Másrészről a
formaldehid és hangyasav oxidációjakor képződő NADH a citoszolban jelenik meg, ami
egyedül az élesztők metil-alkohol metabolizmusára jellemző. A citoszolos lokalizáció miatt a
szokásos 3 mol ATP / NADH arány helyett a P. pastoris metanol hasznosítása során csak 2 mol
ATP / NADH keletkezik. Az alkohol-dehidrogenáz helyett használt alkohol-oxidáz, valamint a
citoszolos NADH képződés miatt a metilotróf élesztők hozama metanolon alacsonyabb, mint a
metilotróf baktériumoké.
A formaldehid hasznosulhat az asszimiláló útvonalon is, a xilulóz-monofoszfát ciklusban (4.
ábra). A reakciósor kezdeti lépése a peroxiszómában játszódik le: a dihidroxi-aceton-szintáz a
formaldehid és a xilulóz-5-foszfát között transzketoláz reakciót katalizál. A reakcióban képződő
dihidroxi-aceton és gliceraldehid-3-foszfát a citoszolba diffundálva a C3 asszimilációs
metabolizmusba lép. A képződő gliceraldehid-3-foszfát harmada sejttömeg képzésre fordítódik.
A xilulóz-5-foszfát a xilulóz-monofoszfát ciklusban regenerálódik.
A formaldehid hasznosulásának harmadik lehetséges módja a metil-formát képzés [Murdanoto
et al., 1997]. Számos metanol hasznosító élesztőben (Candida boidinii, Pichia metanolica)
tapasztaltak hirtelen szubsztrát koncentráció emelkedés vagy formaldehid adagolás hatására
bekövetkező metil-formát akkumulációt. A metil-formát képzésért a mitokondriális
lokalizációjú NAD+ függő metil-formát-szintáz felelős. Az enzim szerepe vélhetően a hirtelen
megemelkedő intracelluláris formaldehid-koncentráció csökkentése. Az enzim jelenléte P.
pastoris-ban valószínűsíthető [Law et al., 2001].
A metabolikus modellezés szempontjából alapvető kérdés, hogy a belépő szubsztrát milyen
mértékben oszlik meg a disszimilációs és az asszimiláló útvonal között. Veenhuis szerint [1983]
a metanolon növő sejtek számára a disszimilációs út során képződő NADH jelenti a fő
energiaforrást, így a szubsztrát túlnyomórészt ezen az útvonalon hasznosul. Ugyanakkor más
vélekedések szerint a disszimilációs út lényegi szerepe csak a képződő toxikus formaldehid
fölösleg elvezetése és a sejt számára az asszimiláló útvonal jelenti a fő energiaforrást [Sibirny et
al., 1990]. Az utóbbi vélemény alapján készítette el Ren [2003] metabolikus hálózati modelljét,
melyben a disszimilációs utat egyáltalán nem veszi figyelembe. Ki kell emelni azonban, hogy
Ren modellje validáláshoz használt kísérleteit kivétel nélkül nagyon kis metanol-koncentráción
végezte, ami valószínűleg jelentősen csökkentette a disszimilációs út fluxusát. A jelenleg létező,
oxigén-hasznosulást leíró modell a formaldehid fermentáció során változó arányú
megoszlásával számol a két útvonal között, a disszimilációs út dominanciája mellett [Jahic et
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al., 2002]. Metanol-koncentrációtól függő szubsztrát megosztással számoló modell jelenleg nem
ismeretes.
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3. ábra A P. pastoris metanol hasznosításának áttekintő képe.
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xilulóz-5-foszfát

formaldehid

dihidroxi-aceton

glicerin-aldehid-foszfát

ATP

ADP
dihidroxi-aceton-foszfát

glicerin-aldehid-foszfát
2/3

fruktóz-1,6-biszfoszfát

1/3

sejttömeg

Pi
fruktóz-6-foszfát

3HCHO + 3ATP = 1GAP + 3ADP + 2Pi

4. ábra A metanolból képződő formaldehid xilulóz-foszfát cikluson keresztül történő hasznosulása.

2.3.3. Pichia pastoris alkohol-oxidázok
A P. pastoris metanol hasznosításának indító és egyben reakció sebesség meghatározónak vélt
enzime az alkohol-oxidáz. Az élesztő két alkohol-oxidáz génnel (AOX1 és AOX2) rendelkezik,
amelyekben a fehérjét kódoló régió nukleinsav szinten 92 %-os, míg a fehérjetermékek
aminosav szinten pedig 98 %-os homológiát mutatnak; az 5’ irányban lévő szabályzó régiók
eltérnek [Koutz et al., 1989]. AOX1 gén deléciós törzs metanol indukált állapotban lassult
növekedést mutat és a vad típusban mérhető alkohol-oxidáz aktivitásnak csak mintegy tizede
mérhető benne [Cregg et al., 1989]. Vad típusú sejtben az 5’ irányú, nem kódoló régiók jelzett
oligonukleotiddal történő vizsgálata is az AOX1 mRNS többszörös jelenlétét mutatta az
indukált sejtekben. Az AOX2 funkcionális kódoló régiót AOX1 promoter mögé ligálva AOX1
deléciós törzsekben vad típusú növekedést figyeltek meg, tehát az Aox1 és Aox2 fehérjék
azonos funkciójúak és mennyiségük a sejtben transzkripciós szabályzás alatt áll. Míg egyes
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metilotróf élesztőkben a különböző alkohol-oxidázok transzkripciós inicializációja eltérő
körülmények között történik [Nakagawa et al., 2001], a P. pastoris esetén a mai napig nem
találtak ilyen különbséget, így a párhuzamosan meglévő két AOX gén jelenlétére nem ismerünk
racionális magyarázatot.
Az Aox fehérjék flavin-adenin-dinukleotid (FAD) függő homooktamerek. A monomerek
önmagukban nem mutatnak aktivitást, semleges pH-jú közegben azonban spontán módon
asszociálódnak [Evers et al., 1995]. A sejtben túltermeltetve, vagy peroxiszomális lokalizáció
nélkül, illetve peroxiszóma biogenezis defektusos (pex) mutánsokban a monomerek aktivitást
nem mutató citoszolos aggregátumokat képeznek [de Hoop et al., 1991]. Az alkohol-oxidáz
peroxiszomális lokalizációját a C terminuson található leucin-alanin-arginin-fenilalaninCOOH
szekvencia biztosítja [Waterham et al., 1997]. E szekvencia nélkül a monomerek nem jutnak a
peroxiszómába és nem állnak össze funkcionális homooktamerekké. A minimálisan szükséges
enzim-kinetikai leírás sémája, és a kísérletesen meghatározott kinetikai értékek az 5. ábra és az
1. táblázatban találhatók [Geissler et al., 1986].

TN max =

k2 ⋅ k5
k 2 + k5

K m (O 2 ) =

k 5 (k 2 + k −2 )
k 4 (k 2 + k 5 )

K m (H 3 COH ) =

k 5 (k −1 + k 2 )
k 1 (k 2 + k 5 )

5. ábra A metanol Aox enzim által katalizált oxidációjának kinetikai leírása.
1. táblázat A metanol Aox enzim által katalizált oxidációjának kinetikai leírásánál használt állandók becsült
értékei.

TNmax
min

-1

6000

Km(O2) Km(H3COH)

k2

k4
M min

min-1

6·10-6

10000

mM

mM

min

0,8

2,5

15000

-1

k5

-1

-1

Az AOX gének repressziós/derepressziós és indukciós szabályzás alatt állnak [Tschopp et al.,
1987]. Glükóz vagy glicerin jelenlétében Aox enzim aktivitás nem mérhető a sejtekben. Amikor
a represszor koncentrációja lecsökken, a teljesen indukált rendszerhez képest mintegy 3-4 %-
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nyi Aox enzim van jelen. A transzkripció teljes indukciója metanol jelenlétében következik be,
ekkor a sejt teljes nem membrán kötött fehérje tömegének akár 30 %-a is lehet az Aox.

2.4. A Pichia expressziós rendszer
2.4.1. Heterológ fehérjetermelésre használt Pichia promoterek
Az SCP gyártásra kifejlesztett, nagy léptékben alkalmazható tenyésztési eljárás, a viszonylag
hatékonyan felhasználható molekuláris biológiai módszerek megléte és a törzs heterológ fehérje
képzésben mutatott számos előnyös tulajdonsága egy sor rekombináns fehérjetermelésre
alkalmas Pichia promoter azonosítását inicializálta. A különböző promoterek alkalmasak
indukált illetve konstitutív fehérje termelésre, eltérő mértékben állnak repressziós szabályzás
alatt, valamint különböző transzkripciós aktivitást mutatnak. A megfelelő transzkripciós szintű
promoter kiválasztásával a poszttranszlációs módosítások időigényéhez lehet igazítani a
heterológ termékképződési sebességét, így csökkentve a nem megfelelően módosított
molekulák arányát a termékben. Az indukálható promotereknél a szétválasztott növekedési és
termékképzési szakaszok egyenként optimálhatók, illetve a termelő törzs növekedésére
esetlegesen gátló heterológ termék zavaró hatása csökkenthető. A rekombináns fehérjeképzést,
valamint a termelő szakasz során a sejttömeg képződést kiegészítő, nem represszáló szénforrás
adagolásával lehet segíteni, ami a produktivitás további növeléséhez vezet.
AOX1
Az Aox enzim viszonylag alacsony affinitást mutat az oxigénhez, így a hatékony szubsztrát
konverzióhoz a sejtben nagy koncentrációban kell jelen lennie. Ez a magyarázata annak, hogy
derepresszált/indukált állapotban a sejt oldható fehérjéinek akár 30 %-a is lehet Aox. A
promoter indukció növekedést limitáló metanol-koncentráció tartományban a maximális. A
sejtben mérhető Aox aktivitás mintegy 90 %-át az AOX1 gén adja, így az AOX1 promoter
különösen hatékony heterológ fehérjék kifejezésében. Mivel az AOX promotereket a glükóz és
a glicerin represszálja, a növekedés és termékképzés szétválasztható (sejttömeg képzés
represszáló szénforráson, majd heterológ fehérje termelés metanolon). Ez a módszer alkalmas
arra, hogy nagy sejtkoncentráció kialakítása után a sejtnövekedést gátló termékfehérjét
képezzenek. A metanol indukált szakasz alatt növekedést támogató tápanyagként nem
represszáló szubsztrát (pl. szorbit, mannit) adható vagy pedig glicerin illetve glükóz
alkalmazható alacsony, még nem represszáló koncentrációban. Az AOX1 promoter mannittal is
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indukálható, a metanolhoz képest mintegy harmincad hatékonysággal [Sears et al., 1998]. Az
összes P. pastoris heterológ expresszióra használt promoter közül az AOX1 a kiemelkedően
legtöbbet használt változat. Az AOX1 promoter Hansenula polymorpha-ban is alkalmazható
[Rodriguez et al., 1996].
Gliceraldehid-foszfát-dehidrogenáz (GAP)
A GAP promoter, akárcsak más rendszerekben, a Pichia-ban is hatékony kifejeződésű
konstitutív expressziót biztosít [Sears et al., 1998]. Az expressziós szintek néhány esetben
megközelítették az AOX1 promoterrel elért eredményeket [Waterham et al., 1996].
Formaldehid-dehidrogenáz (FLD)
Az FLD a metanolt disszimilációs úton hasznosító konszekutív enzimreakciók közül a
másodikban vesz részt és erősen metanol indukált [Shen et al.,1998]. Érdekessége, hogy metilaminnal is teljes mértékben indukálható, és használatával az AOX1-hez hasonló hatékonyság
érhető el.
YPT1
Az YPT1 gén egy szekrécióban szerepet játszó GTP-ázt kódol és mannittal indukálható [Segev
et al., 1988]. A pAOX1 alkalmazásához képest csekély, mintegy háromszázadnyi heterológ
termékkoncentrációt tudtak pYPT1-gyel elérni.

2.4.2. Expressziós vektorok
A heterológ fehérjegént tartalmazó linearizált vektor homológián alapuló rekombinációval épül
be a Pichia genomba. Számos P. pastoris vektort dolgoztak ki, amelyek részben kereskedelmi
forgalomban is kaphatóak. A vektorok alaptípusát a pPIC3.5K és pPIC9K jelentik, melyeket a
6. ábra mutatok be. A vektornak általánosságban a következő elemeket kell tartalmaznia:
1. Expressziót biztosító promoter, mely legtöbb esetben az AOX1 promoter.
2. Multiklónozó hely az expressziós promotertől 3’ irányban.
3. Az AOX1 gén szekvencia terminális része.
4. Szelekciót biztosító markerek.
Szelekciót először E. coli-ban kell végezni a sikeres transzformánsok kiválasztására. A
heterológ fehérjegént hordozó plazmidot baktériumban szaporítják föl, és az ebből tisztított,
linearizált plazmid vektorral transzformálják az élesztőt (legelterjedtebb a lítium-kloridos

14

módszer illetve az elektroporáció alkalmazása). Az élesztő gazdatörzsek általában aminosav
auxotrófok. A sikeres rekombinációra a vektor által hordozott megfelelő aminosav termelésért
felelős marker általi komplementációval szelektálnak. A véletlenszerűen előforduló többszörös
rekombinációra mennyiségi szelekció is végezhető, amihez kanamycin rezisztencia gént
építettek a vektorba [Scorer et al., 1994]. Geneticint különböző koncentrációban tartalmazó
táptalajokat használva, minél több kópiában tartalmazza az adott Pichia genom a kanamycin
rezisztencia gént, és így a vektor egyéb részeit is, annál nagyobb koncentráción lesz képes
növekedni a sejt. A módszer alkalmas a célgént több kópiában tartalmazó variánsok elsődleges
szelekciójára. Hasonló funkciót tölthet be az Sh ble gén, amely élesztőben zeocin rezisztenciát
alakít ki.
5. A bakteriális replikációhoz szükséges elemek (pBR322 ori).
További lehetőség, ha a vektor a multiklónozó helytől 5’ irányban expressziós szignált
tartalmaz. A P. pastoris többféle expressziós szignált elfogad, de leggyakrabban mégis a S.
cereivisae α-mating faktor pre-pro szignál szekvenciáját használják, amellyel akár 60-80 kDa
molekulatömegig is elérhető hatékony extracelluláris kifejeződés [Clare et al., 1991].
Irányítottan készíthető multikópiás törzs, ha a hordozó vektor linearizálási pontjai BglII és
BamHI helyen vannak az expressziós promoter előtt, illetve a multiklónozó hely után. Az így
linearizált expressziós kazetta túlnyúló végei homológok, ligálásukkal konkatamerek hozhatók
létre. A létrehozott konkatamerek irányítottan visszaintegrálhatók a hordozó plazmidba, és
fölhasználhatóak transzformációra. A többszörös inzertet tartalmazó vektor létrehozására
készített plazmidok jó példája a 7. ábra látható pAO815.
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5´ AOX1 promoter fragmens: 1-937
5´ AOX1 primer site: 855-875
sokklónozó régió: 938-968
3´ AOX1 primer site: bases 1055-1075
3´ AOX1transzkripciós terminus (TT): 981-1314
HIS4 ORF: 4242-1708
kanamycin rezisztencia gén: 5471-4656
3´ AOX1 fragmens: 5850-6607
ColE1 origin: 7689-7016
ampicillin resisztencia gén: 8694-7834

5´ AOX1 promoter fragmens: 1-948
5´ AOX1 primer site: 855-875
α-factor szekréciós szignál: 949-1218
α-factor primer site: 1152-1172
sokklónozó régió: 1216-1241
3´ AOX1 primer site: 1327-1347
3´ AOX1 transzkripciós terminus (TT): 1253-1586
HIS4 ORF: 4514-1980
kanamycin rezisztencia gén: bases 5743-4928
3´ AOX1 fragment: 6122-6879
ColE1 origin: 7961-7288
ampicillin rezisztencia gén: 8966-8106

6. ábra A pPIC3.5K és a pPIC9K klónozó vektorok felépítése.

5´ AOX1 promoter fragmens: 1-940
5´ AOX1 primer site: 855-875
EcoR I hasítási hely: 943-948
3´ AOX1 primer site: 1024-1044
3´ AOX1 transzkripciós terminus (TT): 950-1277
HIS4 ORF: 4199-1665
3´ AOX1 fragmens: 4554-5310
ColE1 origin: 6394-5740
ampicillin rezisztencia gén: 7399-6539

7. ábra Az in vitro multimerek létrehozására alkalmas pAO815 klónozó vektor.
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2.4.3. Pichia pastoris expressziós törzsek
A rekombináns Pichia törzsek genomjába a heterológ fehérjegént hordozó szakasz homológián
alapuló rekombinációval épül be. A beépülés helye lehet célzott, vagy véletlenszerű. A célzott
beépülés egyik lehetséges helye az AOX1 gén. Mivel a rekombináció során a célzott genomrész
tönkremegy, az így létrehozott variáns Aox enzimet csak AOX2 lókuszán tud képezni. A
csökkent Aox enzimképzés lassú növekedést eredményez metanolon, így ezt a változatot
Methanol utilization type Slow-nak, MutS-nek nevezik. Alternatív módon, ha a heterológ
szakasz az AOX2 génbe, vagy a genom egyéb pozíciójába épül be, a rekombináns törzs a vad
típussal gyakorlatilag megegyező sebességgel képes metanol szénforráson növekedni. Ezt a
variánst Methanol utilization type Plus-nak, Mut+-nak nevezik. Ha több kópia bevitelével mind
az AOX1, mind az AOX2 gén funkciója elveszett, a törzs nem képes metanolon, mint egyedüli
szénforráson növekedni, ezért Methanol utilization type Minus-nak, Mut--nak hívják.
Természetesen az utóbbi variáns kiegészítő szénforrást igényel a termékképzéshez. A Mut- törzs
egyik jelentős előnye, hogy nem képződik benne toxikus mennyiségű hidrogén-peroxid vagy
formaldehid az indukálószer koncentrációjának ingadozásakor sem, hiszen a metanolt nem
képes metabolizálni. Ehhez hasonlóan a MutS törzs, mely a metanolt a vad típushoz képest csak
igen kis sebességgel képes felhasználni, lassabban reagál a metanol koncentráció változásra, a
formaldehid képzés sebessége nem haladja meg a metabolizáló útvonalak kapacitását, így a
formaldehid toxikus hatása jellemzően nem jelentkezik még nagyobb metanol koncentrációnál
sem. Mivel a MutS törzs szén- és energialimitben növekszik, a heterológ fehérjeképzés
sebessége is lassabb adott promoterrel a Mut+ variánshoz képest. Gyengébb promoter
használata helyett a MutS törzs alkalmazása AOX1 promoterrel jó alternatíva a komplex
poszttranszlációs módosításokat igénylő fehérjék előállítására. Számos esetben MutS variánssal
nagyobb funkcionális termékkoncentrációt értek el, mint Mut+-szal [Chen és Gonatas, 1997;
Loewen, et al. 1997]. A megfelelő fenotípusú törzs biztos létrehozásához már AOX deléciókat
tartalmazó törzseket hoztak létre, melyek kereskedelmi forgalomban beszerezhetőek (2.
táblázat) [Cerreghino és Cregg, 2000].
A genomba juttatott heterológ szakasz jelenlétének szűrésére auxotróf mutánsokat kellett
létrehozni. A Pichia auxotróf mutánsok tipikusan valamilyen aminosav szintézisében sérültek,
legelterjedtebben hisztidin, esetleg arginin, vagy uracil (ura, orotidin-5'-foszfát-dekarboxiláz
defficiens) auxotrófokat használnak. Az auxotróf mutánsok természetesen csak a megfelelő
kiegészítő tápanyagot tartalmazó táptalajon képesek növekedni. Az auxotrófok mellett
szelekciós markerként felhasználják a PR-aminoimidazol-szukcinokarboxamid-szintáz (ADE1)
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gént is, melynek hiánya esetén a Pichia fehér helyett rózsaszín telepeket ad. Amennyiben a
genomba integrált heterológ szakasz tartalmazza a deletált gént komplementáló szakaszt – mely
lehet Pichia vagy Saccharomices cerevisiae gén is -, a rekombináns ismét vad típusúvá válik és
képes lesz növekedni minimál táptalajon, illetve ADE1 esetén fehér színű telepet ad. Ez a
módszer általánosan alkalmazható rekombinánsok szelektálására. A P. pastoris-ból létrehozott
auxotróf mutánsok és jellemzőik a 2. táblázatban találhatók.
A heterológ fehérjetermelésre használt Pichia törzsek fermentációjakor kis mennyiségben
proteázok kerülnek a fermentlébe, amire az extracellulárisan képződő termék érzékeny lehet. A
proteázok főként a sejtek líziséből származó vakuoláris proteázok. A termékfehérje védelmére
vakuoláris proteáz defficiens törzseket hoztak létre, melyeket SMD-vel jelölnek (2. táblázat).
2. táblázat A gyakrabban használt P. pastoris expressziós törzsek.

törzs

genotípus

X-33

vad típus

Y-11430

vad típus

AOX deléciós törzsek
KM71

∆aox1::SARG4 his4 arg4

MC100-3

∆aox1::SARG4 ∆aox2::Phis4 his4 arg4

auxotróf alaptörzsek
GS115

his4

GS190

arg4

JC220

ade1

JC254

ura3

GS200

arg4 his4

JC308

ade1 arg4 his4 ura3

proteáz-defficiens törzsek
SMD1168

∆pep4::URA3 his4 ura3

SMD1168H

∆pep4::URA3 ura3

SMD1165

prb1 his4

SMD1163

pep4 prb1 his4
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2.5. Poszt-transzlációs módosítások
2.5.1. Glikoziláció
Az élesztő fehérjék aszparagin egységeinek amin nitrogénjén Asn-Xaa-Thr/Ser konszenzus
szekvencia megléte esetén N-glikoziláció, Ser vagy Thr egységek hidroxil csoportjain pedig Oglikoziláció történhet. A konszenzus szekvencia megléte nem eredményez szükségszerűen
jelentős glikozilezettséget.
2.5.1.1. N-glikoziláció
A nitrogén-kapcsolt cukoregységek bioszintézise (Glc3Man9GlcGN2) oligoszaharidból indul ki
(8. ábra) [Bretthauer et al., 1999]. Az alap oligoszaharid dolichol-foszfáthoz kapcsolva az
endoplazmatikus retikulumban (ER) szintetizálódik, majd a fehérje transzlációjával egy időben
kapcsolódik a naszcens polipeptidlánc megfelelő Asn csoportjaira. Az eukarióta szervezetek
eltérő glikozilációs jellemzőit a poszt-transzlációs módosítások okozzák. Az élesztőkben
általában a három glükóz, valamint egy α-1,2-kötött mannóz egységet specifikus glikozilázok
távolítják el az ER-ban. A maradék N-kapcsolt Man8GlcGN2 alapstruktúra a Golgi-készülékben
formálódik tovább: α-1,6 kötéssel egy mannóz kerül az α-1,3-kötött mannóz egységre a Manα1,3Manβ-1,4GlcGN2 belső struktúrán. Az α-1,6-kötött mannózra ezek után α-1,6 kötéssel akár
50-100 további mannóz egység kerülhet, ami α-1,2 kötéssel Man2-3 elágazásokat tartalmazhat,
α-1,3-kapcsolt mannóz lezárással. Ez a hiperglikoziláció jelensége, mely közismert a S.
cerevisiae-n alapuló expressziós rendszerek használatakor. A hiperglikoziláció megakadályozza
a rekombináns fehérjék humán terápiás felhasználását, illetve gyakran a fehérje eredeti
funkciójának elvesztésével jár. További problémát jelenthet, hogy az oligaszaharid láncon
véletlenszerűen mannóz-1-foszfát kötések jönnek létre, savas foszfodiésztereket képezve a
fehérjékből. A fentiekből kitűnik, hogy élesztőn alapuló expressziós rendszer használata esetén
számolni kell a termék hiperglikozilációjával. A P. pastoris azonban kivételt jelent ebből a
szempontból is.
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glükozidáz I és II
1,2-mannozidáz

1,6-mannozil-transzferáz
1,6-mannozil-transzferáz
1,2-mannozil-transzferáz
mannozil-foszfát-transzferáz

M – mannóz; G – glükóz; GN – N-acetil-glükózamin;
Asn – aszparagin; P - foszfát

8. ábra A P. pastoris N-kapcsolt oligoszaharidjainak poszt-transzlációs módosulásai. (forrás:
http://www.chemistry.nd.edu/faculty/bretthauer/)

Az első fontos szempont, hogy a P. pastoris sejtfal fehérjéiben találtak ugyan β-1,2-kapcsolt
mannóz egységeket, azonban expresszáltatott célfehérjén még soha, tehát ez a nem kívánt
formáció nem jelenik meg a termékben. Másodszor, a P. pastoris-ra nem jellemző a fehérjék
hiperglikozilációja. A cukrosítás szempontjából leginkább tanulmányozott fehérjén, a S.
cerevisiae invertázon (Suc2) az oligoszaharidok több, mint 85%-a Man8-14GlcGN2 volt [Grinna
és Tschopp, 1988]. A maradék jelentős része ugyan Man>30GlcGN2 volt, de ezek az egységek
még így is jelentősen rövidebbek voltak a S. cerevisiae-ben mért értéknél (>50). A hidrolizált
oligoszaharidok

1

H-NMR vizsgálata a következő megfigyelésekre vezetett [Trimble és

Tarentino, 1991]:
- a Man9GlcGN2 egységek 95 %-a α-1,6-kapcsolt mannózt tartalmaz az alap Man8GlcNAc
egység α-1,3-kapcsolt mannóz egységén,
- a Man10GlcGN2 egységek 80 %-án az α-1,6-kapcsolt mannózhoz újabb α-1,2-kapcsolt mannóz
tartozik,
- az α-1,2-kapcsolt mannózok 12 %-ához kapcsolódik újabb α-1,2-mannóz, míg az α-1,6
kapcsolt mannózok 8 %-ához kapcsolódik újabb α-1,6-mannóz egység,
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- a Man11GlcGN2 egységnek négy izomere fordult elő, de a döntő többséget (82 %) csak az
egyik izomer adta,
- nem találtak α-1,3-kapcsolt mannóz egységeket.
Az α-1,3 kötések hiánya az α-1,3-mannozil-transzferáz enzim hiányát mutatja. Ezt a
megállapítást alátámasztotta P. pastoris membránokkal végzett kapcsolási kísérlet, mely szintén
csak α-1,2 és α-1,6 aktivitást mutatott ki [Verostek és Trimble, 1995]. Összességében tehát
kijelenthető, hogy a S. cerevisiae-nél kisebb mértékű hiperglikoziláció az α-1,3-mannoziltranszferáz aktivitás hiányának tulajdonítható.
Többféle

forrásból

származó

expresszáltatott

fehérje

glikozilációs

mintázatának

összehasonlításakor azt tapasztalták, hogy a rövidebb lánchosszúságú egységek voltak
jellemzőek a S. cerevisiae és baktérium eredetű fehérjéken, míg a gombákból származó
proteineken általában valamivel nagyobb átlagos egységszám volt mérhető [Montesino et al.,
1998]. Humán eredetű fehérjénél is a hosszabb (átlagosan Man10) oligoszaharid a jellemző, de a
glikozilezettség erősen fehérjefüggő [Miele et al., 1997]. Megállapítható, hogy a P. pastoris a
prokarióta eredetű fehérjéket is hajlamos glikozilezni.
A Pichia expressziós rendszer emberi fehérjék termelésére történő adaptálásához a megfelelő
glikozilezési mintázat kialakítása is hozzátartozik. Trichoderma reesei 1,2-α-D-mannozidáz
enzimet a cél glikoproteinekkel együtt expresszáltatva az átlagos oligoszaharid hossz
csökkenését sikerült elérni [Callewaert et al., 2001]: az α-1,2-kapcsolt mannóz egységek több,
mint 85 %-a hiányzott a vad típushoz képest. Trypanosoma cruzi transz-szialidáz enzim-termék
esetében a fő kapcsolt cukor komponens az emberi típusú Man5GlcGN2 volt.
2.5.1.2. O-glikoziláció
A P. pastoris-ban expresszáltatott fehérjék szerin vagy threonin egységeinek hidroxil
csoportjaihoz mannóz egységek kapcsolódhatnak [Duman et al., 1998]. Az élesztők eltérnek a
többi O-glikozilációt végző élőlénytől abban, hogy a mannóz dolichol-foszfáthoz kapcsolódik
az ER-ben, és innen jut a polipeptid láncra, míg az általános szintézis szerint a Golgikészülékben történik a kapcsolás és cukor-nukleotidról indul. Emberi plasminogen alegységet
expresszáltatva Pichia-ban α-1,2 O-kapcsolt Man1-4 egységeket találtak, a két és három
mannózból álló egységek dominanciájával. A néhány bizonyított példa ellenére a P. pastoris-ra
általában nem jellemző erőteljes O-glikoziláció [Heimo et al., 1997].
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2.5.2. Diszulfid kötések
A Pichia-ban expresszáltatott fehérjékben a diszulfidkötések rendszerint megfelelően
kialakulnak. A formaldehid disszimilációs útvonalon történő hasznosulásához ugyanakkor az
élesztő citoszolja nagy koncentrációban tartalmaz redukált glutationt és ez in vivo képes a
képződő fehérjék cisztein egységeihez kapcsolódni, így megakadályozva a megfelelő struktúra
kialakulását [Taniyama et al., 1991; Dörmann et al., 1993]. A Pichia expressziós rendszerrel
kapcsolatban ugyan nem ismeretes a glutation heterológ termékhez történő kötődésére
vonatkozó publikáció, ám személyes közlés szerint [ifj. dr. Pungor Ernő] egy bizonyos
fehérjetermék esetén a glutation molekulaspektroszkópiai vizsgálattal igazolt ciszteinhez
történő kötődése az expresszáltatott termék jelentős részének funkció vesztéséhez vezetett.

2.5.3. Proteolitikus degradáció
Bár a heterológ fehérje proteolitikus hasítása általában nem kívánt esemény, továbbá nem
minden bekövetkező proteolitikus lépés tartozik a szigorúan vett poszt-transzlációs módosítások
közé, fontossága miatt itt tárgyalom.
A proteolitikus enzimek a sejtben az alábbi alapvető funkciókat látják el:
- proproteinek aktiválása specifikus hasítással
- szignál peptid szekvenciák eltávolítása membránon történő transzlokációnál
- rövid felezési idejű szabályzó fehérjék degradációja
- idegen vagy sérült fehérjék eltávolítása
- tápanyagok, prekurzorok szolgáltatása.
A proteázok előfordulási helyük szerint lehetnek extracelluláris vagy intracelluláris
lokalizációjúak, funkciójuk alapján endo- vagy exopeptidázok. A proteázok négy osztályba
sorolhatók az aktív centrum szerkezete szerint: fém-, tiol-, szerin- és aszpartil-proteázokra. A
szerin proteázok pH optimuma általában lúgosabb tartományba esik, mint az aszpartil
proteázoké, ezért előbbieket alkalikus, utóbbiakat savas proteázoknak is nevezik.
A sejtekben a proteolitikus hasítások legnagyobb része elkülönített sejtorganellumokban, a
proteoszómákban és vakuolumokban megy végbe. A proteoszómákban az előzetesen
ubiquitinnel jelzett fehérjék degradálódnak. Az ubiquitin-kapcsoló rendszer specifikus és ATP
függő. A vakuoláris rendszer a felvett fehérjéket külön jelzés nélkül is lebontja.
Az expressziós rendszer által kiválasztott heterológ fehérjét a tápoldatban lévő proteázok
bonthatják. Ezek lehetnek extracelluláris szabad vagy membrán asszociált proteázok, illetve a
sejtek líziséből származó intracelluláris eredetű fehérjebontó enzimek. P. pastoris esetén
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extracelluláris termelésű proteázok nem ismertek [Ogrydziak, 1993] Az intracelluláris fehérjék
közül a proteoszómális ATP függő enzimeknek nincs jelentős hatása a termékfehérjére, viszont
a nem specifikus vakuoláris proteázok egyértelműen károsíthatják a terméket. Vakuoláris
enzimek az endoproteináz A és B, a karboxipeptidáz Y és S valamint az aminopeptidáz I és
yscoCo [Jones, 1991]. Mivel a P. pastoris-t a termékre vetített nagy térfogati produktivitás
érdekében nagy sejtkoncentrációban használják, jelentős lehet a lizált sejtek mennyisége és így
a fermentlébe jutó proteáz koncentráció is. A proteolitikus degradáció csökkentésére több
eljárás ismert:
1. Aminosav tartalmú anyagok adagolása csökkenti a proteolitikus degradációt [Clare et
al., 1991]. Pepton vagy kazein hidrolizátum adagolásával csökkenthető ugyan a
proteázok káros hatása és extra nitrogénforrás juttatható a rendszerbe, de ez egyrészt
igen költséges, másrészt nem kívánt és nem definiált anyagok bejuttatásával nehezíti a
termék-tisztítási műveleteket.
2. Proteáz gátlók adagolásával szintén csökkenthető a termék degradációja. Kobayashi és
mtsi. mérései szerint a Pichia expressziós rendszerben elsősorban a szerin-proteáz
gátlók hatásosak [Kobayashi et al., 2000].
3. Ugyancsak Kobayashi szerint a sejtek lízisének elsődleges oka a nitrogén-éhezés.
Ammónium-hidroxidnak a nitrogén felhasználást meghaladó mértékben történő
adagolásával a vakuoláris proteázok általi degradáció szintén jelentősen csökkenthető
volt.
4. Mivel a káros proteázok döntő hányada alkalikus proteáz, a pH alacsonyan tartása a
fermentáció alatt a degradáció csökkenéséhez vezethet. A P. pastoris glicerinen igen
széles pH spektrumban (2,2-7,0) képes növekedni, így a pH állítása megoldhatónak
tűnik [Chiruvolu et al., 1998]. A szokásos pH 5,0 helyett pH 4,0-et alkalmazva egy
cellulolítikus fúziós protein degradációja gyakorlatilag megszüntethető volt [Jahic et al.,
2003 A].
5. A fermentáció hőmérsékletének csökkentése az általánosan használt 30 oC-ról számos
esetben a hozam illetve a termék koncentráció növekedéséhez vezetett [Li et al., 2001;
Jahic et al., 2003 B], ami részben a sejtek kisebb pusztulási sebességének, így
alacsonyabb proteáz koncentrációnak tulajdonítható. A hőmérséklet csökkentésének a
hatását doktori munkám során részletesen elemzem.
6. Vakuoláris proteáz deficiens törzsek alkalmazásával a fermentlébe kerülő proteázok
mennyisége csökkenthető. Kétféle vakuoláris porteáznak van nagy jelentősége: az egyik
a PEP4 által kódolt proteáz A, ami a karboxipepidáz Y-t és a proteáz B-t aktiválja. A
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másik maga a proteáz B, amelyet a PRB1 kódol. A pep4 deléciós törzseknél hiányzik a
proteáz A és karboxipeptidáz Y, valamint a proteáz B aktivitás. A prb1 deléciós
törzseknél csak a proteáz B aktivitás szűnik meg. Kombinált pep4 prb1 deléciós törzsnél
mind a három említett fehérjebontó enzim hiányzik. A kereskedelmi forgalomban
kapható proteáz deficiens törzsek közül az elterjedtebbeket a 2. táblázatban mutatom be.
A proteáz deficiens törzsek a vad típusúnál lassabban növekednek, gyakran kiegészítő
tápanyagot (pl. pepton, Yeast Nitrogen Base (YNB)) igényelnek, és alacsonyabb
transzformációs gyakoriságot mutatnak.
7. Lehetséges a célfehérje proteolitikus degradációra érzékeny aminosav szekvenciájának
megváltoztatása, esetleg deléciója, amennyiben ez kevéssé befolyásolja a fehérje
funkcióját [Gustavsson et al., 2001].

2.6. A rekombináns Pichia pastoris tenyésztése
A P. pastoris-hoz használt számos promoter közül munkám során csak az AOX1-et használtam,
így az ismertetett tenyésztési eljárások is erre a variánsra vonatkoznak.

2.6.1. Rázatott lombikos tenyésztések
A lombikos tenyésztés csekély szabályozottsága miatt csak előzetes expressziós tesztre
használható rekombináns Pichia vizsgálata esetén. Az eljárás két fázisból áll: egy komplex,
glicerin vagy glükóz szénforrást tartalmazó tápoldaton történő sejttömeg képzési szakaszból,
majd egy ezt követő, csak ásványi sókból vagy szükség esetén komplex kiegészítőkből (pepton,
YNB) is álló metanol tartalmú tápoldatban végzett tenyésztésből. A represszáló szénforráson a
sejtnövekedést alapvetően az oxigén ellátottság limitálja. Az ecetsavképzés miatt a tápoldat
savanyodik, a sejtnövekedésnek ezért esetenként a szénforrás elfogyása helyett az alacsony pH
vet határt, a foszfát puffer általános használata ellenére is. A maradék represszáló szénforrás és
az esetlegesen zavaró melléktermékek eltávolítására, valamint a tenyészet sűrítésére az első
szakasz után a sejteket kíméletes centrifugálással szeparálják, és újra szuszpendálják metanol
tartalmú tápoldatban. Mut+ törzs esetén nem feltétlenül szükséges sűríteni a termékképzési
szakaszra a tenyészetet, MutS törzsre viszont a metanolon történő lassabb növekedés miatt 3-5szörös töményítést javasolnak. A metanolos szakasz során alkalmazott foszfát puffer kapacitását
elégségesnek ítélik a pH tartására. Az expressziós kísérleteknél a kulcsparaméter a metanol-
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koncentráció: ezt vagy 12-24 óránként 0,5 (m/V) %-ra állítják be, vagy on-line módon
monitorozva szabályozzák [Guarna et al., 1997]. A lombikos tenyésztés megfelelően gondos
végrehajtás esetén alkalmas lehet a potenciálisan jól termelő rekombinánsok kiválasztására, de a
nem megfelelő oxigén ellátottság, a változó pH és metanol-koncentráció hatására a fajlagos
termékképzési sebesség alacsonyabb a fermentoros tenyésztésekénél. További korlátot jelent a
bioreaktorokban elérhetőhöz képest alacsony sejtkoncentráció.

2.6.2. Bioreaktoros tenyésztési stratégiák
A rekombináns Pichia fermentációs eljárása alapvetően két szakaszra oszlik: a represszáló
szubsztráton történő sejttömeg képzésre és a derepresszált, metanol indukált termékképzési
szakaszra. Az egyes eljárások közötti különbség a következőkkel jellemezhetőek:
1. A represszált szakasz összekapcsolása a termékképzési szakasszal.
Represszált állapotban a sejtekben nem mérhető alkohol-oxidáz aktivitás. A represszió a
glicerin- vagy glükóz-koncentráció csökkenésével fokozatosan megszűnik, és nem indukált
állapotban is megjelenik a maximálisan mérhető alkohol-oxidáz aktivitás 3-4 %-a. Ez az
enzimmennyiség

elegendő

a

termékképzési

szakasz

elején

a

metanol

gyorsabb

metabolizálásához valamint a sejt fokozatos adaptálódásához megfelelő mennyiségű energia
termelésére. A két főszakasz között tehát szükséges egy olyan periódus fenntartása, amikor
mind a represszáló, mind az indukáló szubsztrát koncentrációja igen alacsony.
A termékképzési szakasz alatt problémát jelenthet a glicerin vagy glükóz felhasználása során
esetlegesen képződő etanol és ecetsav jelenléte. Az etanol már 10 mg/l koncentrációban is
késlelteti az AOX1 promoteren az indukciót és az ecetsav is hasonló hatású [Inan és Meagher,
2001]. Ecetsav repressziós rendszer megléte még nem bizonyított Pichiában. Amennyiben a
glicerin/glükózos szakasz és a teljes metanol indukciós szakasz között van elegendően hosszú
átmenet, a P. pastoris képes a korábban termelt etanol és acetát felhasználására, így az általuk
okozott gátlás megszűnik a metanol indukált periódusra.
A kezdeti szakaszos fermentáció alatt elérhető sejttömeget korlátozza a még hatékonyan
alkalmazható szubsztrát koncentráció (glicerinre 40 g/l). Ennél jelentősebb sejtkoncentrációt
egy glicerines rátáplálási szakasz beiktatásával érnek el. A fed-batch technika lehetőséget
biztosít arra, hogy a növekedési sebességet a biztos oxigén ellátottság szintjére csökkentsék.
Állandó sebességű szubsztrát rátáplálás a fajlagos növekedési sebesség exponenciális
csökkenését eredményezi, míg exponenciális szubsztrát rátáplálással állandó fajlagos
növekedési sebesség tartható.
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2. A termékképzési szakasz szubsztrát rátáplálási stratégiája lehet rátáplálásos (fed-batch) vagy
folytonos.
Heterológ fehérjeképzésre szakaszos eljárás nem alkalmazható, mivel a még nem toxikus és
hatékony expressziót biztosító metanol koncentráció olyan alacsony, hogy ezen a csekély
szubsztrát tömegen nem tud jelentős mennyiségű termék képződni. Metanolon a P. pastoris
eleve csak kis fajlagos növekedési sebességet képes csak elérni, ráadásul a termékre vetített
maximális produktivitást növekedést limitáló metanol-koncentrációnál lehet elérni. Emiatt csak
igen kis hígítási sebességet lehet alkalmazni még a Mut+ variánsnál is, ezért a pusztán metanol
szénforrással végzett folytonos fermentáció kevés előnnyel jár a rátáplálásos tenyésztéshez
képest [Digan et al., 1989]. MutS típusú sejteknél folytonos fermentáció csak sejtvisszatartással
végezhető [Chen et al., 1996].
3. Kiegészítő szubsztrát adagolása a termékképzési szakaszban, ami lehet nem represszáló
szénforrás vagy represszáló szénforrás alacsony koncentrációban.
A kiegészítő szénforrás alkalmazására mindenképpen szükség van Mut- típusnál, ahol az
állandóan tartott metanol szint csak az indukciót szolgálja, a növekedéshez más szén- és
energiaforrás szükséges. Kiegészítő szubsztrátot gyakran alkalmaznak folytonos tenyésztés
esetén is a nagyobb hígítási sebesség, és így nagyobb térfogati produktivitás elérése érdekében,
azonban bizonyos esetekben a pusztán metanolon történő termékképzés nagyobb termékkoncentrációt eredményezett, mint a kiegészítő szénforrással végzetté [Hellwig et al., 2001].
4. A metanol-koncentráció szabályzási stratégiája a termékképzési szakaszban.
Háromféle eltérő stratégiát alkalmaznak rekombináns Pichia fermentációk esetén: a szubsztrát
betáplálást előzetes tapasztalatok alapján rögzített úton [Chen et al., 1997; Lee et al., 2003],
esetleg kinetikai modell alapján számolva szabályozzák [Sinha et al., 2003]; on-line módszerrel
mérik a fermentlében a metanol-koncentrációt, és ezt használják szabályzójelként a szubsztrát
betáplálási sebesség állítására; végezetül az oldott oxigén koncentráció szintjének változásából
következtetnek a sejtek metabolikus aktivitására és ennek alapján vezérlik a szubsztrát
betáplálás sebességét [Lim et al., 2003].

2.7. Kinetikai modellek
A P. pastoris Mut+ változatára vonatkozó modellek többsége azon alapul, hogy a felhasznált
szubsztrát egy része növekedésre, más része fenntartásra fordul [Pais et al., 2003; Sinha et al.,
2003; Zhang et al., 2003]:
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Yx/MeOH – a mikroba metanolra vetített összesített hozama [ g sejt nedves anyag / g metanol]

YXT / MeOH – a mikroba metanolra vetített és sejttömeg növekedésre fordított hozama [ g sejt
nedves anyag / g metanol]
m – fenntartási koefficiens [g metanol /g sejt nedves anyag /h]
qx – fajlagos növekedési sebesség [1/h]
A fenti egyenlet kibontásával a fajlagos szubsztrát fogyasztási sebességet (qMeOH) egy
fenntartási koefficienst tartalmazó lineáris egyenlettel a fajlagos növekedési sebességhez lehet
kapcsolni:
1
qx

=

q MeOH

1
T
x
MeOH

Y

+

m
qx

qMeOH=a · qx + m
A fenti lineáris összefüggést az alkalmazóknak kísérletesen is sikerült igazolni (9. ábra). A
meghatározott paraméter értékeket a 3. táblázat tartalmazza:
3. táblázat A fajlagos metanol-fogyasztási sebesség (qMeOH) és a fajlagos növekedési sebesség (qx)
összefüggése néhány rekombináns P. pastoris törzsre. oIFN-τ - juh interferon gamma; BoNT/C(Hc) – C
szerotípusú botulinum neurotoxin C nehéz-lánc fragmense; MPI – mini-proinzulin; BoNT/C(Hc) – A
szerotípusú botulinum neurotoxin C nehéz-lánc fragmense

a [g metanol/ g

m [g metanol/ g nedves

nedves sejttömeg]

sejttömeg/ h]

0,75

0,0055

Sinha et al., 2003

0,766

0,0128

Zhang et al., 2003

0,9801

0,0261

Pais et al., 2003

0,84

0,0071

Zhang et al., 2000

P. pastoris X-33 Mut+
oIFN-τ
P. pastoris GS115
Mut+ BoNT/C(Hc)
P. pastoris GS115
MutS MPI
P. pastoris GS115
Mut+ BoNT/A(Hc)

A modell természetesen akkor teljes, ha a fajlagos növekedési sebesség értékét is sikerül
megfelelően jellemezni. Pais és Sinha qx-re vonatkozó összefüggések keresése helyett fix
metanol-koncentrációt

kívánt

tartani

és

az

ehhez

szükséges

betáplálási

sebesség

meghatározására használták az összefüggést fed-batch fermentációknál. Mivel adott szubsztrát
koncentrációt tartva a fajlagos növekedési sebesség értéke is állandó, kiszámolható az ehhez
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tartozó szubsztrát betáplálási sebesség értéke (Ft) is a fenti lineáris összefüggést, valamint a
metanolra vonatkozó anyagmérleg egyenletet használva és steady state-et feltételezve:
d (c MeOH V )
= F − q MeOH xV = F − q MeOH (x 0 V0 )e q x t = 0
dt

Ft = q MeOH (x 0 V0 )e q x t = (a ⋅ q x + m )(x 0 V0 )e q x t
ahol
cMeOH – metanol-koncentráció [g/l]
V – fermentációs térfogat [l]
t – fermentációs idő [h]
F – szubsztrát betáplálás sebessége [g/h]
x – sejtkoncentráció [g nedves anyag /l]

9. ábra A fajlagos metanol és ammónia fogyasztási sebesség [g szubsztrát /g nedves sejt /h] a fajlagos
növekedési sebesség függvényében P. pastoris X-33 törzsre [Sinha et al., 2003].

A növekedéshez szükséges ammónia betáplálás hasonló módon számolható, természetesen a
specifikus ammónia fogyasztási sebességre felírva a lineáris összefüggést (4. táblázat):
qammónia=b · qx + mammónia
Fammónia , t = q ammónia (x 0 V0 )e q x t = (b ⋅ q x + m ammónia )(x 0 V0 )e q x t

ahol
qammónia – fajlagos ammónia fogyasztási sebesség [g ammónia / g sejt nedves anyag /h]
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mammónia – fenntartási koefficiens ammóniára [g ammónia /g sejt nedves anyag /h]
Fammónia,t – állandó ammónia-koncentrációhoz tartozó betáplálás sebesség [g ammónia/h]

4. táblázat A fajlagos ammónia-fogyasztási sebesség (qMeOH) és a fajlagos növekedési sebesség (qx)
összefüggése néhány rekombináns P. pastoris törzsre. oIFN-τ - juh interferon gamma; BoNT/C(Hc) – A
szerotípusú botulinum neurotoxin C nehéz-lánc fragmense

P. pastoris X-33 Mut+

b [g ammónia/ g

mammónia [g ammónia/ g

nedves sejttömeg]

nedves sejttömeg/ h]

0,1078

0,0004

Sinha et al., 2003

0,14

0

Zhang et al., 2000

oIFN-τ
P.

pastoris

GS115

Mut+ BoNT/A(Hc)

Glicerinen történő növekedésre is meghatározhatók a lineáris összefüggés paraméterei és
számolható belőle az adott növekedési sebesség tartásához szükséges glicerin rátáplálás
sebessége:
qglicerin=0,503 · qx, glicerin + 0,0065
Fglicerin , t = (0,503 ⋅ q x ,glicerin + 0,0065)(x 0 V0 )e

q x , glicerin t

ahol
qglicerin – fajlagos glicerin fogyasztási sebesség [g glicerin / g sejt nedves anyag /h]
Fglicerin, t – állandó glicerin-koncentráció fenntartásához szükséges betáplálás sebessége [g
glicerin/ h]
Amennyiben a metanol mellé kiegészítő szubsztrátként glicerint adnak, és a glicerin
koncentrációja nem haladja meg a kritikus szintet, azaz nem lép fel jelentős mértékű katabolit
represszió, a fajlagos növekedési sebesség jó közelítéssel a lineáris modellel tiszta szubsztrátok
esetén számolt fajlagos növekedési sebességek összege:
qx,összesített=qx + qx, glicerin
ahol
qx, összesített – fajlagos növekedési sebesség két szubsztrát alkalmazásával [1/h]
qx – számolt fajlagos növekedési sebesség az adott koncentrációjú metanolon [1/h]
qx – számolt fajlagos növekedési sebesség az adott koncentrációjú glicerinen [1/h]
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Kis glicerin-koncentráció alkalmazásával 0,015 1/h metanolon mérhető elméleti fajlagos
növekedési sebességhez tartozó metanol-koncentráció mellett a számított értékeknél valamivel
nagyobb összesített fajlagos növekedési sebesség értékeket mértek:
qx,összesített=qx + 1,18 · qx, glicerin
Komplett kinetikai modell készítéséhez szükséges meghatározni a fajlagos növekedési sebesség
és szubsztrát koncentráció összefüggését. A fenti kísérletek során használt Mut+ típusú sejtek
aktivált állapotban jelentős AOX aktivitással rendelkeznek. Elegendően nagy metanolkoncentráció esetén az enzimreakció akkora kapacitással zajlik, hogy intracellulárisan
akkumulálódik a toxikus hidrogén-peroxid és formaldehid, csökkentve ezáltal a növekedési
sebességet. További növekedési sebesség csökkenést okoz, hogy az AOX promoterek
indukciója, így a steady-state Aox enzim koncentráció is csökken a növekvő metanol
koncentrációval. Ezek a hatások összességében egy unkompetitív szubsztrátgátláshoz hasonló
növekedési kinetikát okoznak (10. ábra). A fajlagos növekedési sebesség metanol
koncentrációtól való függését Zhang a következőképpen írta le:
qx =

0,146 ⋅ c MeOH
c2
1,5 + c MeOH + MeOH

8,86

A maximális fajlagos növekedési sebesség értékét Mut+ változat esetén 3,65 g/l metanol
koncentrációnál mérték, értéke 0,08 1/h volt. Az adatokból megállapítható, hogy 3,65 g/l
koncentráció alatt a növekedés szubsztrát limitált, felette pedig szubsztrát gátolt.
A fajlagos termékképzési sebesség maximuma, amelyet az AOX1 promoter indukáltsága
határoz meg, a szubsztrát limitált tartományba esik. Mivel alacsony metanol-koncentrációnál a
sejtek fajlagos növekedési sebessége csökken, a fajlagos termékképzési sebesség és még inkább
a termék produktivitás maximumát nyilvánvalóan a két hatás eredője adja. Jó példa erre, hogy
míg az intracellulárisan termelt BoNT/A(Hc) esetén a sejtek átlagos heterológ fehérjetartalma
0,34 g/l metanol koncentrációhoz tartozó 0,0267 1/h fajlagos növekedési sebességnél volt a
legnagyobb, ugyanezen sejteknél a maximális fajlagos termékképzési sebességet 2,1 g/l
metanolnál és 0,0709 1/h növekedési sebességnél mérték. A változás tendenciája jól látható a
11. ábra.
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10. ábra A fajlagos növekedési sebesség [1/h] a metanol-koncentráció függvényében P. pastoris Mut+
sejtekre. [Zhang et al., 2000]

11. ábra Heterológ fehérjetartalom a sejtekben (, [mg/g]), és fajlagos termékképzési sebesség (, [mg/g
sejt nedves tömeg/h]). [Zhang et al., 2000]

2.8. Heterológ fehérjetermékek
2.8.1. Pichia pastoris-szal sikeresen előállított heterológ fehérjék
A Pichia-n alapuló expressziós rendszerekkel száznál többféle fehérjét állítottak elő. Ezek közül
néhány érdekes példát az 5. táblázatban mutatok be.
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5. táblázat Néhány P. pastoris-szal előállított fehérje.

kifejezés módja

termékkoncentráció

kiválasztott

2,5 g/l

intracelluláris

3 g/l

intracelluláris

78 mg/l

intracelluláris

12 g/l

kiválasztott

3,2 g/l natív
szerkezetű

Aspergillus fumigatus kataláz L

kiválasztott

2,3 g/l

Saccharomyces cerevisiae invertáz

kiválasztott

2,5 g/l

Hirudo medicinalis (pióca) hirudin
Szarvasmarha enterokináz katalitikus
domain
az emberi leukémia inhibíciós faktorra
(rhLIF) specifikus monoklonáris nyúl
egy láncú Fv ellenanyag fragmens
Hollóhal 2. típusú fagyásgátló fehérje
(SRAFP)
emberi inzulin szerű növekedési
faktor-1 (IGF-1)
emberi limfocita felszíni antigén
CD38
emberi tumor necrosis faktor α (TNF)
emberi immunhiánybetegség vírus 1
(HIV-1) felszíni glikoprotein, gp120
hepatitis B felszíni antigén

kiválasztott

1,5 g/l

kiválasztott

6,3 mg/l

Vozza et al., 1996

kiválasztott

100 mg/l

Ridder et al., 1995

kiválasztott

30 mg/l

kiválasztott

600 mg/l

kiválasztott

400 mg/l

intracelluláris
kiválasztott

10 g/l
20 mg/l

Sreekrishna et al., 1989
Scorer et al., 1993

intracelluláris

400 mg/l

Cregg et al., 1987

Élőlény és fehérje
Bacillus licheniformis α-amiláz
Bordetella pertussis pertectin
Clostridium botulinum neurotoxin
(BoNT) serotype A és B
Clostridium tetani tetanusz toxin
fragment C
Penicillium minioluteum dextranáz

hivatkozás
Paifer et al., 1994
Romanos et al., 1991
Smith, 1998
Clare et al., 1991
Rodríguez Jiménez et
al., 1997
Calera et al., 1997
Tschopp et al., 1987
Rosenfeld et al., 1996

Loewen et al., 1997
Brierley, 1998
Fryxell et al., 1995

2.8.2. Humán szérum albumin
A humán szérum albumin (HSA) a májban szintetizált 585 aminosavból álló, 66,5kDa-os

fehérje, mely a plazma egyik fő alkotója [Minghetti et al., 1986]. A HSA három domainből áll,
amik egy szív alakú fehérjévé állnak össze. A fehérje nem glikozilált és nem tartalmaz poszttranszlációs módosításokat. Az emberi vér 42±3,5 g/l albumint tartalmaz. Elsődleges in vivo
funkciója az ozmotikus egyensúly fenntartása a keringési rendszerben, de hordozófehérje
funkciót is ellát számos ligand esetén, mint amilyen a bilirubin vagy a zsírsavak. Klinikai
alkalmazása traumás sokk és hypoalbuminemia esetén történik, 10 g/dózis szokásos
mennyiségben.

Kedvező tulajdonságai miatt hidrofób tulajdonságú gyógyszerhatóanyag-

hordozóként és fehérje stabilizátorként történő felhasználására kiterjedt kísérletek folynak (pl.
taxol-HSA komplex).

Jelenlegi előállítása humán plazmából történik.

Az emberi vér

korlátozott hozzáférésű és nem tudja fedezni a növekvő HSA igényeket (jelenleg mintegy 450

32

tonna/év), ezen kívül virálisan fertőzött lehet. A Pichia pastoris-szal előállított rekombináns
HSA a plazma eredetűvel azonos szerkezetű [Ikegaya et al., 1997]. A rekombináns HSA
immunkémiai tulajdonságai megegyeznek a plazmából tisztított fehérjéével [Ohtani et al.,
1998]. A heterológ fehérje zsírsav megkötő képessége valamennyire gyengébb (palmitin és
linolénsav esetén), ám az egyéb ligandok megkötése nem különbözik a természetes eredetű
fehérjéétől [Fitos et al., 1993]. A plazma eredetű HSA „alapanyaga” nehezen hozzáférhető és ez
korlátozza a fehérje terápiás célú fölhasználását. A rekombináns előállításnak nincsenek elvi
mennyiségi korlátai, a megvalósíthatóságot a gazdaságosság szabja meg. A gazdaságos
előállítás a fermentorban elérhető HSA koncentráció függvénye. Rekombináns HSA-t számos
expressziós rendszerben előállítottak, ám a legjobb termelőképességet a P. pastoris mutatta
[Kjeldsen et al., 1998; Saliola et al., 1999]. A rekombináns Pichia pastorisszal publikált
legmagasabb HSA koncentráció 4 g/l [Cregg et al., 1993]. A Pichia pastoris-hoz kapcsolódó
HSA gyártás 8-10g/l fehérjekoncentráció fölött gazdaságosan megvalósíthatónak látszik.

2.8.3. Az 1,3-propándiol-oxidoreduktáz enzim
Az 1,3-propándiol-oxidoreduktáz (PDOR, EC 1.1.1.202) enzim Klebsiella, Citrobacter,
Clostridium, Enterobacter és Thermotoga törzsekben található meg [Johnson és Lin, 1987;

Homann et al., 1990; Schwarzenbacher et al., 2004]. Fiziológiás szerepe az anaerob glicerinaldehid-foszfáton keresztül történő glicerin hasznosítás során képződő NADH2 felesleg
oxidálása a 3-hidroxi-propionaldehid ⇒ 1,3-propándiol reakcióban (12. ábra) [Barbirato et al.,
1995].
glicerin
GDH:
glicerin-dehidrogenáz

GDHt

H2O
3-hidroxi-propionaldehid
2 NADH+H+

GDH

PDOR

2 NAD+
dihidroxi-aceton

GDHt:
glicerin-dehidratáz
PDOR:
1,3 propándiol-dehidrogenáz

1,3-propándiol

12. ábra A PDOR fiziológiás szerepe anaerob metabolizmusnál.

A PDOR enzim tulajdonságai törzstől függenek. A Clostridium butyricum PDOR enzime 8
vagy 10, 48,75±4,5 kDa molekulatömegű egyforma alegységből áll [Malaoui és Marczak,
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2000]. A többi törzs enzime hasonló méretű, 39,9-46 kDa molekulatömegű alegységeket
tartalmaz. A Klebsiella pneumoniae enzime hexamer, vagy oktamer, a Citrobacter freundii-é
homooktamer. A három törzs enzimeinek N-terminális aminosav szekvenciájának vizsgálatakor
nagyfokú homológiát tapasztaltak. A Thermotoga maritima PDOR-a némiképpen eltérő,
vastartalmú és NADP+-t használó homodimer (13. ábra).
Az enzim specifitása a fiziológiás irányban nem kizárólagos a 3-hidroxi-propionaldehidhez (3HPA). A C. butyricum és a C. freundii esetében is kis mértékű aktivitást (2-6% a 3-HPA-hoz
képest) tapasztaltak más aldehidekkel (acetaldehid, propionaldehid stb.). Az enzim a fiziológiás
iránnyal ellentétesen szigorúbb specifitást mutat szubsztrátjához, az 1,3-propándiolhoz (1,3PD). Szignifikáns, de alacsony aktivitást mértek glicerinnel és 1-butanollal, azonban más primer
alkoholokkal (1,2-propándiol, 2,3-butándiol, etilénglikol, 2-propanol, glicerin-3-foszfát) nem
tapasztaltak aktivitást. Az enzim Michaelis-Menten kinetikával jellemezhető. A 3-HPA-re
vonatkoztatott látszólagos Km C. butyricum esetén 0,17 mM, C. freundii esetén 0,14 mM. Az
1,3-PD-ra vonatkoztatott látszólagos Km K. pneumoniae esetén 18 mM. Az enzimek specifikus
aktivitása 37 mg/U körüli érték. A C. butyricum enzimének pH optimuma 1,3-PD-ra 9,7±0,2, 3HPA-ra 9,1±0,4. A Klebsiella és Citrobacter enzimek aktivitás maximuma is pH 9,5 körül van.
Az enzimek működésére inhibitorként hat a 1,10-phenantrolin, a 2,2’-dipiridil és a 8hidroxiquinolin, aktivátorként a Fe2+ (C. freundii) és a Mn2+ (K. pneumoniae, C. butyricum)
ionok. Ezen enzimek kofaktora lehet a NADH2 és a NAD+; a NADPH2 és a NADP+
jelenlétében csak a Thermotoga PDOR mutat aktivitást.
A Citrobacter anaerob glicerin hasznosításához szükséges enzimek a DHA jelű klaszterben
helyezkednek el. Ezen belül a PDOR-t a DHAT kódolja. A C. freundii PDOR-t sikeresen
klónozták E. coli-ba, ahol aktív formában fejeződött ki [Daniel et al., 1995]. A rekombináns
enzim a natívval megegyező specifikus aktivitást mutatott. Tisztítására ioncserés és festék
(cibacron blue) kromatográfiás eljárást dolgoztak ki.
Az 1,3-propándiol értékes vegyipari alapanyag, kopolimerek létrehozására használják egyre
jelentősebb mennyiségben. Az 1,3-propándiolt jelenleg szintetikus módszerrel állítja elő számos
cég (Shell, DuPoint, Degussa) évi 100000 tonnát meghaladó mennyiségben [Witt et al., 1994].
A kémiai szintézis alkalmazása mellett komoly erőfeszítéseket tettek az 1,3-propándiol
mikrobiológiai úton történő előállítására, ám a jelenleg ismert eljárások gazdaságilag nem
versenyképesek [Pflugmacher és Gottschalk, 1994; Deckwer, 1995; Biebl et al., 1999]. A
mikroorganizmusokkal történő előállítás gazdaságosságát a viszonylag kis hozam (maximális
elméleti értéke 72%) jelenti: jelentős mennyiségű melléktermék (1,2-butándiol, etanol, ecetsav,
szén-dioxid) képződik még az optimált fermentációk esetében is. Alternatív módszerként a
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Genencom olyan rekombináns E. coli törzset dolgozott ki, amellyel a korábban biokonverzióval
előállított 1,3-propándiol koncentrációk kétszeresét (130-150 g/l) érték el melléktermékek
képződése nélkül [Whited, 2003]. A biológiai úton történő 1,3-propándiol előállítására a
harmadik lehetőséget tisztított enzimek felhasználása jelentené, ám a megvalósított
rekombináns bakteriális előállítás ellenére a szükséges enzimek kereskedelmileg nem
elérhetőek [Skraly et al., 1998]. Az NKFP-3-35/2002 és az OM-00173/2002 pályázat keretében
célunk elsőként a hatékony PDOR előállítás megvalósítása volt, mind a természetes törzs, mind
rekombináns Pichia létrehozásával.

13. ábra Thermotoga maritima propándiol oxidoreduktáz röntgendiffrakciós mérés alapján készített
modellje [Schwarzenbacher et al., 2004].

2.9. Célkitűzés
Doktori munkám során a rekombináns P. pastoris tenyésztés körülményeit vizsgálva olyan
statisztikai és modell alapú megállapításokat kívántam tenni, melyek az adott heterológ fehérjét
termelő törzs felhasználásán kívül általánosabban, az adott Pichia variánssal más célterméket
előállítva is hasznosíthatóak. A munkám kiterjedt a pH, hőmérséklet, indukálószer/szubsztrát
hatásának vizsgálatára, a termékképzés szempontjából kiemelkedő jelentőségű szubsztrátkoncentráció szabályzásának kétféle módszerének analízisére, valamint az eredmények
ismeretében optimált eljárás tesztelésére mind kereskedelmi forgalomban kapható modell törzs,
mind tanszéki előállítású, "saját", 1,3-propándiol-oxidoreduktázt termelő törzs esetében.
Mivel a P. pastoris tág pH és hőmérséklet tartományban tenyészthető glicerin szénforráson, és
közismerten az erre érzékeny termékfehérjéket vakuoláris eredetű neutrális és bázikus
proteázok bontják, meg kívántam határozni a heterológ termékképzésre használható pH és
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hőmérséklet tartományt. A pH csökkentése a proteolitikus degradáció visszaszorítására
használható, azonban egyértelműen hatással van a termékfehérje fajlagos képződési sebességére
is. A hőmérséklet csökkentése visszaszorítja a sejtek lízisének mértékét, így csökkentve a
fermentlébe kerülő vakuoláris proteázok mennyiségét [Jahic, 2003 B], ugyanakkor a fajlagos
termékképzésre

is

hatással

van

a

metabolizmus

egyes

lépéseinek

sebességének

megváltoztatásával. Célom az volt, hogy a pH és hőmérséklet termékképzésre vonatkozó
hatását kvantifikáljam, lehetőleg a proteolízis hatásának beszámítása nélkül. A megfelelő
termékképzést mutató tartományban statisztikai analízis segítségével kívántam vizsgálni, hogy a
hőmérséklet illetve a pH milyen mértékben hat a fajlagos növekedési és termékképzési
sebességre és a két fajlagos érték közül melyik játszik jelentősebb szerepet a térfogati
produktivitás meghatározásban. Statisztikai és formális kinetikai modell felállításával meg
kívántam határozni a termékképzés optimális körülményeit. Mivel modell termékként a kísérleti
körülmények között proteolitikus bomlást gyakorlatilag nem mutató terméket választottam, a
matematikai leírás vélhetően tisztán a fajlagos termékképzésre jellemző. A modell normálásával
általánosan érvényes fajlagos termékképzési modell nyerhető, mely – adott termék proteolitikus
érzékenységének ismertében – segítséget nyújt az optimális termelési körülmények
megválasztásában.
A P. pastoris Mut+ változatára komplett kinetikai modell áll rendelkezésre, míg a MutS típusra
ilyen nincsen. Mivel a fermentációk termelési fázisában általában a metanol szolgál egyedüli
szén és energiaforrásként, ennek koncentrációjának változtatásával kívántam olyan mérési
adatokat nyerni, melyek alkalmasak a MutS változat makrokinetikai jellemzésére. A feladathoz
megfelelő kísérleti rendszert kellett kialakítanom, jól működő metanol-koncentrációt szabályzó
rendszerrel.
A metanol-koncentráció szabályzásához két módszert kívántam megvizsgálni: a félvezető,
illékony

szerves

anyag

koncentrációt

mérő

szenzorrendszert,

illetve

a

periodikus

szubsztrátadagolásra történő oldott oxigén koncentráció változáson alapuló módszert. A
félvezető szenzor rendszer kialakításához és megfelelő üzemeltetéséhez az arra ható
paraméterek statisztikai analízisét kellett elvégeznem, és az üzemeltetéshez szükséges
matematikai leírást elkészítenem. Az általános vélekedés szerint elfogadott, ám a gyakorlatban
csak kivételesen ritkán alkalmazott oldott oxigén koncentráció változáson alapuló szubsztrát
adagolás szabályzás használhatóságát tervezett kísérletek varianciaanalízisével, illetve kinetikai
modell készítésével in silico kívántam vizsgálni.
A felállított modellek és kísérleti eredmények ismeretében kialakított fermentációs stratégiát a
modell törzsként használt HSA termelő P. pastoris GS115 MutS törzsén, valamint - amennyiben
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funkcionális enzimet eredményez, - a "Rekombináns Pichia pastoris fermentáció" című
projektünk (OM-00173/2002) keretében előállított PDOR termelő törzsek közül szelektált
legsikeresebb termelő törzzsel kívántam tesztelni. A feladat végrehajtásához kvantitatív törzs
szelekciós rendszer és reprodukálható sejtfeltárási módszer kialakítása is szükséges volt. A
fermentációk méretnövelésével kívántam eldönteni, hogy a kialakított eljárás megfelel-e
kísérleti üzemi léptékben, illetve, hogy az élesztő alapú rekombináns PDOR termelés
eredményesebbé tud-e válni, mint az Enterobacter-rel végzett fermentációk. A méretnövelési
kísérletek során meg kívántam vizsgálni a hagyományos kevert tankreaktor mellett az air-lift
reaktor rekombináns P. pastoris fermentációra való alkalmasságát is.
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3. A NYAGOK

ÉS MÓDSZEREK

3.1. Felhasznált törzsek
Pichia pastoris GS115
Pichia pastoris SMD1168
Pichia pastoris SMD1168H
Pichia pastoris KM71
Pichia pastoris GS115 HSA
Pichia pastoris GS115 β-Gal
Pichia pastoris SMD1168
PDOR

genotípus
his4
∆pep4::URA3
his4 ura3
∆pep4::URA3
ura3
arg4 his4
aox1::ARG4
HIS4

fenotípus
Mut+
Mut+

HIS4
HIS4/his4

Mut+
MutS

kifejezett fehérje

Mut+
MutS
Arg+
MutS

humán szérum albumin V,
extracelluláris
β-galaktozidáz, intracelluláris
Citobacter freundii propándioloxidoreduktáz, intracelluláris

A felhasznált törzsek az Invitrogen cég termékei (forgalmazó: Csertex kft.). A Pichia pastoris
SMD1168 PDOR törzs kialakításához kétféle plazmidot használtunk: a D jelű plazmid
létrehozásához pPIC9 vektort, a DH jelű plazmidok létrehozásához pPIC3,5 vektort (6. ábra).

3.2. Felhasznált tápanyagok
3.2.1. Alapoldatok
Az alapoldatokat a különféle táptalajok és oldatok készítéséhez használtam.

10xYNB (13,4%-os Yeast Nitrogen Base)
134 g Yeast Nitrogen Base (Sigma, ammónium-szulfáttal és aminosavakkal vagy aminosavak
nélkül), 1000 ml-re oldva desztillált vízzel. Szűréssel sterileztem (0,2 µm-es pórusméretű
Schleicher & Schuell ME24 membránszűrőn). Felhasználásig +4°C –on tároltam.
50xB (0,02%-os biotin oldat)
2 mg biotin 100 ml-re oldva desztillált vízzel. Szűréssel sterileztem. Felhasználásig +4°C –on
tároltam.
10xG (10%-os glicerin oldat)
100 g glicerin (Reanal) 1000 ml-re oldva desztillált vízzel. A tápoldatot autoklávban 123°C –on
20 percig sterileztem.
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10xD (10 %-os D-glükóz oldat)
100 g D-glükóz 1000 ml-re oldva desztillált vízzel. A tápoldatot autoklávban 123°C –on 20
percig sterileztem.
10xBfr = 1M kálium-foszfát puffer, pH = 5,7
1M K2HPO4 (Reanal) és 1M KH2PO4 (Reanal) oldatok pH mérés melletti összeöntésével
készítettem. Az oldatot autoklávban 123°C –on 20 percig sterileztem.
3.2.2. Táptalajok
Ferde agaros (eltartó) táptalaj, YEPD (Yeast Extract Pepton Dextrose Medium) 1000 ml-re:

10 g élesztőkivonat
20 g pepton
20 g agar (Bacterological Agar-agar, American Type So. BI. GEL. France)
900 ml-re oldottam desztillált vízzel és 123oC-on sterileztem 20 percen keresztül.
100 ml 10x D
Ferde agarként vagy Petri csészébe kiöntve a felhasználásig 4°C-on tároltam.
Agarral szilárdított glicerint tartalmazó tápközeg 1000 ml-re
100 ml 10xBfr
102 ml desztillált víz
20 g agar (Bacterological Agar-agar, American Type So. BI. GEL. France)
780 ml-re oldottam desztillált vízzel és 123oC-on sterileztem 20 percen keresztül. Az 50-60°Cra kihűlt tápoldathoz az alábbi anyagokat mértem:
100 ml 10xGY
100 ml 10xYNB (A hisztidinnel kiegészített tápoldat 80 mg hisztidint is tartalmazott)
20 ml 50xB
Petri csészébe kiöntve a felhasználásig 4°C-on tároltam.
3.2.3. Rázatott lombikos kísérletekben használt tápoldatok
BMGH (glicerint tartalmazó tápközeg) 1000 ml-re
680 ml autoklávban 123°C –on 20 percig sterilezett desztillált víz

100 ml 10xBfr
100 ml 10xYNB (aminosavakkal vagy anélkül)
100 ml 10xGY
20 ml 50xB
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A hisztidinnel kiegészített tápoldat 80 mg hisztidint is tartalmazott.
Az oldatokat laminár boxban steril eszközök felhasználásával mértem össze. A tápoldatot
rázatott lombikos növekedési összehasonlító kísérletekhez használtam. A tenyészeteket 29oCon, 300 1/perc keverési sebesség mellett körkörös kitérésű rázógépbe (New Brunswick G10
Rotary Shaker) helyezett 300 illetve 1000 ml-es Erlenmeyer fermentáltam.
BMGY (glicerint tartalmazó komplex tápközeg) 1000 ml-re
10 g élesztőkivonat
20 g pepton
680 ml-re oldva desztillált vízben. A tápoldatot autoklávban 123°C –on 20 percig sterileztem.
100 ml 10xBfr
100 ml 10xYNB
100 ml 10xGY
20 ml 50xB
Az oldatokat laminár boxban steril eszközök felhasználásával mértem össze. Az inokulum
leoltását ferdeagaros tenyészetről oltókaccsal végeztem. Az oltótenyészet az összehasonlító
növekedési kísérletekkel egyező módon készült. Biostat Q és M bioreaktorok esetén a végső
térfogat 10 %-át, míg Biostat U rendszer esetén az 5 %-át használtam leoltásra.
BMMY (Metanolt tartalmazó komplex tápközeg) 1000 ml-re
10 g élesztőkivonat
20 g pepton
100 ml 10xBfr
100 ml 10xYNB (aminosavakat tartalmazó vagy aminosav nélküli)
20 ml 50xB
6 ml cc. metanol
A hisztidinnel kiegészített tápoldat 80 mg hisztidint is tartalmazott.
A tápoldatot rázatott lombikos termelési kísérleteknél használtam.
3.2.4. Fermentoros tenyésztésnél használt oldatok
Fermentációs tápoldat (Fermentation Basal Salts) 1000 ml-re

26,7 ml 85%-os foszforsav
0,93 g CaSO4
4,13 g KOH
14,9 g MgSO4 . 7H2O
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18,2 g K2SO4
40,0 g glicerin
1 ml habzásgátló (Struktol)
A tápoldatot fermentorral együtt autoklávban 123 oC -on 20 percig hosszat sterileztem.
A tápoldathoz leoltás előtt 4,5 ml PTM1 oldatot adagoltam.
A P. pastoris SMD1168 törzs egyes, külön jelzett bioreaktoros tenyésztései esetén a fermentlé
az alábbi, külön autoklávozott illetve szűrt kiegészítő komponenseket tartalmazta (1 literre):
10 g élesztőkivonat
20 g pepton
13,4 g YNB
Nyomelemeket tartalmazó oldat (PTM1 Trace Salts)
0,01 g bórsav
0,04 g NaI
0,1 g

biotin

0,1 g NaMoO4 . 2H2O
0,25 g CoCl2 . 6H2O
1,5 g MnSO4 . H2O
3,0 g CuSO4 . 5H2O
10,0 g ZnCl2
32,5 g FeSO4 . 7H2O
2,5 ml cc. H2SO4
1000 ml-re oldva desztillált vízzel. Szűréssel sterileztem (0,2 µm-es pórusméret).
Felhasználásig +4°C –on tároltam. A fermentlébe juttatott minden 10 ml metanol mellé 120 µl
PTM1 sóoldatot juttattam.
pH szabályzó oldatok
25%-os H2SO4 oldat
25%-os NH4OH oldat
Metanol rátáplálásnál használt oldat
Metanol 50 V/V%-os desztillált vizes oldata, 12 ml/l PTM1 oldattal.
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3.3. Tenyésztési eljárások
3.3.1. Forgó kémcsöves összehasonlító termelési kísérletek
A sejteket BMGY közegben rázatott lombikos tenyészetben növesztettem (100/750 ml 4 helyen

benyomott falú Erlenmeyer lombik, 300 1/perc rázósebesség, 29oC, 24 óra), majd 50 ml-es
centrifugacsövekben (4x50 ml) lecentrifugáltam (3000rpm, 10 min). A kiülepedett sejteket 50
ml-re szuszpendáltam BMMY oldattal, majd 5 ml-enként kémcsövekbe osztottam. A
kémcsöveket fémkupakkal fedtem le, majd 15°-os dőlésszöggel Rotomix (MTA KUTESZ type
2114) típusú keverő rendszerrel forgattam maximális fordulatszámon. A csöveket a forgatható
állvány külső részében egyenletesen osztottam szét.
A kísérleteket szobahőmérsékleten végeztem, 7 napon keresztül, napi egy alkalommal véve
mintát (0, 24, 48, 72, 96, 120 és 144 óra elteltével). A mintavétel után a mindenkori térfogat
0,5%-ának megfelelő mennyiségű metanolt adagoltam a tenyészethez Mut+ törzsek esetén 12
óránként, MutS törzsek esetén 24 óránként. Minden mintavételnél ellenőriztem, és szükség
esetén 5,7-re állítottam a pH-t.

3.3.2. A rázatott lombikos tenyészet
A rázatott lombikos tenyésztéseket New Brunswick G10 Rotary Shaker (nmax=500 1/min)

körkörös kitérésű termosztált rázógépben végeztem. A tenyésztés 29oC-on 300 1/perc keverési
fordulatszámon történt. A kísérletek során maximálisan 80 vagy 150 ml tenyésztő közeget
használtam 300 vagy 1000 ml-es Erlenmeyer lombikokban. Oltóanyag készítésnél pH
szabályzást nem alkalmaztam. Növekedési vagy termékképzési kísérletek során naponta
egyszer a pH-t H2SO4-gyel vagy NH4OH-val 5,7-re állítottam. Összehasonlító termékképzési
kísérleteknél Mut+ típus esetén a 12 óránkénti, MutS esetén a 24 óránkénti 5 g/l-nek megfelelő
metanol adagolás bizonyult megfelelőnek. A termelőképesség összehasonlítására a 48 vagy 96
órás tenyészetek a megfelelőek.

3.3.3. Bioreaktorban végzett termelési kísérletek
A doktori munkám során használt összes laboratóriumi és nagylaboratóriumi bioreaktorban

lehetséges a pH, a hőmérséklet, és az oldott oxigén szint PID algoritmus szerinti szabályzása. A
reaktorokon állítható még a keverő fordulatszám, levegőztetési sebesség, és Biostat Q rendszer
esetén a bemenő levegő oxigén tartalma is. A pH szabályzáshoz használt sav és lúgadagolás a
szabályzó rendszer által vezérlet perisztaltikus pumpával történt. A levegő sterilitását abszolút
membránszűrők biztosítják. A fermentorokban mérhető a pH, hőmérséklet, oldott oxigén szint,
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keverő fordulatszám illetve a Biostat U rendszer esetén az optikai denzitás is 1000 nm-en. A
fermentációs rendszerek központi regisztrációs és szabályzó számítógépre vannak kötve, mely
MFCS 2 for Windows programot használ. Minden reaktor esetén megoldott a steril mintavétel.
B.Braun Biostat Q –ban végzett kísérletek

Duplikált falú üvegedény rozsdamentes acél fedéllel (14. ábra). A fermentorban szabályos
háromszög keresztmetszetű mágneses keverő, és a keverő fölött szinterezett fémadagalón
keresztül történő levegő-bevezetés van. A levegő áramlási sebességének beállítása rotaméter
segítségével, manuálisan történt, a tiszta oxigén bekeverési arányát automata szelep vezérli. A
fermentációk alatt 1 l/perc levegő térfogatáramot használtam. A reaktor az elektródokkal együtt
autoklávozható.
A reaktor hasznos térfogata 800 ml, a kísérleteket 700 vagy 800 ml kezdeti térfogattal
végeztem.
A szubsztrát rátáplálás a fermentorokba B.Braun Perfusor F típusú infúziós adagolóval történt.
B.Braun Biostat M –ben végzett kísérletek

Duplikált falú üvegedény rozsdamentes acél fedéllel (14. ábra). A fermentorban a keverést fölső
meghajtású 3 Rushton turbinakeverő biztosítja. A levegőadagolás a keverő alatt, perforált
csőlírán történik maximum 1,6 l/perc térfogatárammal. A levegőztetés áramlási sebességének
beállítása rotaméter segítségével, manuálisan történt (1,6 l/percet használtam). A reaktor az
elektródokkal együtt autoklávozható.
A reaktor hasznos térfogata 1500 ml, a kísérleteket 1200 ml kezdeti térfogattal végeztem.
A szubsztrát rátáplálás a fermentorba B.Braun Perfusor F típusú infúziós adagolóval történt.
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14. ábra Biostat Q (bal oldal) és M (jobb oldal) fermentációs rendszerek.

Biostat U rendszerben végzett kísérletek

Doktori munkám során kétféle reaktortestet használtam a Biostat U rendszerhez: U20 keverős
és 883 822/4 típusú air-lift reaktort (15. ábra).
Az U20 24 literes hasznos térfogattal rendelkező, duplikált saválló acél testű reaktor. Alsó
meghajtású 3 Rushton elemet tartalmazó keverővel rendelkezik, mely fordulatszáma 1000
1/percig növelhető. A fermentációk során 300 1/percet alkalmaztam maximális levegőztetés
(2,8 Nm3/h) mellett. Ha az oldott oxigén-szint 20 % alá csökkent, a keverő fordulatszámát
növeltem, maximum 500 1/percig. A levegőztetést a reaktor alján elhelyezett perforált csőlíra
biztosítja.
A 883 822/4 típusú reaktor 21 liter hasznos térfogatú air-lift rendszerű készülék. Oldalfala
üvegből készült, alja, teteje, valamint a termosztálásra is szolgáló duplikált falú fordítóhenger
anyaga saválló acél. A levegőztetést és a keverést a fordítóhenger keresztmetszetén belül, és
alsó széle alatt elhelyezett perforált csőlírán keresztül bevezetett levegőáram biztosítja.
A reaktorok helyben sterilezhetőek. A szubsztrát rátápláláshoz Masterflex L/S perisztaltikus
pumpát használtam.
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15. ábra Biostat U fermentációs rendszer 883 822/4 és U20 reaktorral.

3.4. A KLa meghatározása dinamikus módszerrel
A beállított levegőztetési sebesség, keverősebesség, oxigén dúsítás és adott fermentlé együttes
hatásaként kapott KLa meghatározására használtam. A módszer a sejtes rendszert leíró oxigénre
vonatkozó mérlegegyenletből indul ki:

dDO
= K L a ⋅ (DO * − DO ) − q O2 ⋅ x
dt

ahol

DO - az oldott oxigén koncentráció [g/l]
t – idő [h]
KLa – eredő folyadékoldali oxigénabszorpciós tényező [1/h]
DO* - telítési oldott oxigén koncentráció [g/l]
qO2 – fajlagos légzési sebesség [g/g/h]
x – sejt szárazanyag [g/l].
Az egyenletet átrendezve adott pillanatban az OD-t a következő módon lehet kiszámolni:
DO = −

1  dDO

⋅
+ q O2 ⋅ x  + DO *
K L a  dt
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 dDO

+ q O2 ⋅ x  függvényében
Tehát zavarás hatására bekövetkező változás esetén a DO-t a 
 dt

ábrázolva és DO-ra egyenest illesztve, az egyenes meredeksége -1/KLa lesz. A mérés gyakorlati
kivitelezése a következő volt:
Az adott beállítások mellett kialakuló állandósult állapot elérése után elzártam a levegőztetést és
levettem a keverő fordulatszámát 100 1/percre. Ekkor az élesztő adott sebességgel fogyasztotta
az oxigént, melyet a DO jel csökkenéseként érzékeltem (16. ábra). Mielőtt a DO szint limitáló
tartományba került volna, elindítottam a levegőztetést és a keverést. Ekkor gyors növekedés
után a DO visszaállt az egyensúlyi szintre. Az oxigén fogyasztási sebesség (qO2·x) a
levegőztetés megszüntetése utáni felvett adatok lineárisnak tekinthető részére történő egyenes
illesztés meredeksége (17. ábra). A DO-t az emelkedő szakaszban az oxigén változási sebesség
és az élesztők általi oxigén fogyasztási sebessége összegének a függvényében ábrázolva
egyenest kapunk, amelynek meredeksége -1/KLa (18. ábra).
0,04

DO [g/l]

0,03
0,02
0,01
0
0

0,1

idő [h]

0,2

0,3

16. ábra Oldott oxigén koncentráció változása P. pastoris GS115 β-gal Mut+ esetén, KLa mérés során. A piros
háromszögek a levegő elzárását és megindítását jelölik. (beállítás: Biostat Q; 1 l/perc oxigéndúsítás nélküli
levegő térfogatáram; 1000 1/perc keverés; 20oC; 700 ml fermentlé térfogat; 9,4 g/l P. pastoris GS115 β-gal
Mut+)

0,04

y = -0,2388x + 0,043
2

R = 0,9966

DO [g/l]

0,03
0,02
0,01
0
0

0,05

idő [h]

0,1

0,15

17. ábra Az élesztők általi oxigén fogyasztási sebesség (qO2·x) meghatározása.
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0,04
y = -0,0267x + 0,0436
2
R = 0,9725

DO [g/l]

0,03
0,02
0,01
0
0

0,5

1

1,5

dc/dt+QO2x [g/(l*h)]
18. ábra Az eredő folyadékoldali tömegátadási tényező meghatározása (az illesztett egyenes meredeksége 1/KLa-val egyenlő).

A fent leírt dinamikus módszerrel határoztam meg a modellillesztésekben használt KLa
értékeket. A mérések során mindig metanolra adaptált, a Pichia oxigénfogyasztás kinetikai
modellezéséhez felhasznált korú sejteket használtam. A KLa változása 40% bemenő
oxigéntartalmú levegőztetés esetén, Biostat Q fermentorban a 19. ábraán látható.
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19. ábra A KLa értéke a metanol koncentráció függvényében Biostat Q fermentorban, 1 l/perc 40% oxigén
tartalmú bemenő levegő térfogatáram és 1000 1/perc keverés mellett, 20oC-on , 700 ml fermentlé térfogattal,
9,4 g/l P. pastoris GS115 β-gal Mut+ sejttel.

3.5. Metanol koncentrációt mérő érzékelő rendszer
3.5.1. Metanol koncentráció meghatározás fejtérből vett mintából
A fermentorból történő on-line metanol koncentráció meghatározásra Figaro TGS822 érzékelőn

alapuló rendszert készítettem (a szenzor működésének ismertetése: 4.2.1. fejezet). Az elsőként
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megvalósított mérőrendszer a fermentor fejteréből vett állandó térfogatáramú levegőminta
alkohol koncentráció mérésén alapult (20. ábra). Az állandó keverés, levegőztetési sebesség,
hőmérséklet és fermentációs térfogat a biztosította a buborékok állandó átlagos tartózkodási
idejét, fermentor fejterében így a fermentlé metanol tartalmának megfelelő metanol tenzió
alakult ki. A fejtérből elvezett levegőt egy levegőpumpa juttatta állandó térfogatárammal az
érzékelő felületére, a fölös levegőt folyadékzáron keresztül vezettem el. A fejtérből vett levegőt
fűtőszalaggal termosztáltam, hogy a környezet változásai ne befolyásolják a légáram
összetételét (páratartalom, metanol tartalom). A csövezés üvegből készült. Az érzékelő jelének
változását multiméteren és grafikus rekorderen is lehetett követni. A rendszer víz-metanol
elegyben reprodukálható jelet adott, amely hiperbolával volt leírható a metanol koncentráció
függvényében (21. ábra). Fermentáció során a mérőrendszer nem biztosított reprodukálható
jelet, ezért használatát elvetettem (50. ábra).

1. fermentor
2. levegőztető
3. kimenő levegő
4. levegőfölösleg elvezetés
5. fűtőszalag
6. levegőpumpa
7. Figaro TGS822 érzékelő
8. jelfeldolgozó
9. digitális multiméter
10. rekorder
20. ábra Metanol koncentrációt mérő rendszer a fermentor fejteréből történő mintavételezéssel.
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21. ábra Az 1. típusú metanol koncentrációt mérő rendszer kimenő jele a metanol koncentráció
függvényében, Bisotat M fermentor, 1200 ml víz-metanol elegy, 20oC, 1000 1/perc keverés és 1,6 l/min
levegőztetési sebesség mellett.  mért értékek;  illesztett függvény U=- 415,43·cMeOH/(0,09+cMeOH),
R=0.9976
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3.5.2. Metanol koncentráció meghatározás szubmerz anyagátadó felülettel
A fejtérből történő mintavételezés hibájának kiiktatására fermentlébe merülő szondát

készíttettem (51. ábra). A szondán külön szabályozott levegőáram ment keresztül. A
levegőáramba szilikon kaucsukból készült anyagátadó felületen keresztül diffúzióval jut a
metanol. A levegőáram igen rövid út megtétele után teljes mennyiségben kerül a TGS szenzorra
(22. ábra). A mérőszondába belépő légáram nincs külön termosztálva, a fermentlé biztosítja a
szonda állandó hőmérsékletét, a szenzor test pedig külön, az érzékelőbe integrált fűtőegységgel
rendelkezik. Állandó metanol koncentrációnál a fermentlé és a vivőgázban mérhető metanol
koncentráció között dinamikus egyensúly alakul ki, tehát adott vivőgáz áramlási sebességnél,
fermentlé hőmérsékletnél és anyagátadó felületnél a levegőáram metanol tartalma és így a
kimenő jel is a fermentlé metanol tartalmának a függvénye. Az anyagátadó felület és a vivőgáz
térfogatárama tág határok között változtatható, így a rendszer a mérendő metanol
koncentrációhoz adaptálható.
A TGS érzékelő kimenő jelét szubsztrát adagoló pumpa vezérléséhez használtam föl. A
szabályzó egység a pumpát adott érzékelő jel alatt bekapcsolja, fölötte kikapcsolja. A
pumpaadagolási sebessége külön állítható.

Levegő

szabályzó

Adagolópumpa

22. ábra A metanol koncentrációt mérő 2. típusú szonda és a szabályzórendszer vázlatos felépítése.

3.6. Sejtfeltárás
Sejtfeltárásra az intracellulárisan képződő β-galaktozidáz és PDOR enzim kinyerése érdekében
volt szükség. Az ultrahangos sejtfeltárás bizonyult hatékony és összehasonlítható eredményeket
biztosító módszernek [Bécsi, 2004]. A feltárást B.Braun Labsonic P készülékkel végeztem. A
készüléken a feltárás időtartama, a teljesítménye (maximum 400 W), valamint a pulzusok
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hossza (1 másodperces ciklusokon belül a bekapcsolt állapot aránya) változtatható. A feltárást
minden esetben 4oC-on termosztálva végeztem, 0,5-ös pulzushosszal. Doktori munkám során
kétféle feltáró fejet használtam: az egyik 10 ml minta szakaszos feltárására jó, míg a másik
keringetett sejtszuszpenzió folytonos feltárására alkalmas. A sejtfeltárást P. pastoris GS115
sejtek esetén

0,1 M-os kálium-foszfát pufferben végeztem pH 7,4-en, PDOR termelő

SMD1168 sejtek esetén pedig imidazol puffert használtam.
A szakaszos feltárást először teljesítményfokozat szerint optimáltam, majd a kiválasztott
teljesítményen a szükséges feltárási időt határoztam meg (23. ábraés 24. ábra). A feltárás
sikerességét BCA kittel végzett összfehérjetartalom alapján értékeltem az ultrahanggal kezelt
sejtek lecentrifugált felülúszójából. Az eredmények szerint 60%-os teljesítmény szint felel meg
legjobban a P. pastoris feltárásához. A 7. perc után a felülúszó fehérjetartalma már nem
változott jelentősen, ezért 7 perc elegendő lehet a sejtek feltárására, ám mivel a maximális

A562

fehérjetartalmat 15 percnél mértem, a kísérletek során ezt az értéket használtam.
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23. ábra Szakaszos ultrahangos sejtfeltárás optimálása a teljesítményfokozat tekintetében.
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24. ábra Szakaszos ultrahangos sejtfeltárás optimálása a feltárási idő függvényében.

A folyamatos sejtfeltárás sikeressége függ a sejttípustól, a keringetett sejtszuszpenzió
össztérfogatától és a szárazanyag-tartalmától. Rekombináns PDOR enzimaktivitás mérések
szerint 40 g/l szárazanyag tartalomnál egyszerre 200 ml sejtszuszpenziót feltárva 60 perc
elegendő az enzimtartalom kinyeréséhez (25. ábra).
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25. ábra Folytonos sejtfeltárás eredménye az időben, 40 g/l szárazanyag tartalomnál. A felülúszó fajlagos
PDOR enzimaktivitása a feltárási idő függvényében.

A sejtfeltárások előtt a centrifugálással kiülepedett sejteket a felhasználás céljától függően a
következő pufferekben szuszpendáltam a kívánt térfogatra:
Kálium-foszfát puffer puffer (pH 7,4):
- 500 ml desztillált vízben 4,2609 g K2HPO4-ot oldottam,
- 400 ml desztillált vízben 2,2700 g KH2PO4-ot oldottam,
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A két oldatot pH mérés mellett elegyítettem úgy, hogy a végső pH 7,4 legyen.
Imidazol puffer (pH 7,0) 250 ml össztérfogatra:
- 0,1537 g redukált glutation (Sigma) (2mM)
- 0,1390 g FeSO4 (2mM)
- 0,8510 g imidazol (Sigma) (50mM)
A pH-t 25 m/m%-os H2SO4-gyel 7,0-ra állítottam, majd szűréssel sterileztem.

3.7. Analitikai módszerek
3.7.1. Szárazanyag tartalom mérése
Ismert mennyiségű fermentlevet 0,2 µm pórusméretű, előre lemért szűrőlapon (Schleicher &

Schüell ME 24) szűrtem, majd kétszer 2 mintatérfogatnyi desztillált vízzel mostam. A
szűrőlapot 105oC-on szárítószekrényben tömegállandóságig szárítottam. A szárazanyagtartalmat a szűrlet-tömeg és a leszűrt fermentlé térfogat hányadosa adta.

3.7.2. Optikai denzitás (OD) mérés
A fermentlé sejtkoncentrációjának mérésére spektrofotométerben 600nm-en százszoros

hígításban mértem az abszorbanciát (Pharmacia LKB Ultrospec Plus spektrofotométer). Az
optikai denzitást a mért abszorbancia és a hígítás szorzata adja. A szárazanyag tartalmat az
egyes fermentációknál az optikai denzitáshoz kalibráltam, és a sejttömeg növekedést a minden
mintavételnél elvégzett optikai denzitás mérés alapján követtem.

3.7.3. Összfehérje-tartalom meghatározása
Az összfehérje-tartalmat bicinkonin savas módszerrel határoztam meg, BCA kitet (Pierce)

használva. A módszer elve az alábbi két lépéssel magyarázható:
1. A fehérjék a Cu2+-ionokat lúgos közegben redukálják:
2. A keletkezett Cu1+-ionokkal a bicinkonin sav lila színű komplexet képez, melynek
elnyelési maximuma 562 nm-en van:
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A méréshez egy küvettába az alábbiakat mértem össze:
- 980 µl A oldat (bicinkonin sav)
- 20 µl B oldat (Cu2+)
- 50 µl megfelelően hígított fehérje mintaoldat vagy standard oldat.
A küvettákat 30 percig 37oC-on termosztáltam, majd spektrofotométerrel meghatároztam az
abszorbanciát λ=562 nm-en. A fehérjetartalmat g/l-ben BSA standard fehérje sorozattal
elvégzett kalibráció alapján számoltam ki (26. ábra).

26. ábra Marha szérum albumin hígítási sorral végzett BCA kalibráció. Az 562 nm-en mért abszorbancia a
fehérjekoncentráció függvényében.

3.7.4. Metanol meghatározás gázkromatográfiával
A minták metanol koncentrációját gázkromatográfiás méréssel határoztam meg. Doktori

munkám során kétféle mérőrendszert használtam:
1. Chrom-4
- FID detektor
- kolonna: Supelco 0,2% Carbowax 1500 on 80/100 Carbopack C, 6
- a hidrogén 64 ml/perc; levegőt 0,66 l/perc; nitrogén vivőgáz nyomása 136 kPa
- az injektor és az oszlophőmérséklet 80°C volt
2. Chrompack 438A
- FID detektor
- kolonna: Supelco 0,2% Carbowax 1500 on 80/100 Carbopack C, 6
- a hidrogén 300 kPa, levegő 150 kPa, nitrogén vivőgáz 20 ml/perc
- az injektor: 200oC; oszlop: 100°C; detektor 300oC volt
A sejtmentesre szűrt mintákból 3 µl-t adagoltam be megfelelő hígításban, három–négyszeri
ismétléssel. A Chrom-4 esetén a koncentrációkat a csúcsmagasságból, a Chrompack 438A
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használata esetén a csúcsterületekből határoztam meg.

A mennyiségi meghatározáshoz

standard sort készítettem metanol desztillált vizes oldatából. A standardok koncentrációja 0,05;
0,1; 0,2 és 0,5 V/V% volt metanolra nézve. A minták metanol koncentrációját a kalibrációs sor
alapján számoltam ki.
3.7.5. Glicerintartalom meghatározása
A glicerin koncentrációt munkám során kétféle módszerrel határoztam meg:
Spektrofotometriás méréssel Triglicerid Kittel (GPO-POD, Reanal)

Az enzimes végpontméréses módszer trigliceridek kimutatására szolgál, de alapvetően egy
hidrolízis során fölszabaduló glicerin koncentrációját méri. Ha triglicerid nincsen a rendszerben,
csak glicerin, alkalmas a glicerin szelektív és pontos meghatározására. Trigliceridek mérése
esetén a trigliceridet a reagensben lévő lipoprotein-lipáz (LPL) hidrolizálná. A keletkező
glicerint a glicerokináz (GK), ATP jelenlétében, glicerin-3-foszfáttá alakítja. A glicerin-3foszfát, oxigén és glicerin-3-foszfát-oxidáz (GPO) közötti reakcióban hidrogén-peroxid
képződik, amely peroxidáz enzim (POD) és színképző jelenlétében színes oxidációs terméket
képez. Ennek mennyisége a minta triglicerid tartalmával arányos és fotometriásan 500 nm-en
mérhető.
A küvettába a mérés során először 1 ml triglicerid reagenst mértem be, majd hozzáadtam a
megfelelően higított 20 µl mintát. Az így kapott oldatot 5 percig 37oC-on termosztáltam, majd
500 nm-en mértem az abszorbanciáját. A vak minta a triglicerid reagens mellett 20 µl desztillált
vizet tartalmazott. A glicerintartalmat kalibrációs sor alapján számoltam, a kalibrációs diagram
a 27. ábra látható.
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27. ábra Triglicerid Kittel végzett kalibráció eredménye.
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Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás glicerin meghatározás

A glicerin koncentrációt szerves savak, alkoholok és szénhidrátok elválasztására alkalmas HPX87H oszlop alkalmazásával, törésmutató detektor segítségével mértem. A mérőrendszer
felépítése:
- mintavevő: Waters 717 plus Autosapler
- előtétkolonna: Bio RAD 125-0129 Micro-Guard Cartridge Packed with Aminex Resin Cation
H
- kolonna: BioRAD Organic Acid Analysis Column Aminex® HPX-87H Ion Exlusion Column
300 nm x 7,8 mm
- folyadékpumpa: Waters 1515 Isocratic HPLC pump
- detektor: Waters 2414 Refractive Index detector
- adatgyűjtő és értékelő program:Waters Breeze
- beállítások: minta térfogat – 40 µl; eluens – 0,01 N H2SO4; térfogatáram – 0,5 ml/perc;
oszlophőmérséklet – 65 oC; detektor-hőmérséklet – 40oC, mintatartó-hőmérséklet – 4oC
Az értékelő program standard kalibrációs sorra (0,3125; 0,625; 1,25; 2,5; 5 g/l) illesztett
egyenes alapján számolja ki a mintában a vizsgált anyag koncentrációját. A program
csúcsterületekkel számol. A módszer előnye, hogy biztosan kimutatja az esetlegesen képződő
etanolt és ecetsavat is.
3.7.6. 1,3-PDOR enzimaktivitás mérés [Malaoui és Marczak, 2000]
A PDOR aktivitás mérésének elfogadott protokollja az enzim aktivitását visszafelé, az 1,3-

propándiolt szubsztrátként használva méri, mivel a természetes szubsztrát 3-hidroxi-propanol
szintetikus előállítása nehézkes, a vegyület bomlékony és kereskedelmi forgalomban nem
kapható. A mérés során a NAD+ NADH2-vé történő átalakulásának sebességét mérjük. A
NADH2 koncentrációja 340 nm-en mérhető, extinkciós koefficiense 6220 1/M/cm. Egy
enzimaktivitás egység az az enzimmennyiség, ami 1 perc alatt 1 µmol NADH2-t képez. Mivel
az enzimkészítmény tartalmazhat olyan szubsztrátnyomokat, amelyeket a rendszerben jelenlévő
egyéb NAD+-fogyasztó enzimek felhasználhatnak, az 1,3-propándiol mérőoldatba injektálása
előtt mindig hátteret mértem. Amennyiben a háttér kicsi volt, megvártam, amíg a maradék
zavaró szubsztrát elfogy a rendszerből, ha jelentős volt a NAD+ fogyás, akkor a háttér
abszorbancia-változására hiperbolát illesztve korrigáltam az 1,3-propándiol hozzáadása után
mért abszorbancia-változást.
A méréshez a következő oldatokat használtam:
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KHCO3 puffer + (NH4)2SO4 oldat
25 ml desztillált vízben 0,99 g (NH4)2SO4 –ot és 2,503 g KHCO3 –ot oldottam fel, a pH-t 1Mos KOH oldattal 9,0-ra állítottam. Felhasználásig +4 °C-on tároltam.
1M-os 1,3-propándiol oldat
10 ml desztillált vízben 0,76 g 1,3-propándiolt oldottam. Felhasználásig +4 °C-on tároltam.
0,1 M-os NAD+ oldat
Egy Eppendorf csőbe 0,0663 g NAD+–ot mértem be, majd desztillált vízzel 1 ml-re töltöttem
fel.
A mérés kivitelezése a következők szerint történt:
1 ml-es küvettába 700 µl enzimkészítményt, 100 µl KHCO3 puffer + (NH4)2SO4 oldatot és 100
µl NAD+ oldatot mértem be és 340 nm-en „hátteret” mértem. A 25°C-on termosztált rendszer
az adatokat 15 másodpercenként mérte és rögzítette. Megfelelő idő elteltével 100 µl 1,3propándiol oldatot adtam az oldathoz, és a program további, minimum 10 percig mérte 15
másodpercenként az elnyelést. Az adatokat a számítógép rögzítette, a feldolgozásuk Excel és
Sigma Plot program segítségével történt. Tipikus enzimaktivitás mérés képe látható a 28. ábra
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28. ábra Példa PDOR enzimaktivitás mérésére.

3.7.7. Humán szérum albumin koncentráció meghatározása
A fagyasztóban eltartó pufferben tárolt sejtmentes mintából megfelelő kezelés után nátrium-

dodecil-szulfátos poliakrilamid gél elektroforézissel (SDS PAGE) azonosítottam a keresett
HSA-t.
SDS-es közegben a fehérjék közel azonos konformációt vesznek fel, töltésüket a méretüktől
függő mennyiségben hozzájuk kötődő SDS adja, így a gélben való mozgékonyságuk
gyakorlatilag csak a molekulasúlyuktól függ. Az ismeretlen minta mellett ismert fehérjét
használva standardként, a mintából keresett fehérje által adott sáv azonosítható, a keresett
fehérje koncentrációja megbecsülhető.
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Az elektroforézishez szükséges anyagok:
10x eltartó puffer
- 0,0372 g etilén-diamin-tetraecetsav dinátrium-só 2-hidrátot (Na2EDTA)
- 0,1576 g 2-amino-2-hidroximetil-1,3-propándiol-hidrokloridot (TrisHCl)
100 ml-re oldottam desztillált vízzel. A pH-t HCl-vel és NaOH-dal 8,0-ra állítottam.
A mintából centrifugálással (5 perc, 6000 1/min, Serviers Seisystem Bio asztali Eppendorf
centrifuga) eltávolítottam a sejteket. A felülúszóhoz 9:1 arányban hozzáadtam az eltartó puffert.
A mintát az elektroforézis végrehajtásáig -20oC-on tároltam.
Az elektroforézis végrehajtása előtt a kiolvasztott, megfelelően hígított mintából 200 µl-hez
0,005 g SDS-t, 10 µl merkapto-etanolt és kevés (0,01%) brómfenol-kék festéket adtam. Az
Eppendorf csőben lévő mintát 5 percig forraltam, majd hideg vízben lehűtöttem. A mintákból 1
µl-t vittem fel a gélre, mintaadagoló segítségével.
Az elektroforézishez előre gyártott gradiens poliakrilamid géleket és puffer adagoló géleket
használtam:
- Phast Gel Gradient 8-25 (Amersham-Pharmacia)
- Phast Gel SDS Buffer Strips (Amersham-Pharmacia)
Az elektroforézis elvégzéséhez Pharmacia Phast System-et (Pharmacia LKB Biotechnology)
használtam, ami egy elválasztó és irányító, valamint egy előhívó egységből áll. Az elválasztást
az előzőleg programozott irányító egység automatikusan szabályozza. Az elválasztást 6 mA
áramerősséggel és 150 V feszültséggel, 15oC-on végeztem. Az alkalmazott program:
Sample appl. Down at
Sample appl. Up at
Extra alarm sounds at
Sep. 2,1
150 V

2,1
1Vh
2,1
10Vh
75Vh
6,0 mA
1,8W

15˚C

90 VH

Az elválasztás után közvetlenül végeztem az előhívást, ezüst-kloridos módszert alkalmazva.
Felhasznált oldatok:
Előhívó (0,04% formaldehid 2,5%-os Na2CO3 oldatban):
12,5 g Na2CO3 és 200µl formaldehid 500 ml-re oldva. Az oldatot minden előhíváshoz frissen
készítettem.
0,4% (w/V) AgNO3 oldat:
1,00 g AgNO3-t 250 ml desztillált vízben oldottam. Az oldatot minden előhíváshoz
frissen készítettem.
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8,3% (V/V) glutárdialdehid oldat:
100 ml 25%-os glutárdialdehidhez 200 ml desztillált vizet adtam. Minden előhíváshoz frissen
készítettem.
valamint:
50% EtOH, 10% HAc - 50% (V/V) etanol és 10% (V/V) jégecet desztillált vizes oldata
10% EtOH, 5% HAc - 10%(V/V) etanol és 5% (V/V) jégecet desztillált vizes oldata
5% HAc - 5% (V/V) jégecet desztillált vizes oldata
10% HAc, 5% glicerin - 10% (V/V) jégecet és 5% (V/V) glicerin desztillált vizes oldata
Az előhívás menete az 6. táblázatban látható. Az előhívó egység az oldatokat a tároló
edényekből a megfelelő sorrendben az előhívó térbe pumpálja, ott a beállított hőmérsékleten
termosztálja, miközben a gélt mozgatja az oldatban. A beállított időtartam letelte után a
készülék az előhívótérben lévő oldatot kipumpálja, majd megindítja a következő lépést. Az
előhívó térben szintjelző biztosítja, hogy a gélt ellepje a felhasznált oldat. Az előhívott géleket
asztali scanneren digitalizáltam és Kodak Digital Science ID Image Analysis Sofware-rel
értékeltem. A program az alapvonal kijelölése után megkeresi a fehérjéknek megfelelő sávok
színintenzitás maximumát, és ezek távolságát megadja az alapvonaltól. A kapott érték ismert
molekulatömeg kalibrálósor alkalmazásával alkalmas a fehérje molekulatömegének becslésére.
A program színintenzitásuk és területük alapján képes integrálni a sávok adatait. Az integrált
érték arányos a minta fehérjetartalmával, így a standarddal összehasonlítva a mintában a
keresett fehérje koncentrációja számolható. Mennyiségi standardként 99%-nál nagyobb
tisztaságú HSA V (Sigma) 200 mg/l-es oldatát használtam.
6. táblázat SDS gélek előhívási folyamata.

lépés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

oldat
50% EtOH, 10% HAc
10% EtOH, 5% HAc
10% EtOH, 5% HAc
8,3% glutáraldehid
10% EtOH, 5% HAc
10% EtOH, 5% HAc
desztillált víz
desztillált víz
0,4% Ag NO3
desztillált víz
desztillált víz
előhívó
előhívó
5% HAc
10% HAc, 5% glicerin

idő [perc]
2
2
4
6
3
5
2
2
13
0,5
0,5
3
4
2
3

T [˚C]
50
50
50
50
50
50
50
50
40
30
30
30
30
50
50
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4. E REDMÉNYEK

ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

4.1. Pichia pastoris MutS termékképzésének optimálása a pH és a
hőmérséklet függvényében
4.1.1. A pH és hőmérséklet hatása a heterológ fehérje képzésre

A rekombináns Pichia pastoris fermentációknál, mint minden más mikrobiális tenyésztés esetén
kiemelt fontosságú a megfelelő környezet biztosítása. A környezeti paraméterek közül
fermentoros tenyésztéseknél alapkövetelmény a pH és a hőmérséklet szabályzása. Míg
sejttömeg

képzésnél

elegendő

a

növekedési

sebességre

optimálni,

rekombináns

termékképzésnél figyelembe kell venni a termék képződésének, expressziójának valamint
stabilitásának optimumát is. Az optimum kiválasztása különösen hangsúlyos a Pichia esetén,
mivel a széles pH (2,2-7,5) és hőmérséklet tartományban (12-35oC) képes növekedni glicerinen
[Chiruvolu et al., 1998]. Az Invitrogen által forgalmazott protokoll szerint a termékképzési
szakasz ajánlott körülményei: 30oC és pH 5,0 [Invitrogen]. Az élesztő rekombináns
alkalmazásának kezdeteitől mintegy 2000-ig szinte kizárólag ezeket a környezeti beállításokat
használták és azóta jelentek meg a fermentációt kisebb hőmérsékleten és eltérő pH-n
megvalósító eljárásokról szóló leírások [Bencúrová et al., 2003; Jahic et al., 2003 B; Li et al.,
2001]. A hőmérséklet és pH hatását a termékképzési szakaszban az alábbiakban foglalom össze.
A proteolitikus hasításra érzékeny fehérjék nagyobb sebességgel degradálódnak magasabb
hőmérsékleten. Ennek a pusztán termodinamikai magyarázaton kívül az is oka, hogy a sejtek
pusztulási sebességi állandója magasabb hőmérsékleten nagyobb, így a fehérje degradációért
elsődlegesen felelős vakuoláris proteázok extracelluláris koncentrációja is megemelkedik. A
propidium-jodiddal festett, citometriával vizsgált sejtek esetén 70 órás metanolos szakasz után
30oC-on a sejtek 12 %-a lizált, míg 20oC alatt ez az érték csak 4 % volt [Jahic et al., 2003 B]. A
sejtpusztulási állandó csökkenésével párhuzamosan természetesen a fajlagos növekedési
sebesség értéke is csökken (qx,max=0,04 1/h 12oC-on; 0,08 1/h 30oC-on), így az alacsonyabb
hőmérsékleten végrehajtott fermentáció során elérhető sejtkoncentráció jóval alatta marad a
hagyományos körülmények között végzetténél (70 g/l szárazanyag tartalom 165 g/l helyett). A
csökkent sejtkoncentráció a térfogati produktivitás csökkenését is maga után vonja. A nagyobb
hőmérsékleten tapasztalható megnövekedett sejtlízis oka lehet a jelentősebb koncentrációban
akkumulálódó káros melléktermék (formaldehid, hidrogén-peroxid). Ugyanakkor Jahic mérései
szerint a magasabb hőmérsékleten végzett metanolos tenyésztés nem eredményez
megnövekedett alkohol-oxidáz szintet az indukciós periódus első 30 órájában. A formaldehid
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akkumuláció direkt mérésére nem ismertek adatok, de elképzelhető, hogy az AOX által
katalizált reakcióhoz képest a kataláz, formaldehid-dehidrogenáz és dihidroxi-aceton-szintáz
által katalizált reakciók sebessége arányaiban növekszik. A formaldehidet felhasználó
reakcióutak relatív aktivitás növekedése kedvezőbb egyensúlyi helyzetet alakíthat ki a sejtben,
csökkentve a szabad formaldehid koncentrációját. A 12oC-on végzett fermentáció 30. órájától a
sejtekben mérhető Aox aktivitás fokozatos növekedett, míg 30oC esetén az enzimaktivitás lassú
csökkenést mutatott. A 150 órás metanolos fázis végére az alacsonyabb hőmérsékleten
növekedett Mut+ típusú sejtekben 3,5-szörös Aox aktivitás volt mérhető a hagyományos
körülmények között végzett fermentációhoz képest. Az AOX1 promoter aktivitását a nem
szubsztrát limitált körülmények között feltételezett metanol okozta katabolit represszió is
befolyásolhatja [Inan és Meagher, 2001]. Ez a katabolit repressziós hatás egyes vélekedések
szerint alacsonyabb hőmérséklet alkalmazásával csökken, tehát a mérhető Aox aktivitás nő.
A fermentlé pH-ja elsősorban a proteolitikus bomlásra van hatással. A Pichia fermentlevében
elsősorban bázikus proteázok jelennek meg, ezért a szerin proteázok jelenlétére érzékeny
fehérjék esetén fölmerül a savasabb pH-n végzett fermentáció lehetősége [Jahic et al., 2002]. A
növekedésnek

megfelelő

széles

pH

tartomány

heterológ

fehérjeképzésre

történő

alkalmazhatóságát érdemes megvizsgálni, mint a bázikus/neutrális proteolizis csökkentésének
egyik lehetőségét.
Doktori munkám ezen szakaszában elvégzett kísérleteim céljai a következők voltak:
•

A pH és hőmérséklet hatásának statisztikai analízissel történő vizsgálata a végső sejt- és
termék-koncentrációra, a térfogati produktivitásra, a fajlagos növekedési, termékképzési és
szubsztrát fogyasztási sebességre, valamint a hozam értékeire HSA termelő P. pastoris
GS115 MutS törzs esetén.

•

A P. pastoris GS115 MutS HSA törzs termékképzési optimumának megtalálása struktúra
nélküli modell alkalmazásával.

4.1.2. Kísérleti beállítás

A kísérleteket Biostat M (B.Braun) fermentorban végeztem, 1,5 liter hasznos térfogatban, a 3.2.
és a 3.3.3. fejezetben leírtak szerint. Az első kísérlet sorozat lineáris ortogonális terv szerint, egy
centrális ponttal készült [3,2 ; 5,2] pH és [23 ; 29]oC hőmérséklet (T) tartományban. Mivel pH
4,2-től a savas tartomány felé nem detektáltam terméket, a kísérleti tervet kiegészítettem egy
teljes másodrendű ortogonális tervvel a pH [5,2 ; 7,2] és T [23 ; 17]oC tartományra.
A metanol indukált szakaszban állandó (0,66 ml/l/h) szubsztrát rátáplálást valósítottam meg. Az
állandó sebességű rátáplálás mellett a metanol-koncentráció az AOX rendszer teljesen indukált
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állapotának eléréséig emelkedett, majd csökkent. A kis betáplálási térfogatáram alkalmazása
miatt a leginkább savas pH-n végzett fermentációkat leszámítva mintegy 35 óra elteltével értem
el a steady-state-et, a termékképzésnek kedvező alacsony (0,3-0,5 g/l) metanol-koncentráció
kialakulása mellett (29. ábra). A számításokat a kvázi állandósult állapokra végeztem el. Ebben
a metanol-koncentráció tartományban a fajlagos növekedési sebesség és a fajlagos
termékképzési sebesség MutS sejtek esetén feltételezésem és a mérési eredmények szerint
kevéssé függ a metanol-koncentrációtól, így a számítások során értéküket állandónak vettem:
dx
= qx ⋅ x
dt
t

t

1
∫0 x dx = q x ∫0 dt

x t = x 0 ⋅ eqxt
Az állandó fajlagos növekedési sebesség a szárazanyag tartalom exponenciális növekedését
okozza, ezért az egyes fermentációkhoz tartozó fajlagos növekedési sebesség értékeket a
szárazanyag tartalomra történő exponenciális illesztéssel meg tudtam határozni. A fermentációk
kvázi állandósult állapotainak számított jellemzői a 7. táblázatban találhatók.
A fajlagos termékképzési sebesség átlagos értékét a következők szerint számoltam:
dP
= qP ⋅ x
dt
P

t

∫ dP = q ∫ xdt
P

0

0

qP =

P
t

∫ xdt
0

A szárazanyag tartalom integrálját trapéz szabály szerint számoltam az egyes mintavételi
pontok adatainak felhasználásával.
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29. ábra A metanol-koncentráció [ (V/V) %] változása a metanol indukált szakaszban (pH7,2; 17oC).

4.1.3. A metanol fogyasztás meghatározása

A fajlagos metanol-fogyasztási sebesség valamint a hozam értékeinek számolásához ismerni
kell az elfogyasztott szubsztrát mennyiségét. A rendszerbe adagolt szubsztrát tömegének (mad)
egy részét a sejtek elfogyasztják (mfogy), egy része az intenzív levegőztetés hatására elpárolog
(mev), a maradék pedig a fermentlében lévő metanol mennyiségét változtatja meg (∆m):
mad=mfogy + mev + ∆m
Két mintavételi pont között az adagolt metanol térfogata, így tömege is ismert (leolvasható az
infúziós adagoló összegző számlálójáról, vagy közvetlenül az adagoló fecskendőről), a
fermentlében lévő szubsztrát tömegének változása pedig kiszámolható a minták metanolkoncentrációjából és a fermentlé aktuális térfogatából. Az elfogyasztott metanol tömegének
meghatározásához azonban az elpárolgó metanol mennyiségének becslése is szükséges:
mfogy= mad – (cti·Vti – ct(i-1)·Vt(i-1)) – mev
cti; ct(i-1) – metanol-koncentrációk az i-edik és (i-1)-edik mintavételkor
Vti; Vt(i-1) – fermentlé térfogatok az i-edik és (i-1)-edik mintavételkor
Mivel sejtes rendszerben a metanol-koncentrációt a Pichia szubsztrát fogyasztása befolyásolja,
víz-metanol rendszer vizsgálatával becsültem a metanol párolgás sebességét az adott
fermentorra [Kupcsulik et al., 2001]. A párolgási modellben a metanol az oxigén ellátást
biztosító levegőárammal távozik, miközben a folyadékon keresztül haladó buborékok gőztere és
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a folyadék belseje között a metanol tenzió tekintetében egyensúly elérése irányába történő
anyagátadás zajlik. Ezt a hipotetikus egyensúlyt KI egyensúlyi állandóval lehet jellemezni. A
folyadék felszínén elpárolgó metanolt nem veszi a modell figyelembe. A rendszerben maradó és
a légárammal távozó metanolra anyagmérleg egyenlet írható föl:
KI =

d (Vc folyadék )
dt
c folyadék , 2

V

∫

c folyadék ,1

cgáz
cfolyadék

= −f ⋅ c gáz = −f ⋅ K I ⋅ c folyadék
1

c folyadék

t

dc folyadék = − ∫ f ⋅ K I dt
0

c folyadék, 2 = c folyadék,1 ⋅ exp(−V ⋅ f ⋅ K I ⋅ t ) = a ⋅ exp(− b ⋅ t )

KI – megoszlási hányados a folyadék és gőztér között
cgáz, cfolyadék – metanol-koncentráció a levegőáramban és a fermentlében
t – idő
f – térfogatáram (állandó)
a, b – az egyenlet konstansai
Ha tehát a fermentációs térfogat nem változik, a metanol koncentráció az időben
exponenciálisan csökken. A víz-metanol rendszerben végzett modell kísérlet eredménye a 30.
ábraán látható. A metanol koncentráció ismeretében a levegőáramba történő metanol
anyagátadás (a görbe meredeksége) kiszámolható. A P. pastoris fermentációk esetén végzett
számításokhoz ezen sebesség meghatározására mindig a két mintavételi pontban mért metanolkoncentráció számtani átlagát használtam. A 30. ábraról látható, hogy 0,3 %(V/V) alatti
metanol tartalom esetén a levegőárammal távozó metanol mennyisége az alacsony párolgási
sebesség miatt gyakorlatilag elhanyagolható.
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30. ábra A metanol-koncentráció [% (V/V)] alakulása az idő függvényében 1,5 literes térfogatban 1,6 l/min
levegő térfogatáram mellett.  - mért értékek; −− - 1,475·exp(-0,0321·t); □ – adott időpillanathoz tartozó
számított értékek
7. táblázat A P. pastoris MutS HSA fermentációs kinetikai jellemzők pH és hőmérséklet függését vizsgáló
kísérletek eredményeinek összefoglaló táblázata. További jellemzők a melléklet 20. táblázatában.

kísérlet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

pH
3,2
3,2
5,2
5,2
4,2
5,2
5,2
6,2
6,2
6,2
7,2
7,2
7,2
5,7

T

YP/S

qx

qP

JP

[oC]

[mg/g]

[g/g/h]

[mg/g/h]

[mg/l/h]

29
23
29
23
26
20
17
23
20
17
23
20
17
20

0
0
6,62
12,67
0
10,55
12,48
11,10
14,18
12,22
5,27
9,77
3,58
14,59

0,0037
0,0017
0,0085
0,008
0,0036
0,0062
0,008
0,0071
0,009
0,0068
0,0113
0,0079
0,0074
0,0123

0
0
0,126
0,313
0
0,35
0,296
0,226
0,292
0,231
0,128
0,151
0,083
0,379

0
0
5,5
8,5
0
7,2
8,1
9,4
11,5
8,3
4,2
5,8
2,5
11,9
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4.1.4. Proteolitikus bomlás

A proteolitikus degradációt elsősorban a sejtlízis során felszabaduló vakuoláris proteázok
okozzák. Nitrogénfölösleg biztosításával a fermentáció egésze alatt visszaszorítható a
termékfehérje degradációja [Kobayashi et al., 2000]. A 2.7. fejezetben ismertetett, nitrogénre
vonatkozó anyagmérleg szerint számításaink azt mutatták, hogy minden egyes fermentáció
során a pH szabályzására felhasznált ammónium-hidroxid mennyisége végig meghaladta a
növekedéshez szükséges mennyiséget (példa: melléklet 52. ábra). Jelentős mennyiségű
degradációs terméket csak egy esetben, a pH 5,2, 29oC beállításnál tapasztaltunk (31. ábra), a
többi beállításnál nem keletkeztek jelentős mértékben kis moltömegű fragmentumok.

31. ábra Sejtmentes felülúszók SDS ELFO-ja. 1., 2., 3. – P. pastoris GS115 MutS HSA, pH 5,2, 29oC; 4., 5., 6.
– P. pastoris GS115 MutS HSA, pH 5,2, 23oC; Std – molekulatömeg standard; HSA – HSA standard

4.1.5. A pH és hőmérséklet hatásának statisztikai vizsgálata

A pH és hőmérséklet (T) hatásának erősségét a fermentáció jellemzőire varianciaanalízissel
vizsgáltam,

azaz

értékeltem

a

faktorok

hatásának

erősségét

csak

lineáris

tagok

figyelembevételével, másodfokú modell-hipotézis vizsgálatával illetve a lineáris kereszthatást is
figyelembe vevő teljes másodfokú modell lebontásával (a nem szignifikáns hatások
kizárásával). Az utóbbi vizsgálat értelme abban látható, hogy a legkevésbé szignifikáns hatást
lépésenként kivéve a modellvizsgálatból, a szórásnégyzet szabadsági foka megnő, ami a
statisztikai következtetések biztonságát növeli (esetünkben a másodfajú hiba, a hatás ki nem
mutatásának valószínűsége csökken) [Kemény és Deák, 2000].
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4.1.5.1. A vizsgált paraméterek hatása a fermentációs jellemzőkre

A fajlagos növekedési sebesség pH és T függését az összes mérési beállításra vizsgálva csak
lineáris tagokat figyelembe véve egyik faktor sem bizonyult szignifikáns hatásúnak. A lineáris
kereszthatást figyelembe vevő másodfokú modellhipotézissel a pH hatása jelentősnek adódott,
modell lebontással pedig a pH másodfokú formájának hatása is szignifikáns volt. A fajlagos
növekedési sebességet a sikeres termékképzésre szűkített tartományban vizsgálva sem a pH,
sem a T hatása nem bizonyult szignifikánsnak.
Megállapítható, hogy a HSA-ra vonatkoztatott hozamra (YP/S), a fajlagos termékképzési
sebességre (qP) és a termékre vonatkoztatott térfogati produktivitásra (JP) a teljes kísérleti
beállítást vizsgálva ugyanaz a faktor hat szignifikánsan, a pH négyzetes formája (melléklet 21.
táblázat 28. táblázat). A termékképzéshez kapcsolódó változókat igazából csak az eredményes
HSA képzéssel záruló fermentációk esetén van értelme értékelni, így a pH 3,2-őn és 4,2-őn
végzett kísérleteket ennél az értékelésnél nem vettem figyelembe. Teljes másodfokú modell
vizsgálata azt mutatja, hogy a pH és T közti kereszthatás nem befolyásolja a vizsgált változókat.
A pH hatása szignifikáns qP-re, YP/S-re és JP-re, az első kettőre a lineáris forma, míg az utóbbira
a négyzetes tag hat jelentősen. A hőmérséklet hatása nem szignifikáns JP-re, míg qP-re és YP/S-re
egyértelműen hatással van a T lineáris és négyzetes formája is. A modell lebontás a T és T2
szignifikáns hatását mutatta mind a négy vizsgált változóra, míg csak lineáris tagokat
figyelembe véve mind a pH, mind a T hatása szignifikáns.
A termékképzést mutató kísérleteket vizsgálva a teljes másodfokú polinom lépésenkénti
lebontásával csak a lineáris kereszthatást leíró tag esett ki qP esetén. Az illesztett paraméterek
értékei a 8. táblázatban láthatóak. A függvény maximuma pH 5,41-nek és 18,9oC-nak adódik
(R2=0,97). Az optimális beállítás gyakorlati szempontból nem különbözik jelentősen a 6.
kísérleti beállítástól (7. táblázat).
8. táblázat A statisztikai modell illesztésének eredménye.

µP=z0+z1·pH+z2·pH2+z3·T+z4·T2

statisztikai modell
termékképzést mutató

z0

z1

z2

z3

z4

R2

-1,5574

0,2540

-0,0286

0,1309

-0,0032

0,9753

kísérletekre
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4.1.5.2. A 32 kísérleti terv eredményeinek vizsgálata

Mivel a pH 5,2-őn és 29oC-on elvégzett kísérlet során jelentős proteolitikus degradációt
tapasztaltam, ezt a beállítást kivéve a vizsgálatból a teljes másodfokú kísérleti terv (pH [5,2 ;
7,2]; T [17 ; 23]oC) eredményeit külön is értékeltem. A vizsgálat megerősítette a pH és pH2
hatását a termékhez kapcsolódó változókra, míg a másodfokú modellhipotézist vizsgálva a T
nem, és a T2 is csak a végső HSA koncentráció és qP esetén volt szignifikáns hatású. Lineáris
modellhipotézis alkalmazásával a T csak qx-re szignifikáns hatású.
4.1.5.3. A statisztikai vizsgálatok eredményének értékelése

A fajlagos növekedési sebesség az elvégzett kísérletek során, amennyiben a fokozott lízist
mutató pH 5,2 és 29oC beállítást kivesszük az értékelésből, csak a pH-tól függött
szignifikánsan, a fermentációs hőmérséklettől nem. Ennek oka a P. pastoris széles pH és T
toleranciáján kívül a következő lehet:
1. A kísérletek során a metanol-koncentráció értéke igen alacsony, a növekedést erősen limitáló
volt. A szubsztráthiány domináló hatása mellett a pH és T hatása csak kis mértékben
jelentkezett. A koncentráció által meghatározott metanol konverziós sebesség kellően alacsony
volt ahhoz, hogy a formaldehid és hidrogén-peroxid ne akkumulálódjon a sejtekben toxikus
szintre. Mivel a káros metabolitok toxikus hatása a szubsztrát limitáció hatására már magasabb
hőmérsékleten is korlátozottan jelentkezett, a Jahic [2003 B] által leírt, a metanol-oxidációja és
a formaldehid továbbhasznosítása közötti hőmérséklet csökkentés hatására feltételezett kedvező
reakciókinetikai egyensúly változás hatása nem érvényesült erőteljesen. A toxikus hatások
csökkenése, és így a sejtlízis visszaszorulása a 29oC-on még jelentős, ám 26oC-tól lefelé nem
jelentkező proteolitikus termék degradációban jelentkezik.
2. A szárazanyag tartalom meghatározás során az elpusztult sejtek nem különülnek el az élő
sejtektől. Alacsony sejtpusztulási sebesség esetén pusztán szárazanyag tartalom mérésével a
sejtpusztulási sebességben jelentkező különbségek csak intenzív szaporodás mellett
detektálhatók biztosan (hiszen a halott sejtek nem szaporodnak, és az elpusztult sejtek által
generált abszolút szárazanyag hiány generációként exponenciálisan nő). Mivel a kísérletekhez
alkalmazott MutS sejtek generációs ideje maximális növekedés esetén is 14 óra körül van,
ráadásul a termékképzési szakasz során a nagy qP értékek eléréséhez megfelelő növekedést
limitáló metanol-koncentrációt alkalmaztam, az értékelt fermentációs periódusban a sejtek

67

átlagosan maximum egyszer osztódtak, így „csak” a növekedési sebességben jelentkező
különbséget mértem a sejtpusztulás erőteljes megjelenése nélkül.
A fajlagos növekedési sebességgel szemben a termékhez kapcsolódó változók általában
szignifikáns pH és T függést is mutattak. Az, hogy a qP határozott hőmérsékletfüggést mutat
metanol-limitált körülmények között is, megkérdőjelezi, hogy a hőmérséklet csökkentésével
szubsztrát feleslegben tapasztalt nagyobb AOX1 aktivitást valóban a metanol által kiváltott
katabolit

represszió

csökkenés

okozza.

Gazdasági

szempontból

lényeges,

hogy

a

termékképzésnek kedvező, növekedés-limitált metanol-koncentráció tartományban a JP a qP-hez
hasonló pH függést mutat. Ez azt jelenti, hogy hatékony fermentáció tervezéséhez a qP-t kell
optimálni. A statisztikai modell segítségével megállapított qP maximum pH 5,41 és 18,9oC volt.
Mivel a megállapított optimum az elvégzett kísérletekhez képest nem nyújtott új eredményt, a
megállapított optimum igazolására egy eltérő modell alkalmazásával ismét elvégeztem az
optimálást qP-re.
4.1.6. A fajlagos termékképzési sebesség pH és hőmérséklet függésének modellezése

Az optimálás és a kísérleti eredmények esetleges általánosabb felhasználhatósága érdekében
formális kinetikai modellt készítettem a qP pH és T függésének jellemzésére. Célom az volt,
hogy qP pH és T függésének adekvát leírásával olyan modellt hozzak létre, mely alkalmas a P.
pastoris GS115 MutS HSA képzési optimumának kiszámolására, valamint felhasználható egyéb

kinetikai modellekben is. A qP-t három összetevőre bontva definiáltam egy termék specifikus
tagot (νP), valamint egy pH függést és egy T függést leíró tagot. A termék specifikus tag a
termék, jelen esetben a HSA fajlagos képződési sebességére vonatkozik. A pH függést jellemző
leíráshoz a Michaelis pH függvényt használtam, mivel ez egyrészt tartalmazza a szintén
szignifikáns hatásúnak bizonyult pH2-et is, másrészt a biológiai rendszerek maximumos
karakterisztikájának leírására általánosan használt függvény [Pirt, 1975]. A hőmérséklet
hatásának leírásához összehasonlítottam a T lineáris, négyzetes, logaritmikus és exponenciális
függvényének hatását qP-re, ezek közül az exponenciális függvény mutatta a legerősebb
korrelációt. Az összesített termékképzést segítő illetve hátráltató reakciók hőmérséklet függését
két Arrhenius egyenlettel jellemeztem. A mérési eredményekre illesztett függvény a következő:

qP = νP ⋅

[ ]
⋅ [H ] + [H ]

K1 ⋅ H +
K1 ⋅ K 2 + K1

+

+ 2


 − ∆H 2 
 − ∆H1 
⋅ a ⋅ exp

 − b ⋅ exp
 RT 
 RT 


ahol:
qP – fajlagos termékképzési sebesség [mg fehérje / g szárazanyag /h]
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νP – fehérje függő képzési sebesség [mg fehérje / g szárazanyag /h]
K1, K2 – Michaelis pH függvény paraméterei [mol/l]
a, b –Arrhenius egyenletek paraméterei
∆H1, ∆H2 – látszólagos Gibbs energia [J/mol]
R – Regnault állandó [J/mol /oC)]
T – hőmérséklet [oC]
Az illesztés eredménye a 9. táblázatban és a 32. ábrán látható.
9. táblázat A fajlagos termékképzési sebességet leíró modell paraméterei (R2= 0,9178). *normalizált érték

formális kinetikai
modell

qP = νP ⋅

[ ]
⋅ [H ] + [H ]

K1 ⋅ H +
K1 ⋅ K 2 + K1

+ 2

+


 − ∆H1 
 − ∆H 2 
⋅ a ⋅ exp
 − b ⋅ exp

 RT 
 RT 


νP

K1

K2

a

-∆H1/R

b

-∆H2/R

R2

6,4417

2,1195E-

2,3009E-07

1,4858

-44,016

3,6512

-72,189

0,9178

18,4897*

05
29
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30

T[oC]

26

23

20

17
3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

pH
32. ábra A fajlagos termékképzési sebesség [mg fehérje / g szárazanyag /h] pH és T függése az illesztett
modell szerint.

Az illesztett egyenlet a fajlagos termékképzési sebesség maximumát pH 5,64-re és 20,24oC-ra
jósolja, 0,350 mg HSA /g szárazanyag /óra specifikus termékképzési sebességgel. A modell
igazolására a közel optimális pH 5,7-en és 20oC-on elvégzett fermentáció esetén 0,379 mg HSA
/g szárazanyag /óra specifikus termékképzési sebességet mértem, ami modellel számolthoz
képest 8,3 %-os pozitív irányú eltérést jelent. A mért qP érték valóban a legnagyobb volt az
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összes vizsgált beállítás közül. Az optimalizált beállítással végzet fermentáció esetén nem csak
qP, hanem a végső HSA koncentráció és a JP értéke is a legmagasabb volt a vizsgált beállítások
közül, azaz a feltételezés, miszerint alapvetően qp határozza meg a térfogati produktivitást
helytállónak bizonyult.
Mivel a kísérletek elvégzése során a proteolitikus bomlás nem játszott jelentős szerepet,
feltételezhető, hogy a modell valóban qP pH és T függését írja le. A qP értékét és paraméterektől
való függését befolyásolja az AOX1 promoter aktivitása, a poszttranszlációs módosítások,
valamint a transzport folyamatok pH és T függése. Amennyiben a termelt heterológ fehérjével
kapcsolatosan nem merül fel olyan tényező, hogy az egyik folyamat a fentiek közül
specifikusabban sebesség meghatározó lenne, mint HSA esetén, a fajlagos termékképzési
sebesség függvény alakja hasonló a modell által leírthoz. Mivel a modellalkotás folyamán
terméktől függő képzési sebességet definiáltam, a másik két tag független a termelt fehérjétől, a
modell értéke 1-re normálható (9. táblázat). A normalizált νP értéket használva, az egyenletet be
kell szorozni a ténylegesen pH 5,7-en és 20oC-on mérhető termékre jellemző maximális qP
értékkel, és így a modell képes megadni a fajlagos termékképzési sebesség értékét a pH [3,2 ;
7,2] és T [17 ; 29]oC intervallumban. Amennyiben az adott heterológ fehérje proteolitikus
degradációjának pH és T függése ismert, a qP-re vonatkozó egyenlet segítségével kiszámítható a
térfogati produktivitásra vonatkozó optimum.
A glicerinen történő sejttömeg képzésnek a pH 5,0 és a 29-30oC az optimális [Chiruvolu et al.,
1998]. A 20oC-on végzett glicerines tenyésztésnél a kezdeti 40 g/l glicerin teljes
metabolizációja a 29oC-on végzett fermentációhoz képest akár 2-szer annyi időt is igénybe
vehet. A sejttömeg és a heterológ fehérje képzés pH és T optimuma tehát eltér: glicerin
szubsztráton történő sejttömeg képzéshez

pH 5,0 és 29-30oC a javasolt beállítás, míg a

rekombináns termék képzésének a pH 5,7 és 20oC felel meg, ha nem jelentős a proteolitikus
degradáció.

4.2. A metanol koncentráció hatása a rekombináns Pichia pastoris
fermentációra
4.2.1. On-line metanol mérő rendszer kialakítása és vizsgálata Pichia pastoris
fermentációhoz

A metanol koncentráció P. pastoris MutS fermentációra való hatásának vizsgálatához szükséges
volt egy olyan kísérleti rendszer kidolgozása, mely alkalmas a fermentlében a szubsztrát
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koncentráció hosszú távon történő állandó értéken tartására. A költséges specifikus gázelemző
készülékek alkalmazása helyett illékony szerves anyagok koncentrációját általánosan mérő
szenzor mellett döntöttem. Mivel a metanolon kívül a fermentlében nem jelenik meg jelentős
mennyiségű illékony szerves anyag, a mért összes illékony szerves anyag metanolnak
tekinthető. A rendszerben Figaro TGS 822 típusú, általános illékony szerves anyagot mérő
szenzort (Figaro Inc., USA) használtam [Katakura et al., 1998]. A detektor érzékelő anyaga
SnO2 félvezető kristály. Redukáló gáz hiányában (metanol) a szenzorban lévő SnO2 kristályok
felszíne nagymértékben reagál a levegő oxigénjével, felületi töltöttség alakul ki és így az
érzékelő vezetőképessége lecsökken (33. ábra). Ha redukáló gázt vezetnek a kristályokra, akkor
az a kristályok felszínén elreagálva csökkenti a felszíni töltöttséget, így a szenzor ellenállását is.
Az ellenállás a következő összefüggés szerint változik a redukáló gáz koncentrációval:
R=a*[C]-α
ahol a és α konstans.
Ha a detektorra állandó áramerősséget kapcsolunk, akkor a kimenő feszültségérték a következő
összefüggés szerint változik a levegőáramban lévő redukáló gáz koncentrációval:
U=I*a*[C]-α
Természetesen az érzékelő fokozatosan „telítődik” a redukáló gázzal, és csak mintegy 500-1000
ppm-ig megfelelő érzékenységű (34. ábra).

33. ábra Az SnO2 alapú TGS szenzorok felületén kialakuló felületi töltöttség kialakulása oxigén jelenlétében,
illetve a töltöttség leépülése redukáló gáz hatására [Figaro B].
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34. ábra A Figaro TGS822 szenzor kimenő jele a mért gáz koncentrációjának függvényében [Figaro A].

4.2.1.1. Mintavétel a fermentor fejteréből

A metanol koncentráció meghatározásához elsőként a fermentlé fejteréből állandó áramlást
biztosító pumpával vett mintát vezettem a szenzorra a 3.5.1. fejezetben leírtak szerint. Vízmetanol kísérleti modell rendszert használva a szenzor kimenő jele a metanol koncentrációval
hiperbolikus függvénnyel megfelelően leírható volt (R2=0,9976), és alkalmasnak tűnt a 0-0,8
%(V/V) metanol-koncentráció tartomány mérésére (21. ábra) [Kupcsulik et al., 2001]. A
mérőrendszer ezen kialakítását rekombináns P. pastoris fermentáció során felhasználva a
szenzor kimenő jele és az off-line módon végzett szubsztrát koncentráció meghatározás
eredménye azonban nem mutatta az előzetesen meghatározott összefüggést (melléklet 50. ábra).
A zavaró hatásokat a mintavételi rendszer hibájának tekintettem és okainak az alábbiakat
feltételeztem: a bemenő levegő térfogatáramának ingadozásai a levegőztetőn megtapadó sejtek
miatt, a kimenő levegő páratartalmának változásai, a kimenő levegő cseppfogóján és a
visszafolyó hűtőn esetleges biofilm kialakulása okozta zavarás, a levegő mintavételi pumpa
ingadozásai. A felmerülő problémák miatt a fejtérből történő mintavétel helyett szubmerz
szonda kialakítása mellett döntöttünk.
4.2.1.2. Szubmerz metanol koncentrációt mérő szonda kialakítása

A kialakított szonda felépítése a következő (22. ábra és melléklet 51. ábra):
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A bemerülő szonda anyagátadó felülete szilikon-kaucsukból készült. Az anyagátadó felület tág
határok között változtatható, így a rendszer a mérendő metanol-koncentrációhoz adaptálható. A
szilikon anyagátadó felület külső felületéről diffúzióval jut a belső felületre a metanol, amit
állandó térfogatáram juttat a szenzorra. A mérőszondába belépő légáram nincs külön
termosztálva, a fermentlé biztosítja a szonda állandó hőmérsékletét, a szenzor test pedig külön,
az érzékelőbe integrált fűtőegységgel rendelkezik. Miután a szonda mind víz-metanol, mind
sejtes rendszerben működőképesnek tűnt, megvizsgáltam a feltételezhetően a szondára
befolyást gyakorló faktorok hatását és varianciaanalízissel elemeztem hatásukat a kimenő jelre.
A célom az volt, hogy modell alapú becsléssel egy adott metanol-koncentráció tartományban és
adott biorektorban végzendő P. pastoris fermentációhoz a mérőszonda beállítását előzetesen el
lehessen végezni.
4.2.1.3. A szubmerz metanol szondára ható faktorok varianciaanalízise
A szenzor kimenő jelére ható tényezők közül az anyagátadó felületet, a vivőgáz térfogat áramát,

illetve a bioreaktor keverő fordulatszámát vizsgáltam. Mivel az anyagátadó felületet minden
esetben ugyanolyan átmérőjű, falvastagságú és minőségű szilikon cső biztosította, a
kontaktfelület nagyságát a felhasznált cső hosszával jellemeztem. A szondatest állandó
hőmérsékletét a bioreaktorban lévő közeg biztosította, tehát a fermentációs eljárásra jellemző
érték (rekombináns P. pastoris esetén 20oC), ezért hatását a kimenő jelre nem vizsgáltam. A
három faktor hatását 3 szinten, 33-1 típusú kísérleti terv végrehajtása alapján elemeztem (10.
táblázat). Az adott beállítással mért különböző metanol-koncentrációhoz tartozó egyensúlyi
kimenő jel értékekre (10, 35. ábra) hiperbolát illesztettem (36. ábra), és a hiperbola
paramétereinek függését vizsgáltam a faktoroktól varianciaanalízis segítségével.
10. táblázat 33-1 típusú kísérleti terv és eredménye a metanol szenzor kimenő jelére ható faktorok vizsgálata
esetén.

Kísérlet
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

csőhossz
[cm]
25
25
25
40
40
40
59
59
59

vivőgáz
keverő
térfogatáram fordulatszám
[l/perc]
[n/perc]
0,3
400
0,5
1200
0,7
800
0,3
1200
0,5
800
0,7
400
0,3
800
0,5
400
0,7
1200

a

b

[V]
2,4499
2,7507
2,6259
2,6829
2,7396
2,6622
2,8836
2,8154
2,7289

0,7507
0,4026
0,5747
0,4509
0,5659
0,3625
0,3646
0,3358
0,2331
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3

feszültség

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
1.

1
2.

3.

2
metanol [%(V/V)]

3

4.

7.

5.

6.

4
8.

9.

35. ábra A metanol-koncentráció hatása a szenzor kimenő jelére [V] különböző beállítások esetén.

3.0
2.5

feszültség

2.0
1.5
2,8154*cMeOH/(0,3358+cMeOH); R2=0,9980
8. beállítás

1.0
0.5
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

metanol [%(V/V)]
36. ábra Példa a metanolt mérő rendszer kimenő jelének [V] és a metanol koncentrációnak az
összefüggésére víz-metanol rendszerben.  - mért steady-state feszültség értékek 59 cm-es csőhossz, 0,5
l/perc vivőgáz térfogatáram és 400 1/min keverő-fordulatszám mellett.  - illesztett hiperbola

Az adatokra illesztett hiperbola mindkét paraméterét külön-külön, másodfokú modell visszafelé
történő lépésenkénti lebontásával vizsgáltam. A varianciaanalízis azt mutatta, hogy a hiperbola
mindkét paramétere csak a csőhossztól, azaz a kontaktfelület nagyságától függ szignifikánsan
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(11. táblázat). A kimenő feszültség jel tehát víz-metanol rendszerre Biostat Q fermentorra a
következő egyenlettel becsülhető:
U=

(0,0059 * H + 2,4604) * C
- 0,0078 * H + 0,7710 + C

U- a szenzoron mérhető feszültség [V]
C- metanol koncentráció a fermentlében [(V/V)%]
H- csőhossz [cm]
A vizes modell közegre kialakított egyenlet sejtes tápközegben nem feltétlenül használható,
elsősorban

a

folyadék

viszkozitásának

változása

miatt.

Az

összefüggés

általános

érvényességének vizsgálatához a kalibrációt a közepes sejtkoncentrációjú közegben is
elvégeztem az 5. kísérleti beállítást alkalmazva (53. ábra). A mérési eredmények azt mutatják,
hogy 0,1 %(V/V) metanol-koncentráció fölött az illesztett hiperbola meredeksége nem tér el
jelentősen a vizes közegben felvett egyenletétől, viszont mintegy 0,4 V negatív irányú alapjel
eltolódás tapasztalható a sejtes közegben. A 3 turbinakeverőt (Rushton) tartalmazó Biostat M
fermentor alkalmazásával a vizes közeghez képest híg sejtes közegben nem tapasztaltam alapjel
eltolódást, ami vélhetőleg a közeg jobb átkeveredésével magyarázható. Összefoglalásként
megállapítható, hogy a kialakított metanol-szonda alkalmas a rekombináns P. pastoris
fermentáció során a metanol koncentráció nyomon követésére és szabályozására, amennyiben
az alapjelet (zérót) a sejttömeg-képző szakasz végén (a termékképzéshez kiindulási szárazanyag
tartalomnál) állítják be a jelfeldolgozó egységen.
11. táblázat A metanol szenzor válaszjelére illesztett modell paramétereinek vizsgálata másodfokú hipotézis
lebontásával - eredmények.

"a" paraméter
SS
tengelymetszet
csőhossz
csőhossz2
térfogatáram
térfogatáram2
keverő fordulatszám
keverő fordulatszám2
hiba

5,544395
0,060670

0,060922

szabadsági
fok
1
1
0
0
0
0
0
7

MS

F

p

5,544395
0,060670

637,0599
6,9711

3,9E-08
0,033409

0,008703
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"b" paraméter
tengelymetszet
csőhossz
csőhossz^2
térfogatáram
térfogatáram^2
keverő fordulatszám
keverő fordulatszám^2
hiba

SS
0,544421
0,105728

0,090950

Degr. of
1
1
0
0
0
0
0
7

MS
0,544421
0,105728

F
41,90148
8,13739

p
0,000343
0,024596

0,012993

Az első metanol-szenzor rendszer felépítésének megfelelően az összes rendelkezésre álló
Biostat fermentorhoz megfelelő szonda testeket készíttettünk, így képesek lettünk 0,8-230
literes térfogat tartományban on-line módon szabályozható, állandó szubsztrát koncentrációjú
rekombináns P. pastoris fermentációk végzésére. Ezzel a kis léptékben optimált Pichia
fermentációk méretnövelhetővé váltak.

4.2.2. A metanol koncentráció hatása a rekombináns Pichia pastoris MutS fermentációjára
A P. pastoris képes metanolt, mint egyedüli szén- és energiaforrást hasznosítani két alkohol-

oxidáz enzimével, az Aox1 és Aox2-vel. Míg ezen enzimek funkcionális részei 92 %-os
nukleinsav és 97 %-os aminosav homológiát mutatnak, addig a szabályzó régiók alapvetően
eltérnek egymástól: aktivált/derepresszált állapotban az AOX1 szolgáltatja az enzimaktivitás
mintegy 90 %-át. Az esetek jelentős részében az erős AOX1 promotert használják az
expressziós kazetta létrehozására, így a metanol nemcsak szén- és energiaforrás, hanem a
heterológ fehérjeképződést indukáló ágens is egyszerre. A P. pastoris Mut+ változata
funkcionális AOX1-el rendelkezik. Mivel Mut+ sejtekben az Aox aktivitás döntő része az
AOX1 génről származik, mind az enzim, mind a heterológ fehérje termelése ugyanolyan
szabályzás alatt áll. A Mut+ variánsnál tehát az indukció szempontjából végzett metanol
koncentráció optimálás eredménye ugyanazt az eredményt kell, hogy adja a heterológ fehérje
szempontjából is. Ennek ellenére, a fajlagos termékképzési sebesség (qP) optimuma a fajlagos
növekedési sebességre (qx) limitáló metanol koncentráció tartományba esik. Ez a jelenség egyes
vélekedések szerint a nagy metanol-koncentráció okozta katabolit represszióval magyarázható
[Kim, 2001]. A qP és qx az utóbbi maximumához tartozó metanol-koncentrációt elérve csökken
a metanol koncentráció növekedésével, ami a toxikus metabolitok (formaldehid, hidrogénperoxid) fokozott akkumulációjának eredménye. Míg a Mut+ típusú P. pastoris növekedési és
termékképzési kinetikája jól jellemzett, a MutS változat kevésbé ismert [Minning et al., 2001;
Ren et al., 2003].
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MutS sejtek esetén a termékképzés és a szubsztrát felhasználás eltérő szabályzás alatt áll: a
heterológ protein termeléséért az AOX1 promoter felelős, míg Aox enzim csak az AOX2
lokuszon képződik. A két promoter metanol-indukciós kinetikájára nem ismertek összehasonlító
adatok, de általánosan elfogadott nézet szerint aktivitásuk hasonlóan változik a metanol
koncentráció függvényében. Mivel az asszimilációs és disszimilációs reakcióutak kezdeti
lépését az Aox általi katalízis jelenti, a rendelkezésre álló enzim mennyiség meghatározza a
sejtek energia- és szén ellátottságát, erőteljes hatást gyakorolva a heterológ fehérjeképzésre is.
A qP-t tehát a MutS rendszerben az eltérő promoterek szabályzása alatt álló transzkripciós
indukció és a szubsztrát metabolizmus eredője határozza meg, várhatóan a Mut+ variánsnál
összetettebb módon. Mivel a MutS sejtekben Aox hiány van, a metanol-oxidációs reakció
sebessége nem nő radikálisan a szubsztrát koncentráció növekedésével. Az Aox által katalizált
reakció viszonylagos lassúsága következtében a toxikus metabolitokat fölhasználó reakciók
képesek a káros anyagok levezetésére, így nagyobb metanol-koncentráció esetén kevésbé
jelentkezik az inhibíciós hatás. Ugyanakkor a MutS sejtek a Mut+ változat qx-ének csak
töredékét képesek elérni, ezért a metanol-koncentráció qx-re gyakorolt hatása várhatóan kevésbé
jelentkezik a termékre vetített térfogati produktivitásban (JP), azaz a JP csak az indukció (qP)
által lesz determinált. Míg a Mut+ esetén a qP lineáris függvénnyel a qx-hez volt kapcsolható,
MutS sejteknél a qP direkt metanol koncentráció függése nélkül nem sikerült a termékképzésre
használható leírást készíteni [d'Anjou és Daugulis, 2001]. Célom a metanol-koncentráció és a
kinetikai paraméterek közötti összefüggés feltárása volt, P. pastoris GS115 MutS HSA
modelltörzs felhasználásával.
4.2.3. Eredmények

A kísérleteket on-line metanol szonda alkalmazásával B. Braun Biostat M fermentorban
végeztem, a 3.3.3. fejezetben leírtak szerint. A glicerines sejttömeg képző szakaszt egy 25 órás
adaptációs periódus követte, ami biztosította az esetlegesen korábban képződött ecetsav és
etanol fölhasználását és az adott metanol koncentrációra jellemző steady-state kialakulását. Az
adaptációs szakasz első felében állandó metanol-adagolási sebesség (0,6 ml/l/h) alkalmazásával
indukáltam az alkohol-oxidáz rendszert, majd amikor nagyobbá vált a metanol-fogyasztási
sebesség a metanol-adagolási sebességnél, a szubsztrát beadagolást a metanol-szenzor
szabályzása alá rendelve a kívánt szubsztrát koncentrációt tartottam. A termékképzési szakasz
során a metanol koncentrációt a szubsztrát rátáplálás on/off szabályzásával tartottam a kívánt
értéken (37. ábra). Ennek a már szabályozott periódusnak az első 10 óráját tekintettem a kvázi
állandósult állapot eléréséhez szükséges időtartamnak, és csak az ez utáni szakaszt használtam
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föl a fermentációk értékeléséhez. A fajlagos növekedési sebesség (qx), a fajlagos metanol
fogyasztási sebesség (qMeOH) és a fajlagos termékképzési sebesség (qP) átlagos értékeit az
adaptációs periódus utáni, állandó metanol-koncentrációjú, 50-55 óra hosszú termékképzési
szakaszra számoltam ki az egyes mintavételi pontokon mért szárazanyag tartalom (x), térfogat
(V) és HSA koncentráció (cHSA) értékek felhasználásával az alábbiak szerint:
x=

z
1
 x V + x n Vn

⋅ ∑  n −1 n −1
⋅ (t n − t n −1 )
t z − t 1 n =1 
2


qx =

1 x z − x1
⋅
x t z − t1

q MeOH =

qP =

1 m MeOH
⋅
x t z − t1

1 c HSA,t Vt − c HSA , 0 V0
⋅
x
t z − t1

ahol
x

átlagos sejt szárazanyag koncentráció a termékképzési szakasz alatt [g sza / l]

tn

a termékképzési szakasz során vett n-edik minta mintavételi ideje [h]

xn

sejt szárazanyag koncentráció az n-edik mintában [g sza / l]

Vn

fermentlé térfogat az n-edik mintavétel időpontjában [l]

qx

fajlagos növekedési sebesség a termékképzési szakasz alatt [1/h]

qMeOH fajlagos metanol fogyasztási sebesség a termékképzési szakasz alatt [g MeOH / g sza /
h]
mMeOH az összes termékképzési szakasz alatt elfogyasztott metanol tömege [g/ l]
qP

fajlagos termékképzési sebesség a termékképzési szakasz alatt [g HSA / g sza /h]

cHSA,t HSA koncentráció a fermentlében az n-edik mintavételkor [g/ l]
Az elfogyasztott metanol tömegét (mMeOH) a vizsgált időszak alatt beadagolt metanol teljes
tömegéből számoltam ki, korrigálva azt a légárammal elpárolgó szubsztrát mennyiségével
(4.1.3. fejezet). Az átlagos értékek használata azért volt indokolt, mert így a viszonylag kis
térfogatokkal történő munka során elkövetett nagyobb egyedi hiba hatása kevésbé érvényesül,
továbbá az esetlegesen fellépő kis mértékű szubsztrát koncentráció ingadozás befolyása is
csökken az idővel súlyozott átlagok használatával.
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37. ábra Példa on-line módon szabályzott metanol-koncentráción végrehajtott rekombináns P. pastoris
fermentációra. A hőmérséklet [oC], pH, glicerin-koncentráció [g/l] és metanol-koncentráció [g/l] alakulása a
fermentáció során. szürke – sejttömeg-képzési szakasz; sárga – adaptációs periódus; kék – termékképzési
szakasz

A metanol-koncentráció hatásának értékelésére hét különböző szubsztrát koncentráció értéken
végeztem fermentációkat 0,45 és 8,85 g/l között. A fermentációk során a megfelelő pH és
hőmérséklet (5,7 és 20oC) valamint a fölöslegben adagolt nitrogénforrás biztosította, hogy ne
történjen

jelentős

mértékű

proteolitikus

termékdegradáció.

Az

egyes

fermentációk

termékképzési szakaszára mért és számolt adatok a
12. táblázatban láthatóak.
12. táblázat A különböző metanol-koncentráción végzett P. pastoris MutS HSA fermentációk termékképzési
szakaszra számolt jellemzői.

metanol
g/ l

végső
HSA
mg/ l

végső
sza.
g sza/ l

0,45
1,45
2,70
3,58
4,67
6,04
8,85

1182
625
389
664
523
465
436

36,27
42,08
40,73
44,28
37,57
40,55
33,49

YP/MeOH
g/g
MeOH
0,0161
0,0080
0,0021
0,0143
0,0068
0,0066
0,0076

YX/MeOH

qMeOH

qP

g/g MeOH g MeOH/ g HSA/ g
g sza/ h
sza/ h
0,153
0,0350
0,00056
0,295
0,0288
0,00023
0,113
0,0391
0,00008
0,176
0,0243
0,00035
0,244
0,0276
0,00016
0,199
0,0285
0,00016
0,323
0,0271
0,00021

qX
1/h
0,0054
0,0065
0,0055
0,0043
0,0070
0,0054
0,0088

JP

JX

g HSA/ l/ g sza./ l/
h
h
0,0187
0,262
0,0094
0,265
0,0030
0,177
0,0114
0,185
0,0055
0,219
0,0058
0,201
0,0046
0,209

4.2.3.1. A fajlagos növekedési sebesség függése a metanol koncentrációtól
A Mut+ típusú sejtek esetén qx unkompetitív kinetikával írható le a metanol-koncentráció

függvényében [Zhang et al., 2000]. Az unkompetitív növekedési kinetika az AOX1 promoter
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metanol indukált és esetlegesen represszált alkohol-oxidáz képzésének, a konszekutív
lépésekből

álló

metanol

asszimilációs

és

disszimilációs

útvonalak

reakció-kinetikai

eltolódásainak, valamint a metanol oxidációja során képződő formaldehid és hidrogén-peroxid
által okozott inhibíciónak az eredője. A Mut+ típusú sejtek 3,65 g/l metanol koncentrációnál érik
el a maximális fajlagos növekedési sebességet. A 38. ábraán látható, hogy MutS sejtek esetében
nem jelentkezik a qx határozott maximumos lefutása a metanol függvényében, és a sejtek mind
igen alacsony, mind nagy szubsztrát koncentráció tartományban is relatíve jól növekednek.
Természetesen a MutS esetén mérhető maximális qx érték (0,0088 1/h) csak mintegy tizede a
Mut+ sejtekének, a rendelkezésre álló kicsiny Aox enzimaktivitásnak megfelelően. A qx
szubsztrát koncentrációtól való függetlensége a vizsgált tartományban a következő okokkal
magyarázható:
1. A MutS sejteket relatív Aox enzim aktivitás hiány jellemzi, ezért a szubsztrát felhasználás
során a sebesség meghatározó lépés a metanol oxidációja. Mivel ez a reakció a közös kiinduló
pontja az asszimilációs és disszimilációs utaknak is, mind a két folyamat sebességét elsősorban
az első szubsztrát oxidációs lépés határozza meg, viszont a qx-et a két útvonal egymáshoz
viszonyított fluxusának egyensúlyi eltolódásai is befolyásolják. Az AOX promoterek a vad
típusú sejtekben növekedést limitáló metanol koncentrációnál indukáltak maximális mértékben,
tehát MutS sejteknél már kis szubsztrát koncentráció tartományban is rendelkezésre áll a
maximális Aox enzimmennyiség, ami megmagyarázza a viszonylag nagy fajlagos növekedési
sebesség értéket.
0.01

qx [1/h]

0.008
0.006
0.004
0.002
0
0

2

4

6

8

10

metanol [g/l]

80

qMeOH [g/ g sza/ h]

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0

2

4

6

8

10

metanol [g/l]
38. ábra P. pastoris GS115 MutS HSA egyensúlyi fajlagos növekedési sebessége (qx) és fajlagos metanol
fogyasztási sebessége (qMeOH) a metanol koncentráció függvényében. Biostat M 1200 ml; Biostat U kevert 19
l; Biostat U air-lift 19 l

2. Nagy metanol koncentrációnál a vad típusú sejteknél a szubsztrát bőség megnöveli az alkohol
oxidációs reakció sebességét olyan mértékben, hogy a formaldehid képződési sebessége
meghaladja annak összesített felhasználási sebességét, így akkumulálódik a sejtekben. Az
emelkedő formaldehid koncentráció toxikus hatásával párhuzamosan a peroxiszómákban
nagyobb sebességgel képződő hidrogén-peroxid is inhibeálja a metanol felhasználását. MutS
típusú sejtekben a maximálisan indukált AOX2 nem képez annyi enzimet, hogy az emelkedő
szubsztrát koncentráció következtében megnövő reakciósebesség a toxikus termékek
felhasználási sebességét meghaladja, így a vizsgált tartományban jelentős inhibíciós hatás nem
várható.
3. A qx metanol koncentráció-növekedéssel tapasztalható csökkenésének másik okaként a
metanol AOX promoteren okozott katabolit represszióját jelölik meg [Kim et al., 2001]. Mivel a
fajlagos növekedési sebesség a metanol koncentráció emelkedésével nem csökken, sőt a
maximális értéket 8,85 g/l-nél mértem, valószínűsíthető, hogy a katabolit-represszió hatását
képes ellensúlyozni a szubsztrát koncentráció-emelkedésből származó reakciósebesség
növekedés vagy az AOX2 promoteren nem jelentkezik erőteljesen a metanol okozta katabolit
represszió. Amennyiben az AOX2 promoteren valóban nem jelentkezik katabolit represszió,
míg a pAOX1-en igen, fiziológiailag indokolhatóvá válik az AOX gének mindeddig
rejtélyesnek gondolt párhuzamos megléte: az AOX1 nagy metanol koncentrációnál a metanol
okozta katabolit represszió hatására "kikapcsol", leállítva a toxikus mennyiségű formaldehid és
hidrogén-peroxid fölhalmozását. Az AOX2 promoter ugyanakkor alacsony szintű Aox
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képzésével biztosítja a nagy koncentrációban rendelkezésre álló szubsztrát hasznosítását és a
sejtek növekedését, a káros metabolitok lebontási szintjének megfelelően.
4.2.3.2. A fajlagos metanol fogyasztási sebesség függése a metanol koncentrációtól

A Mut+ típusú sejtek esetén a 2.7. fejezetben leírtak szerint a qMeOH a qx lineáris függvényével
írható le. MutS sejteknél a qMeOH-ra nem állapítható meg hasonló összefüggés, értéke nem
változik egyértelműen qx-el, sem a metanol koncentrációval (melléklet 54. ábra és 38. ábra). A
magyarázat qMeOH és qx laza kapcsolatára a relatíve nagy fenntartási koefficiens (m) lehet: a
felvett szubsztrát döntő hányadát a sejtek a fenntartásra fordítják, a "maradék" lesz csak
sejttömeg képzésre fordítható. A sejttömegre vetített hozam (melléklet 55. ábra) reciproka
lineáris kapcsolatban áll qx-el az alábbi összefüggés szerint:
1
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39. ábra A sejttömegre vetített hozam reciproka (1/Yx/MeOH, g metanol/ g szárazanyag) a fajlagos növekedési
sebesség reciprokának függvényében (saját eredmény). A lineáris illesztés eredménye: 1/Yx/MeOH= 0,0259 ·
1/qx + 0,2412 R2=0,6402 (a bekarikázott érték az illesztésből kivéve).

A 39. ábraán látható illesztés alapján m értéke 0,026, ami beleesik a Pais által publikált
tartományba [Pais et al., 2003].
4.2.3.3. A metanol hatása a fajlagos termékképzési sebességre

A metanol koncentráció elsősorban az AOX1 promoteren keresztül határozza meg a
termékképzési sebességet. Mivel az AOX1 promoter maximálisan növekedést limitáló
szubsztrát koncentráció tartományban indukált, a sejten belül mérhető maximális termék
koncentráció (intracelluláris termék esetén) igen kis metanol koncentrációnál a mérhető (0,34

82

g/l) [Zhang et al., 2003]. Ugyanakkor a termékképzést a rendelkezésre álló szén- és
energiaforrás is limitálhatja. Mut+ sejtek esetén qMeOH és qx maximuma nagyobb szubsztrát
koncentrációnál mérhető (3,65 g/l). A két hatás eredőjeként qP maximuma az optimális
indukciós és növekedési metanol koncentráció közé, 2,1 g/l-re esik. MutS sejteknél a qx és qMeOH
kevéssé függ a metanol-koncentrációtól a vizsgált tartományban, ami valószínűsíti, hogy a
rendelkezésre álló szén- és energiaforrás nem változik jelentősen a szubsztrát koncentráció
változásával. Így a termékképzés MutS sejteknél növekedés- és indukció-determinált helyett
tisztán az AOX1 promoter indukciója által lesz meghatározott a vizsgált (szélsőséges eseteket
nem tartalmazó) tartományban. A maximális qP érték kis (0,45 g/l) metanol-koncentrációnál
mérhető (40. ábra). Az AOX promoter felhasználásával működő Hansenula polymorpha
expressziós rendszernél is az általam mérthez hasonló, metanol koncentráció-növekedésre
bekövetkező exponenciálisan csökkenő termékképzési sebességet mértek [Kim et al., 2001]
Mivel MutS sejtek esetében a formaldehid és hidrogén-peroxid általi inhibíció nem jelentős
(mint azt qx metanol koncentráció függetlensége mutatja), a qP-ben bekövetkező csökkenés
hangsúlyozottan az AOX1 indukáltságának visszaesésével magyarázható, azaz metanol okozta
katabolit represszió megléte mérési eredményeim szerint valóban feltételezhető az AOX1
promoteren.
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40. ábra P. pastoris GS115 MutS HSA egyensúlyi fajlagos termékképzési sebessége a metanol koncentráció
függvényében. Biostat M 1200 ml; Biostat U kevert 19 l; Biostat U air-lift 19 l

4.2.4. Méretnövelési kísérletek az optimált fermentációs paraméterekkel

A P. pastoris GS115 MutS HSA termelő törzzsel kísérleti üzemi léptékben is végeztem
fermentációkat (melléklet 56. és 57. ábra). A kísérletek célja kettős volt:
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• A Pichia fermentációkat általában egyszerűen méretnövelhetőnek tartják: a bench top
fermentorokkal optimált beállítások várhatóan hatékonyak kísérleti üzemi/ üzemi léptékben is.
Ez azt jelenti, hogy az optimált pH-n és T-n és adott metanol-koncentráción végzett kísérleti
üzemi léptékű tenyésztések során mért fajlagos értékeknek meg kell egyezniük a bench top
reaktorban regisztrált adatokkal. Ez természetesen csak akkor lehet igaz, ha a fermentorokban
az anyagátadási, keveredési stb. viszonyok tökéletesen megegyeznek. Az átkeverésre és
anyagátadásra vonatkozó egyezés még hasonló geometriájú bioreaktorok alkalmazásával is csak
nehezen közelíthető. A munkám során eredetileg alkalmazott B. Braun Biostat M-ről és Q-ról
tértem át a mintegy hússzoros térfogat növekedést jelentő Biostat U30 rendszerre, melynek
reaktora felépítésében a Biostat M-re hasonlít (3x Rushton turbinakeverő, csőlírás levegőztetés
stb.).
• A kevert 19 literes hasznos térfogatú fermentorral azonos szabályzórendszerhez kapcsolható,
azonos térfogatú air-lift reaktor alkalmazásával összehasonlítottam a kétféle bioreaktor típus
rekombináns P. pastoris fermentációra való alkalmazhatóságát. Az air-lift fermentor üzemesítés
esetén egyszerűbb felépítésű, így gazdaságosabban előállítható bioreaktor alkalmazását teszi
lehetővé, melynek fajlagos energiaszükséglete – a keverők hiánya miatt – is alacsonyabb.
A kísérleti üzemi léptékű fermentációk a bench-top tenyésztéseknél ismertetett módon számolt
jellemzői a 13. táblázatban láthatók.
13. táblázat Kísérleti üzemi léptékben végzett P. pastoris MutS HSA fermentációk termékképzési szakaszra
számolt jellemzői. *U20 kevert reaktor; **air-lift reaktor

Metanol végső
HSA
g/ l
mg/ l
*

1,37
0,50

**

1352
2056

végső
sza.
g sza/ l
124,4
45,17

YP/MeOH
g/g
MeOH
0,0074
0,0019

YX/MeOH

qMeOH

qP

qX

JP

JX

g/g MeOH g MeOH/ g HSA/ g
1/h
g HSA/ l/ g sza./ l/
g sza/ h
sza/ h
h
h
0,260
0,0296
0,00036 0,0073 0,0176
0,664
0,224
0,0185
0,00029 0,0079 0,0122
0,270

A 38. ábra és a 40. ábraából kitűnik, hogy amíg a kevert reaktor adott metanol-koncentrációnál
a bench top reaktorban mért jellemzővel megegyező, vagy annál valamivel kedvezőbb értékeket
adott, addig az air-lift fermentáció eredményei határozottan gyengébbek. A kísérleti üzemi
méretben végzett fermentációk során jelentős mértékű proteolitikus degradációt tapasztaltam.
Ennek oka valószínűleg a holt terekben fellépő oxigén-limit és a nem megfelelő anyagátadási
viszonyok voltak. A rosszabb levegő ellátottság növekedést limitáló hatását az air-lift
reaktorban a keverős rendszerhez képest elért alacsonyabb szárazanyag koncentráció is jól
mutatja. A növekvő szárazanyag tartalommal a metanol-szonda alapvonala fokozatosan
elcsúszott, és a metanol-koncentrációban fluktuáció jelentkezett. A metanol koncentrációkat
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nem sikerült teljesen a kívánt értéken tartani. Ennek magyarázata, hogy a metanol-szenzor
rendszert csak víz-metanol rendszerben kalibráltam, és ennek eredményeit használtam fel a
fermentációk során. A mérési eredmények szerint szükséges minden reaktorra külön is vizsgálni
a sejtkoncentráció hatását a metanol szenzor kimenő jelére. Összességében kijelenthető, hogy
sikeres rekombináns P. pastoris fermentáció csak igen jól kevert bioreaktorokban végezhető.

4.3. 1,3-propándiol-oxidoreduktáz előállítása
4.3.1. 1,3-propándiol-oxidoreduktáz termelő rekombináns törzsek szelekciója

A felhasznált törzseket a "Rekombináns Pichia pastoris fermentáció" című projektünk (OM00173/2002) keretében állítottuk elő [Donkó, 2003; Sevella, 2004], a 3.3.3. fejezetben leírtak
szerint. A mintegy 150, antibiotikumos szelekcióval kiválasztott, a propándiol-oxidoreduktáz
(PDOR) gént potenciálisan tartalmazó törzset az itt részletesen nem ismertetett, a munkacsoport
által kidolgozott forgó kémcsöves és rázatott lombikos expressziós szelekciós tesztekben
vizsgáltuk. A vizsgálat első célja a különböző törzs-konstrukciók közül véletlenszerűen
kiválasztott törzsek összehasonlítása volt a termelésre képes variánsok kiválasztása érdekében
(anyatörzs, felhasznált vektor, vektor hasítási helye) (14. táblázat). Az anyatörzs megszabja a
maximális növekedési sebességet, illetve befolyásolja a proteolitikus bomlás mértékét, a vektor
meghatározza azt, hogy a kifejeződés extra- vagy intracelluláris lesz-e, illetve a létrehozott
plazmid konstrukció sikeressége eleve determinálja a termelés hatékonyságát, végül a hasítási
hely megszabja a homológián alapuló rekombináció helyét, így eldöntve, hogy a létrehozott
törzs Mut+ vagy MutS lesz-e. A vizsgált 10 féle különböző változat közül csak a P. pastoris
SMD1168 DH vektorral transzformált törzseiben tudtam enzimaktivitást mérni (15. táblázat). A
mért maximális enzimaktivitás érték az általunk optimalizált Enterobacter fermentációban
elértnek mintegy háromszorosa volt [Németh et al., 2003]. A rázatott lombikos kísérletek során
az 50-es jelzésű törzzsel sikerült elérni a forgókémcsöves tesztrendszerben megvalósított
enzimaktivitásokat (99,4-246,4 U/l fermentlé). Az adott változatból vizsgált 2 törzs igen eltérő
enzimtermelő képességet mutatott, ezért mind a négy, rendelkezésünkre álló és az adott
konstrukciójú törzzsel összehasonlító vizsgálatot kellett végezni, a legjobb termelő törzs
kiválasztására. További problémaként merült föl, hogy a négy törzs összehasonlító vizsgálatával
párhuzamosan indított, az 50-es törzzsel végzett termelési kísérletek nem hozták meg a várt
eredményt a HSA termelő törzshöz használt minimál tápoldatban, így szükségessé vált a
tápközeg összetételének megváltoztatása.
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14. táblázat Forgó kémcsöves rendszerben vizsgált különböző konstrukciók.

anyatörzs
GS115
GS115
GS115
GS115
GS115
SMD1168
SMD1168
SMD1168H
SMD1168H
KM71

várt típus
Mut+
Mut+
Mut+
MutS
MutS
MutS
MutS
MutS
Mut+
MutS

kifejeződés
extracelluláris
extracelluláris
intracelluláris
intracelluláris
extracelluláris
intracelluláris
extracelluláris
extracelluláris
extracelluláris
extracelluláris

vektor
D1
D
DH
DH
D
DH
D
D
D
D

15. táblázat A forgó kémcsöves rendszerben vizsgált konstruktok közül az enzimaktivitást mutató törzsek
adatai.

törzs
SMD1168 MutS Intracelluláris DH
SMD1168 MutS Intracelluláris DH
SMD1168 MutS Intracelluláris DH
SMD1168 MutS Intracelluláris DH

jelzése
50
50
55
55

specifikus aktivitás [U/
l fermentlé]
225
270
4,1
11,9

4.3.2. A szükséges kiegészítő tápanyagok meghatározása
4.3.2.1. Expressziós vizsgálatok fermentoros tenyésztési rendszerben az 50-es törzzsel

Mivel a kísérletek során használt 50-es törzs mind forgókémcsöves, mind rázatott lombikos
léptékben termelt enzimet, megalapozottá vált a fermentoros léptékű enzimtermelés vizsgálata.
A fermentációt 1200 ml hasznos térfogatú Biostat M bioreaktorban végeztem. A leoltást követő
28,25 óránál indítottam el a metanol rátáplálást 1,0-1,1 V-os szabályzó feszültségszinttel. A
tenyészet szárazanyag-tartalma a metanolos szakasz indítása után nem nőtt, és az automatikus
szabályzás sem adagolt jelentős mennyiségű metanolt a reaktorba, tehát az alkoholt nem
fogyasztotta a törzs. Korábbi tenyésztési kísérletek során nem tapasztaltam ilyen növekedési
problémát, ezért úgy döntöttem, mindenképpen be kellett avatkozni a rendszerbe. A
fermentációs tápoldat a metanol mellett csak szervetlen sókat tartalmaz, míg a forgókémcsöves
és rázatott lombikos tápoldat élesztőkivonatot és peptont is. A korábbi kísérletek során
(forgókémcsöves és rázatott lombikos tenyésztések) a használt törzset aminosavakat tekintve
komplex tápoldatokon növesztettem, így az akármelyik esszenciális aminosavra fennálló
deficienciát nem tudtuk feltárni. A törzs expressziós rendszerének ismeretében elképzelhető
volt, hogy a sikeres transzformáció ellenére hisztidin hiánymutáns maradt. Ezen megfontolás
alapján a fermentáció 52. órájánál 18 ml 150xHis oldatot, majd a 70,3. óránál 18 ml 30xHis
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oldatot juttattam a rendszerbe. A kis mennyiségű hisztidin adagolására a szárazanyag tartalom
jelentős növekedésnek indult. A fermentációt a 140. óránál állítottam le.
A fermentáció fontosabb paramétereinek időbeni alakulását a 41. ábra szemlélteti. A
diagramból látható, hogy a metanol rátáplálás kezdetekor (28,25. óra) a glicerin szint a
kiindulásihoz képest alig változott, tehát túl korai volt a metanol rátáplálás, annak ellenére,
hogy a DO szint növekedést mutatott. A DO szint növekedése tehát nem a szénforrás
hiányának, hanem valamely egyéb, a növekedést akadályozó történésnek tudható be.
Kézenfekvő lehetőségnek adódott a felhasznált Pichia variáns hisztidin hiánymutáns volta,
hiszen a fermentlé csak az inokulumból tartalmazhatott maradék hisztidin nyomokat. A glicerin
szint számottevő csökkenését és vele együtt a szárazanyag-tartalom növekedését minden
valószínűség szerint a hisztidin beadagolás (1. His és 2. His) váltotta ki, így áttételesen
bebizonyosodott hipotézisem helyessége, miszerint a használt törzs hisztidin hiánymutáns. A
termékképzés csak akkor indult meg, amikor a glicerin elfogyott (katabolit represszió) és
feltételezhetően akkor állt le, amikor a hisztidin elfogyott a rendszerben (ekkor a DO szint is
növekedést mutat).
4.3.2.2. A PDOR termelő törzsek növekedésének vizsgálata kiegészítő tápkomponensek
adagolása mellett

A hisztidin adagolás szükségességének ellenőrzésére mind a négy azonos típusú konstrukcióval
szilárd fázisú növekedési kísérletet végeztem, a BMGH táptalajon. A törzseket aminosavak
nélküli élesztő nitrogén alapot (YNB) tartalmazó táptalajon (WO táptalaj jelzés), aminosavakat
nem tartalmazó YNB-vel és hisztidinnel készült táptalajon és aminosav tartalmú YNB-s
BMGH-n teszteltem. Az 55-ös törzs egyik táptalajon sem növekedett jól, a 49, 50 és 51-es törzs
pedig nem fejlődött az aminosav nélküli agaron, és megfelelően növekedett mind a hisztidin,
mind az összes aminosavat tartalmazó táptalajon (42. ábra). A PDOR termelő törzsek lassabban
növekedtek, mint a kontrollként használt HSA és β-galaktozidáz termelő GS115 törzsek, ami a
proteáz deficiens törzsek általános tulajdonsága. Az összes aminosavat tartalmazó táptalajon
nagyobb telep alakult ki, mint a csak hisztidin kiegészítést tartalmazó Petri csészén, ezért
indokolt a minimál táptalaj helyett a komplex médium használata. Az 55-ös törzs használatát
nem megfelelő növekedése miatt elvetettük.
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41. ábra P. pastoris SMD1168 PDOR 50-es törzsével végzett fermentációs kísérlet 80 mg/l hisztidin
adagolással (His). Az■ - oldott oxigén szint (DO, %), ▲ - glicerin-koncentráció [g/l], ■ - fajlagos
enzimaktivitás [U/ l fermentlé],  - szárazanyag [g/l] és ½ - metanol-koncentráció [g/l] az idő függvényében.

42. ábra Módosított BMGH táptalajon végzett növekedési kísérlet eredménye (fotó: Párta László). WOaminosavakat nem tartalmazó YNB-vel, His- hisztidinnel és aminosavakat nem tartalmazó YNB-vel, AAösszes aminosavval tartalmazó YNB-vel készült táptalaj. 1 - törzs49; 2 - törzs50; 3 - törzs51; 4 - törzs55; 5 –
P. pastoris GS115 Mut+ β-Gal-os; 6 - P. pastoris GS115 MutS HSA
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A szilárd táptalajon elvégzett növekedési kísérleteket tápoldatban, rázatott-lombikos
rendszerben megismételtem. A mellékletben bemutatott 29. táblázatban egyértelműen látható,
hogy míg a kontroll HSA termelő nem hiánymutáns törzs mind kiegészítő hisztidin jelenléte
nélkül, mind hisztidin tartalmú tápoldatban egyformán növekedett, addig a PDOR képző törzsek
hisztidin jelenlétében gyorsabb növekedést mutattak, mint minimál táptalajon. 47,5 óra alatt a
PDOR termelő törzsek így is csak a HSA termelő törzsnél mért szárazanyag tartalom tizedét
érték el.
4.3.3. A PDOR termelő törzsek termelőképességének vizsgálata
A kiválasztott a 49-es, 50-es és 51-es jelzésű törzseket rázatott lombikos rendszerben

vizsgáltam, hisztidinnel kiegészített BMMH tápoldatban. Az 55-ös törzs alkalmazását a nem
kielégítő növekedés miatt elvetettem. A négy napos metanolon történő tenyésztés
végeredményei a 16. táblázatban látható. A korábbinál kisebb végső enzim-koncentrációk azzal
magyarázhatók, hogy a tápoldat nem tartalmazott komplex kiegészítőket. A legsikeresebb, 49es jelű törzs enzim termelési potenciáljának felmérésére peptont és élesztőkivonatot is
tartalmazó BMMY tápoldatban végeztem rázatott lombikos kísérleteket (melléklet, 58. ábra). A
törzzsel 1540 U/ l fermentlé végső fajlagos enzimaktivitást sikerült elérni, ami kiemelkedő
eredmény a korábban 50-es törzzsel előállított 216,5 U/l után, ami 162,9 U/g sejt szárazanyagot
jelent 9,8 U/g-hoz képest. A glicerines szakaszt is beleszámolva a kísérletben elért térfogati
produktivitás 10,69 U/l/h volt, ami hozzávetőlegesen megegyezik az Enterobacter-rel elért
legjobb eredménnyel (10,3 U/l/h), ám a végső enzimkoncentráció a rekombináns termeléssel
mintegy 15-szörösére növekedett.
16. táblázat PDOR termelő törzsek termékképzésének vizsgálata.

törzs
P. pastoris SMD1168 PDOR 49
P. pastoris SMD1168 PDOR 50
P. pastoris SMD1168 PDOR 51
P. pastoris GS115 MutS HSA

kezdeti sza.
[g/l]
0,223
4,774
1,659
11,166

végső sza.
[g/l]
5,118
8,739
6,048
14,464

végső enzimaktivitás
[U/l]
[U/ g sza.]
55,9
10,9
15,2
0,7
2,6
0,2
-

A 49. törzs termelőképességét ellenőriztem kevert-levegőztetett bioreaktorban is (Biostat Q). A
tenyésztést peptonnal, élesztő kivonattal és YNB-vel kiegészített BMGY-al végeztem. A
kiegészítő komponensek glicerinhez viszonyított arányát a rázatott rendszerben használt értéken
tartottam. A metanol-koncentrációt a szenzor alapjel eltolódása miatt csak a fermentáció 69.
órája körülre sikerült a kívánt 1 g/l-es értékre beállítani, ám ekkorra a termékképzés
gyakorlatilag megszűnt (melléklet 30. táblázat). Az eljárással így is 684 U/l fermentlé fajlagos
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aktivitást sikerült elérni, ami a 69. órára számolva 10,13 U/ l/ h térfogati produktivitást jelent.
Megállapítható tehát, hogy rekombináns rendszerrel az Enterobacter-ekkel elérhető maximális
térfogati produktivitás megvalósítható, miközben a végső fajlagos enzim-aktivitás 7-15szörösére nő.
4.3.4. A rekombináns enzim stabilitásvizsgálata
A rekombináns enzimek stabilitását a sejttörmeléktől való szeparálás után 25, 4 és -20oC-on

vizsgáltam. A kis mennyiségű alikvotokat a feltárásnak megfelelő töménységben tároltam, majd
az enzimaktivitás mérést már a megfelelően higított mintából végeztem. A mérési
eredményeket

a

korábban

Enterobacter-ből

nyert

tisztítatlan

enzimkészítményével

összehasonlítva látható, hogy folyadék állapotban a rekombináns enzim kevésbé tartható el,
mint a natív készítmény, azonban fagyasztva a rekombináns enzim a stabilabb (43. ábra)
[Németh, 2002]. A folyadék állapotban mért csökkent stabilitás az esetleges szerkezeti
különbségek (pl. glikozilezettség) mellett a natív készítményben maradó metabolitok illetve a
teljes, glicerint 1,3-propándiollá alakító enzimrendszer stabilizáló hatása lehet a magyarázat. A
kérdés tisztázásához szükséges a rekombináns PDOR glikozilezettségének vizsgálata. Ez vagy
az intracelluláris képződésű enzim tisztításával, vagy extracelluláris kifejezésű törzs
létrehozásával lehetséges. A rendelkezésre álló enzimkészítmény a felhasználási hőmérsékleten
(25oC) mért rövid életideje miatt nem alkalmas hatékony enzimreaktor készítésére.
Megoldásként az Enterobacter célzott megváltoztatása mellett termotoleráns törzsből klónozott
enzim felhasználása merül föl.

90

120

fajl. aktivitás

100
80
60
40
20
0
0

10

idő [nap]

20

30

25 C rekomb.

4 C rekomb.

-20 C rekomb.

25 C natív

4 C natív

-20 C natív

43. ábra Rekombináns és natív enzimkészítmények fajlagos aktivitásának [% a kiindulási fajlagos
enzimaktivitáshoz képest] változása különböző hőmérsékletű tárolás során.

Konklúziók
• Az aktív prokarióta eredetű PDOR előállítható a GRAS-nak számító eukariota P. pastorisban.
• Rekombináns előállítással 10,69 U/ l fermentlé / h térfogati produktivitás érhető el, ami
megegyezik az optimált Enterobacter fermentáció eredményével. A térfogati produktivitás a
tenyésztés méretnövelésével megtartható.
• A rekombináns rendszerben elért végső fajlagos enzimaktivitás (1540 U/l) 15-szöröse volt az
anyatörzzsel elértnek.
• A legjobban termelő P. pastoris SMD1168 megfelelő növekedéshez és termékképzéshez
kiegészítő komplex tápkomponenseket (pepton, élesztőkivonat és YNB) igényel.
• A nem tisztított rekombináns enzim stabilitása folyadékban kisebb, mint az Enterobacter-ből
kinyert enzimé. A rekombináns készítmény fagyasztva jól eltartható.

4.4. A metanol adagolás szabályzása oldott oxigén szint alapján
4.4.1. Az oldott oxigén koncentrációt befolyásoló változók statisztikai vizsgálata

Az oldott oxigén koncentrációt sok esetben alkalmazzák szabályzó jelként aerob mikrobák
esetén. Ha az oxigén fogyasztási sebesség arányos a szubsztrát felhasználás sebességével, akkor
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elméletileg alkalmas a mikroorganizmusok metabolikus állapotának jelzésére. Az oldott oxigén
szinttel történő szubsztrát betáplálás szabályzás klasszikus példája az ipari pékélesztő előállítás,
vagy a rekombináns E. coli fermentáció [Castan és Enfors, 2000]. Mivel a P. pastoris
metanolon obligát aerob anyagcserét folytat, kézenfekvő az oldott oxigén szint felhasználása a
szubsztrát betáplálás szabályzására rátáplálásos fermentáció esetén. A módszer lényege, hogy
egy választott oxigén szint felett bekapcsolják az adott sebességű metanol rátáplálást, aminek
következtében az élesztő metabolizmusa gyorsul, több oxigént fogyaszt. A megnövekedett
oxigén felhasználási sebesség következtében változatlan levegőztetési viszonyok mellett
csökken az oldott oxigén koncentráció. A szabályzási szint alá érve a szubsztrát rátáplálás
kikapcsol, így megakadályozva a metanol koncentráció megugrását a rendszerben. A szubsztrát
elhasználódás következtében a metanol fogyasztási sebesség csökken, az oxigén szint nő és
újraindul a szabályzási ciklus. P. pastoris esetén a metanol rátáplálás oldott oxigén szinttel
történő szabályzását már a kezdeti rekombináns alkalmazásoknál leírták [Cregg et al., 1989],
ám alkalmazási példából mindmáig kevés áll a rendelkezésre [Rodríguez Jiménez et al., 1997;
Minning et al., 2001]. Az oldott oxigén szinttel történő metanol betáplálás szabályzás a
következő problémákat veti fel:
1. P. pastoris esetén a metanol felhasználás fajlagos sebessége, így az oxigén fogyasztási
sebesség is kicsi, ami fölveti a szabályzó jel (DO) szubsztrát koncentrációra való
érzéketlenségének valószínűségét. Ha a DO-ban bekövetkező változás nem követi elegendő
intenzitással a metanol koncentráció változását, akkor a DO alacsony jel/zaj viszonya miatt az
oldott oxigén szint nem megfelelő a szubsztrát rátáplálás vezérlésére.
2. A metanol koncentrációt a sikeres fermentáció érdekében adott állandó értéken kell tartani. A
nulla és egy adott szint közötti ingadozás a termékre vetített produktivitás csökkenéséhez
vezethet [Lim et al., 2003].
3. Az oxigén felhasználási sebesség a megnövekedett metanol koncentráció okozta inhibíciós
hatás miatt is csökkenhet. Az inhibíció az oldott oxigén szint növekedését eredményezi, aminek
következtében a szabályzó rendszer további metanolt adagol a rendszerhez, tönkretéve a
fermentációt.
A 2. pont értelmében az oldott oxigén koncentrációval történő szabályozás akkor lehetne
hatékony, ha alkalmazásával a metanol koncentrációt adott, nem nulla szinten lehetne tartani.
Ehhez az oldott oxigén szint és a metanol koncentráció között kell egyértelmű kapcsolatot
találni, ám ennek az összefüggésnek meglétét kétségbe vonják [Minning et al., 2001]. Ha maga
az oldott oxigén koncentráció nem is, de a periodikus metanol adagolásra bekövetkező oldott
oxigén szint csökkenés mértéke arányos lehet a metanol-koncentrációval. Mérési eredményeim
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szerint MutS törzsnél a fajlagos metanol fogyasztási sebesség, és így az oxigén felhasználási
sebesség nem függ egyértelműen a metanol koncentrációtól (38. ábra). Az Aox1 hiánya miatt
igen kicsi a fajlagos metanol fogyasztási sebesség és így a metabolikus aktivitás változása miatt
bekövetkező oldott-oxigén szint eltérések beleesnek a mérőrendszer jel természetes
ingadozásának tartományába. A szubsztrát adagolás hatására fellépő néhány százalékos oldott
oxigén szint csökkenés nem alkalmas szabályzási rendszerben történő felhasználásra (17.
táblázat).
Zhang és más kutatók mérései szerint a metanol koncentráció determinálja saját fajlagos
felhasználási sebességét Mut+ törzsek estén, ezért az oldott oxigén szint csökkenés mértékének
arányban kell lennie a metanol hozzáadásakor mérhető metanol koncentrációval, a szárazanyag
tartalommal valamint a hozzáadott metanol mennyiségével. A hipotézis igazolására
kísérletsorozatot végeztem, amelynek során különböző sejtkoncentrációjú és egyensúlyi
metanol koncentrációjú fermentlevekhez metanolt adtam, és mértem az oldott oxigén szint
csökkenését (18. táblázat).
17. táblázat Periodikus metanol adagolásra bekövetkező oldott oxigén szint (DO) változás P. pastoris GS115
HSA MutS törzsnél.

sza.

OD
5,22
5,22
5,22
8,06
8,06
8,06
7,46
7,46
7,46

[g/l]
2,35
2,35
2,35
3,63
3,63
3,63
3,36
3,36
3,36

kezdeti
metanol
[g/l]
0,38
0,38
0,38
5,13
5,13
5,13
2,83
2,83
2,83

végső
metanol
[g/l]
0,80
0,81
1,22
5,92
5,53
6,71
4,28
4,23
5,88

metanol
változás
[g/l]
0,42
0,43
0,84
0,79
0,40
1,58
1,45
1,40
3,05

kezdeti DO

végső DO

[%]
86,3
82,9
83,2
95,5
92,5
93,8
90,7
94,1
86,5

[%]
83,1
80,0
80,0
94,6
92,1
92,9
88,0
93,0
85,7

DO
csökkenés
[%]
3,2
2,9
2,2
0,9
0,4
0,9
2,7
1,1
0,8

Statisztikai próbával egyenként vizsgáltam a felsorolt változók, illetve az oldott oxigén szint
csökkenés közötti kapcsolatot. A kísérletek egy részénél a nagy sejtkoncentrációból adódóan az
oldott oxigén szint gyakorlatilag nullára esett, ezért az analízist elvégeztem csak a biztosan
értékelhető kísérletekre is. Az eredmények azt mutatják, hogy az összes kísérlet esetében egyik
vizsgált változótól sem, a biztosan értékelhető kísérleteknél pedig csak az adagolás utáni
metanol koncentrációtól függött szignifikánsan az oxigén szint csökkenés. Az alábbi egyenlet
szerint az oldott oxigén koncentrációváltozást a sejtkoncentráció is befolyásolja:
dc
= K L a ⋅ (c * −c ) − q O 2 ⋅ x
dt
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ahol:
c

– oldott oxigén koncentráció [mg/l]

t

– idő [h]

KLa

– eredő folyadékoldali oxigénabszorpciós tényező [1/h]

c*

- telítési oldott oxigén koncentráció [mg/l]

qO2

– fajlagos oxigén fogyasztási sebesség [mg/l/h]

x

– sejtkoncentráció [g/l]

Ha a sejtek metabolikus aktivitásából kívánunk az aktuális metanol koncentrációra
következtetni, akkor érdemes az oxigén szint változás és a szárazanyag hányadosát vizsgálni az
oxigén szint csökkenés helyett. A statisztikai próbát elvégezve kiderült, hogy sem a teljes, sem a
szűkített kísérleti tartomány alapján nem függ a hányados sem a metanol koncentrációtól, sem a
beadagolt metanol mennyiségétől, sem pedig a szubsztrát adagolás utáni metanol
koncentrációtól. A statisztikai értékelés alapján a metanol koncentrációtól sem Mut+, sem MutS
típusú sejtek esetében nem függ egyértelműen az oldott oxigén csökkenés mértéke (a statisztikai
próba csak lineáris kapcsolatot vizsgált). Ahhoz, hogy a nullától eltérő metanol koncentráció
oldott oxigén koncentrációval történő szabályzási lehetőségét alaposabban vizsgálni lehessen,
pontos kinetikai leírást kell készíteni. Ez lehetőséget biztosít a DO alapú vezérlés in silico
vizsgálatára.

18. táblázat Periodikus metanol adagolásra bekövetkező oldott oxigén szint (DO) változás P. pastoris GS115
β-galaktozidáz Mut+ törzsnél. (biztosan értékelhető kísérlet; túl nagy sejtkoncentráció)

OD
16,6
16,6
16,6
16,6
15,0
18,4
20,2
4,4
66,7
25,7
25,9
25,9

sza.
[g/]
7,45
7,45
7,45
7,45
6,75
8,28
9,09
1,98
30,02
11,57
11,67
11,67

kezdeti
metanol
[g/l]
0,20
0,10
0,00
0,29
0,10
0,00
0,29
0,00
0,66
0,11
0,03
0,23

végső
metanol
[g/l]
2,00
0,83
0,43
1,77
0,83
0,44
1,76
0,50
1,95
0,32
0,39
0,37

metanol
változás
[g/l]
1,80
0,73
0,43
1,48
0,73
0,44
1,47
0,50
1,29
0,21
0,35
0,13

kezdeti DO

végső DO

[%]
92,0
92,0
91,3
91,2
92,0
91,3
91,2
89,2
80,9
91,0
90,6
92,7

[%]
36,0
22,6
16,0
16,4
22,6
16,0
16,4
22,1
5,8
2,1
5,4
6,9

DO
csökkenés
[%]
56,0
69,4
75,3
74,8
69,4
75,3
74,8
67,1
75,1
88,9
85,2
85,8
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4.4.2. Az oldott oxigén szinttel történő szubsztrát adagolás kinetikai modell alapú
vizsgálata

Az oldott oxigén koncentrációval történő szabályzás lehetőségének vizsgálatához érdemes a
Pichia metabolizmusából kiindulni (44. ábra). Oxigén először a metanol-formaldehid

átalakításhoz szükséges. A képződő hidrogén-peroxidot a kataláz vízzé alakítja. Az összesített
sztöchiometria:
CH3OH + 0,5O2 → H2CO + H2O

YO2/MeOH,

a

= 0,5 mol O2 / mol metanol =0,5 g O2 / g

metanol
A formaldehid két útvonalon hasznosul, a disszimilációs és az asszimiláló úton. Az előbbi
összesített sztöchiometriája a következő:
H2CO + O2 → CO2 + H2O
Tehát a disszimilációs úton hasznosuló metanol oxigén igénye YO2/MeOH, d = 1,5 g O2 / g metanol
lesz. Az asszimilációs oxigén felhasználás a metanol formaldehiddé történő oxidációja után
nullának tekinthető. Összesítve: a fajlagos oxigén felhasználás függ egyrészt a fajlagos metanol
fogyasztási sebességtől, másrészt pedig a szubsztrát fluxus megoszlásától a két útvonal között:
qO2 = k · qMeOH · YO2/MeOH, d + (1 – k) · qMeOH · YO2/MeOH, a = qMeOH · (1,5 · k + (1 – k) · 0,5)
qO2 = qMeOH · (0,5 + k)=a · qMeOH
ahol
k – a disszimilációs úton hasznosuló metanol aránya a teljes felvett mennyiséghez képest
YO2/MeOH, d - a disszimilációs úton hasznosuló metanol oxigén igénye
YO2/MeOH, a - az asszimiláló úton hasznosuló metanol oxigén igénye
a – a hasznosuló metanol átlagos fajlagos oxigén igénye
Az egyenletben szereplő "a" paraméter meghatározásával el lehet dönteni, hogy a felhasznált
szubsztrát milyen arányban kerül a disszimilációs útvonalra. Ha tehát egy működő P. pastoris
fermentációs kinetikai modellhez hozzákapcsoljuk az oldott oxigénre vonatkozó sebességi
tagokat, és a kísérleti eredményekre illesztjük a modell "a" paraméterét, eldönthető, hogy a
fölvett metanol mekkora része fordul energia-termelésre illetve sejttömeg képzésre.

95

44. ábra A P. pastoris oxigén fölhasználása metabolizmusa során. GSH - redukált glutation; AOX - alkoholoxidáz; CAT – kataláz; FDH – formaldehid-dehidrogenáz; DYH – S-formil-glutation-hidroláz; FoDH –
hangyasav-dehidrogenáz; GAP – glicerin-aldehid-foszfát

A modell kialakítása során az 2.7. fejezetben ismertetett Zhang-féle leírást alkalmaztam, és az
általa megadott konstansokat használtam kiindulásnak [Zhang et al., 2000]:

qx =

0,146 ⋅ c MeOH
c2
1,5 + c MeOH + MeOH

8,86

dx
= qx ⋅ x
dt
qMeOH=0,84 · qx + 0,0071
dc MeOH
= F ⋅ c MeOH ,be − q MeOH ⋅ x
dt

ahol F a betáplált szubsztrát térfogatárama [1/h].
Ameddig a kísérletek során a metanol koncentrációt a metanolt mérő szenzor állandó értéken
tartja, a betáplálás és a fogyasztás sebessége megegyezik egymással.
dc MeOH
= 0 ⇒ F ⋅ c MeOH ,be = q MeOH ⋅ x
dt

A kísérleti rendszerben alkalmazott szubsztrát injektálást egyszeri, meghatározott mértékű
koncentrációugrással szimulálja a modell. A koncentráció ugrás után F térfogatáram értéke
nulla.
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A fajlagos metanol fogyasztási sebességhez kapcsoltam a fajlagos légzési sebességet a fent
levezett "a" paramétert tartalmazó egyenlet szerint, a levegőztetés általi oxigén bevitelt pedig az
eredő folyadékoldali tömegátadási tényező segítségével jellemeztem. Így az oldott oxigénkoncentrációra vonatkozó mérlegegyenlet:
dc
= K L a ⋅ (c * −c ) − a ⋅ q MeOH ⋅ x
dt
Az oxigénre vonatkozó mérlegegyenletben problémát jelent KLa és a telítési oldott oxigén
koncentráció értékének meghatározása. Míg KLa egyszerűen mérhető, c* esetében irodalmi
adatokat használtam [Atkinson és Mavituva, 1983; Jahic et al., 2003 A]. A KLa
meghatározásához a dinamikus módszert használtam (3.4. fejezet), a DO esési kísérlethez
használt fermentlében.
Annak érdekében, hogy a metanol adagolás esetén tapasztalt nulla szintre történő DO esést
elkerüljem, a levegőztetésnél 40 százalékos oxigéndúsítást alkalmaztam (19. táblázat).
19. táblázat A 40 százalékos oxigén dúsítás mellett végzett szubsztrát adagolás hatására bekövetkező oldott
oxigén esés.

sza
[g/l]
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4

MeOH kezd
[g/l]
0,413
0,44
0,413
0,074
0,413
0,071

MeOH vég
[g/l]
0,701
0,825
1,089
0,981
1,876
1,345

MeOH változás
[g/l]
0,288
0,385
0,676
0,907
1,463
1,274

DO kezd
%
13,7
14,3
19,7
33,8
31,4
50,1

DO vég
%
11,4
11,5
8,9
4,1
9,6
4,5

DO változás
%
2,3
2,8
10,7
29,7
21,9
45,6

Mivel minden egyes mérés külön kiindulási beállításokat jelent (metanol koncentráció és
adagolt metanol mennyisége szempontjából), valamint az illesztéshez használt DO adatsorokat
a Madonna for Windowsban csak egyenként lehet megadni, a programmal végzett
paraméterbecslések is individuális kísérleti beállítások eredményei. Az illesztési procedúrát egy
adott mérési beállításra mutatom be.
Elsőként

Zhang

modelljének

beállításait

változatlanul

hagyva,

csak

az

asszimilációs/disszimiláló út aktivitásának arányát mutató "a" paramétert illesztettem. Az "a"
paraméterre az illesztések rendszeresen a maximális értelmezhető 1,5 értéket adták, ennek
ellenére az illeszkedés távolról sem volt kielégítő (45. ábra). A mérések során azt tapasztaltam,
hogy a metanol koncentráció növekedésének hatására a fermentorban látható buborékok mérete
láthatóan csökken, tehát a metanol jelentős hatással bír a KLa-ra. A KLa értékének metanol
függését 3 g/l értékig mérve exponenciális jellegű növekedést tapasztaltam, mely az alábbi
összefüggéssel jellemezhető:
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K L a = 75,54 + 0,1471 ⋅ 2,9174 c MeOH
A

KLa-ra

vonatkozó

egyenletet

a

modellbe

illesztve

nem

tapasztaltam

jelentős

illeszkedésjavulást.

45. ábra Az "a" paraméter illesztése Zhang modell paramétereivel.  illesztett oldott oxigén koncentráció
%;  fajlagos növekedési sebesség [1/h];  fajlagos metanol fogyasztási sebesség [g metanol / g nedves
tömeg / h]; ◦ mért oldott oxigén koncentráció %

A modell paramétereire végzett érzékenység vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy a hozam
értékének változtatása igen jelentős hatású a DO esésre (46. ábra). A 45. ábra által mutatott
0,0035 g metanol/ g nedves tömeg /h fajlagos metanol fogyasztási érték csak mintegy tizede a
vizsgálat során használt törzs korábbi fermentációiban mért 0,025 g metanol/ g nedves tömeg /h
körüli értékeknek, így jogosnak tűnt a hozam illesztése. Az illesztés eredményként a korábbi
1,19-ről 0,15 g nedves tömeg/ g metanolra csökkent a hozam értéke, és a fajlagos metanol
fogyasztási sebesség beállt a méréseknek megfelelő szintre (47. ábra).
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46. ábra A hozam változtatásának hatása a modell által jósolt oldott oxigén változásra.

47. ábra A modell a KLa metanol függésének beépítése és a hozam (YMc) illesztése után.  illesztett oldott
oxigén koncentráció %;  fajlagos növekedési sebesség [1/h];  fajlagos metanol fogyasztási sebesség [g
metanol / g nedves tömeg / h]; ◦ mért oldott oxigén koncentráció %

A modell paraméterek közül további problémát jelentett a telítési oldott oxigén koncentráció
(c*) meghatározása. A számos irodalmi adat közül nem volt egyértelműen kiválasztható
megfelelő érték, a fermentlé összetételéből kiinduló, kisózási állandókkal történő számítás
pedig irreális értéket adott. A matematikai leírás további finomításához ezért c* - a hozammal
és "a" paraméterrel együtt történő - illesztését is elvégeztem (48. ábra).
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48. ábra A telítési oldott oxigén-koncentráció, a hozam és "a" illesztésének eredménye.  illesztett oldott
oxigén koncentráció %;  fajlagos növekedési sebesség [1/h];  fajlagos metanol fogyasztási sebesség [g
metanol / g nedves tömeg / h]; ◦ mért oldott oxigén koncentráció %

A modell további tökéletesítése érdekében a Setchenov-egyenlet lineáris közelítésének
megfelelően (c*=c0*·(1-m·cMeOH)) leírva c* esetleges metanol koncentráció függését az
illeszkedés nem mutatott számottevő javulást (m illesztett értéke=-0,032), továbbá az egyes
kísérleti beállításoknál hatása eltérő volt. Az asszimiláló és disszimilációs útvonalakon történő
szubsztrátfluxus megoszlás metanol-koncentráció függésének modellezésére "a" paraméter
lineáris, exponenciális vagy hiperbolikus függését építve a modellbe és a paramétereket
illesztve további javulás nem történt. Legjobban illeszkedő modellként a KLa metanol
koncentráció függését igen, a c* metanol függését nem tartalmazó, c*=0,0099 g/l,
Yx/MeOH=0,104 g nedves tömeg/ g metanol és a=0,764 beállítást fogadtam el.
A fenti beállítással in silico olyan kísérletsort hajtottam végre, melynek során különböző
kiindulási metanol koncentrációjú fermentlevekbe azonos metanol adagolás történt. A kérdés az
volt, hogy a szubsztrát adagolás hatására bekövetkező oldott oxigén-koncentráció csökkenések
jelentősen eltérnek-e egymástól, azaz a modell jóslata alapján alkalmas lehet-e az oldott oxigén
koncentráció csökkenése a metanol koncentráció megállapítására. Az eredmények azt mutatták,
hogy a fermentációs szempontból érdekes 0-2 g/l metanol-koncentráció tartományban nem
alakul ki olyan DO csökkenések közti eltérés, mely alkalmas lehet a metanol-koncentrációk
becslésére (49. ábra).
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49. ábra Eltérő induló metanol koncentrációk esetén 0,5 g/l-nek megfelelő metanol adagolás hatására
bekövetkező oldott oxigén koncentráció változás.  0 g/l;  0,4 g/l;  0,8 g/l;  1,2 g/l;  1,6 g/l;  2 g/l
induló metanol-koncentráció

Összefoglalásként megállapítható, hogy sem a kísérleti alapú statisztikai analízis, sem az
illesztett modellel végrehajtott in silico vizsgálat alapján nem lehetséges a metanol koncentráció
periodikus szubsztrát adagolás hatására bekövetkező oldott oxigéneséssel történő biztos
szabályzása. A modell paramétereinek illesztése során kiderült, hogy
- A KLa értéke függ a metanol koncentrációtól, és a vizsgált rendszerben a
K L a = 75,54 + 0,1471 ⋅ 2,9174 c MeOH egyenlettel írható le.
- A hozam értéke a modellként használt P. pastoris GS115 Mut+ β-gal esetén jóval kisebb (0,10,15 g nedves tömeg/ g metanol), mint a Zhang által használt törzs esetében.
- Az asszimilációs és disszimilációs utakon történő szubsztrát fluxus megoszlást mutató "a"
paraméter értéke 0,764, ami az asszimilációs út dominanciáját mutatja. Ez az érték a Ren által
elméleti megfontolások alapján használt 0,5 és a Jahic által modellillesztéssel kapott 1,17 érték
között van [Jahic et al., 2002; Ren et al., 2003].
- A felhasznált modell alapvető hibája, hogy steady-state-ből kiinduló egyenleteket használ a
szubsztrát koncentráció és fogyasztási sebesség kapcsolatának jellemzésére. A steady-state-ben
mért fajlagos metanol-fogyasztási sebesség érték két szinten meghatározott: az Aox enzim
sejten belüli koncentrációja, és az Aox enzim által katalizált reakció határozza meg azt. Az
elsőre a metanol koncentráció hosszabb időtávban a transzkripciós indukción keresztül hat, míg
a második folyamat rövidebb válaszidővel az enzim-szubsztrát reakció metanol koncentráció
függése által determinált. A korrekt modellezés tehát megkívánná az in vivo enzimszintek
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kialakulásának leírását, valamint az ettől leválasztott, Aox enzim által katalizált reakció
sebességi jellemzését. A modellalkotás ilyen szintjéhez az alkohol-oxidáz rendszer indukciós
állapotai során az alkohol oxidáz enzimek abszolút mennyiségének mérése, valamint az Aox
enzim kinetikájának meghatározása lesz szükséges.
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5. T ÉZISPONTOK
1. A PH ÉS HŐMÉRSÉKLET HATÁSA
1.1. A rekombináns Pichia pastoris glicerin szénforráson tág pH és hőmérséklet határok között

képes növekedni, ám a metanol szénforráson végzett heterológ fehérjetermelést általában pH
5,0-án és 30oC-on végzik. Számos termékfehérje érzékeny a sejtek lízisének eredményeképpen
a fermentlébe kerülő proteázok által történő degradációra. Mivel a proteázok jelentős része
neutrális vagy alkalikus, fölmerül a Pichia savasabb pH-n történő fermentációja. A hőmérséklet
mérséklése bizonyítottan csökkenti a sejtek lízisének mértékét, így a termék proteolitikus
bomlását is, valamint fölmerült annak lehetősége is, hogy az alacsonyabb hőmérséklet a
metanolt hasznosító enzimek promotereinek aktivitás változtatásával növeli a fajlagos
termékképzési sebesség értékét is. Egy pH [3,2 ; 5,2] és [23; 29]oC lineáris ortogonális kísérleti
tervet kibővítve egy pH [5,2 ; 7,2] és [17 ; 23]oC teljes másodfokú kísérleti tervvel,
varianciaanalízissel vizsgáltam, hogy a pH és hőmérséklet milyen mértékben hat a fajlagos
növekedési sebesség, fajlagos termékképzési sebesség, a térfogati termékre vetített
produktivitás, valamint a hozam értékeire. A vizsgálathoz P. pastoris GS115 MutS humán
szérum albumin (HSA) termelő modelltörzset használtam.

A statisztikai analízis alapján

megállapítottam, hogy a fajlagos növekedési sebesség kevéssé függ a pH-tól és a
hőmérséklettől, míg a hozamot, a produktivitást és a fajlagos termékképzési sebességet
erősebben befolyásolják a vizsgált faktorok. A fentiek értelmében a HSA-t termelő
rekombináns P. pastoris GS115 MutS termékképzésre vetített térfogati produktivitását a pH és
hőmérséklet tekintetében a fajlagos termékképzési sebesség határozza meg. A fajlagos
termékképzési sebesség matematikai leírásával mind önmaga, mind a produktivitás optimálható
[Kupcsulik és Sevella, 2003 A; Kupcsulik és Sevella, 2005].
1.2. A fajlagos termékképzési sebesség leírására két módszert használtam: teljes másodfokú

modell lépésenkénti lebontásával kapott statisztikai modellt és egy formális kinetikai modellt:
qP=z0+z1·pH+z2·pH2+z3·T+z4·T2
qP = νP ⋅

[ ]
⋅ [H ] + [H ]

K1 ⋅ H +
K1 ⋅ K 2 + K1

+

+ 2


 − ∆H1 
 − ∆H 2  
⋅ a ⋅ exp
 − b ⋅ exp

 RT 
 RT  


ahol:
qP – fajlagos termékképzési sebesség
z – illesztési paraméterek
T – hőmérséklet
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νP – fehérje függő képzési sebesség
K1, K2 – Michaelis pH függvény paraméterei
a, b –Arrhenius egyenletek paraméterei
∆H1, ∆H2 – látszólagos Gibbs energia
R – Regnault állandó
A fajlagos termékképzési sebesség adekvát leírását a formális kinetikai modell biztosította. A
modell alapján számolt fajlagos termékképzési maximum pH 5,64 és 20,24oC. A modell és a
maximum validálására végzett fermentáció mutatta valóban a legnagyobb fajlagos
termékképzési sebesség értéket (0,379 mg HSA / g szárazanyag /óra) a vizsgált pH [3,2 ; 7,2] és
[17 ; 29]oC kísérleti tartományban. Az optimum pontban mért fajlagos termékképzési sebesség
értéke 8,3 %-os pozitív eltérést mutatott a modell által jósolt értékhez képest, tehát a modell
megfelelő [Kupcsulik et al., 2002].
1.3. A kísérletekhez választott HSA termék nem mutatott jelentős mértékű bomlást, így

feltételezhető, hogy a modell és az optimum valóban a fajlagos termékképzési sebességre
vonatkozik. Amennyiben ez így van, eredményeim kiterjeszthetőek, azaz az optimum minden
kevéssé degradálódó, jelentős poszt-transzlációs módosításokat nem tartalmazó, P. pastoris
GS115 MutS rendszerrel expresszáltatott fehérjére alkalmazható. A proteolitikus degradációra
érzékeny fehérjék pH és hőmérséklet optimálása során pedig a modell a termék specifikus νP
meghatározásával alkalmazható a fajlagos termékképzési sebesség leírására.
2. METANOL-KONCENTRÁCIÓT MÉRŐ SZENZOR RENDSZER

A rekombináns P. pastoris fermentációk on-line módon történő metanol szabályzására illékony
szerves anyagot detektáló, SnO2 félvezető szenzoron alapuló mérőrendszert fejlesztettem ki

[Kupcsulik et al., 2001]. A mérőrendszer a fermentlébe merülő szilikon membránon keresztül
szabályozható levegőáramba jutó metanol mennyiségét méri. A mérőrendszerre ható változókat
varianciaanalízissel vizsgálva az alkalmazott anyagátadó felület hatása ("csőhossz") bizonyult
szignifikánsnak. A szenzor kimenő jele az alábbi modellel jellemezhető víz-metanol
rendszerben:
U=

(0,0059 * H + 2,4604) * C
- 0,0078 * H + 0,7710 + C

U- a szenzoron mérhető feszültség [V]
C- metanol koncentráció a fermentlében [(V/V)%]
H- csőhossz [cm]
Sejtes rendszerben alkalmazva a mérőrendszer alapjele tolódik el, a kalibrációs görbe
meredeksége nem változik [Kupcsulik et al., 2004 A].
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3. A METANOL-KONCENTRÁCIÓ HATÁSA P. PASTORIS GS115 MUTS-RE
P. pastoris GS115 Mut+ fajlagos növekedési sebessége maximumos lefutású a metanol

koncentráció függvényében. A szubsztrátgátlás elsődleges okaként a metanol lebontása során
képződő toxikus hatású formaldehidet és hidrogén-peroxidot jelölik meg, de fölmerült a
metanol hasznosításához szükséges alkohol-oxidáz (AOX, EC 1.1.3.13) metanol okozta
katabolit repressziójának lehetősége is [Zhang et al., 2000]. A termékképzési sebesség Mut+
típusú sejtek esetén lineáris egyenlettel kapcsolható a fajlagos növekedési sebességhez [Pais et
al., 2003].
Az általam különböző metanol koncentrációkon végzett rátáplálásos fermentációk eredményei
szerint a fajlagos növekedési sebesség a 0,45-8,85 g/l-es metanol koncentráció tartományban
független a metanol koncentrációtól, tehát szubsztrát inhibíció, vagy az alkohol-oxidáz 2
(AOX2) promoteren ható metanol általi katabolit represszió nem mérhető a vizsgált
tartományban. A fajlagos termékképzési sebesség értékét erősen befolyásolja a metanol
koncentráció, maximuma 0,45 g/l értéknél mérhető. A P. pastoris GS115 MutS HSA fajlagos
termékképzési sebessége és fajlagos növekedési sebessége között – a Mut+ típussal ellentétben
– nem áll fönt lineáris kapcsolat. Míg Mut+ típusú sejteknél a produktivitás maximumát a
növekedési sebesség és a fajlagos termékképzési sebesség metanol függése együttesen
határozza meg, és ezért a produktivitás maximuma a két fajlagos sebesség maximuma közé esik
a metanol koncentráció függvényében (2,1 g/l), méréseim szerint MutS sejtek esetén a termékre
vetített térfogati produktivitás alakulását a metanol koncentráció függvényében elsődlegesen a
fajlagos termékképzési sebesség határozza meg, ezért maximuma szintén 0,45 g/l-nél van
(0,0187 mg/ l fermentlé /óra). A MutS sejtek esetén a fenntartási koefficiens értékét 0,026 1/hnak mértem, ami nagyságrendileg megegyezik a fajlagos növekedési sebességgel. A
fermentációk a metanol koncentrációtól függetlenül energialimitben működnek [Kupcsulik et
al., 2003 C; Kupcsulik és Sevella, 2004 B].
Az optimumokra mért fajlagos értékek méretnövelés során reprodukálhatónak bizonyultak. A
reprodukálhatóságot és az eredményes fermentációt elsősorban a teljes térfogat megfelelő
átkeveredése biztosítja. Air-lift reaktor nem bizonyult megfelelőnek rekombináns P. pastoris
MutS fermentációjához.
Amennyiben igaz, hogy a heterológ termékképzés és az alkohol-oxidáz enzim egyensúlyi
szintje által a növekedési sebesség is alapvetően transzkripciós szinten meghatározott és a lassú
szubsztrát hasznosulás miatt a MutS változatnál nem hat jelentős metabolit (formaldehid,
hidrogén-peroxid) inhibíció, akkor feltételezhető, hogy az AOX1-en metanol által kiváltott
katabolit represszió hat, míg az AOX2-őn nem.
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4. REKOMBINÁNS 1,3-PROPÁNDIOL OXIDOREDUKTÁZ ELŐÁLLÍTÁSA P. PASTORIS-SZAL

A P. pastoris-ban a Citrobacter freundii eredetű propándiol-oxidoreduktáz (PDOR, EC
1.1.1.202) aktív formában kifejezhető. A rekombináns változatok közül a termelési tesztrendszer
megfelelő kialakítása után sikerült kiválasztanom a legjobb termelő törzset. A törzs mind

forgókémcsöves, mind rázatott lombikos és fermentoros tenyésztési rendszerben reprodukálható
termékképzést mutatott. A felhasznált törzs kísérleti eredményeim szerint komplex kiegészítő
tápanyagokat igényel. A kiválasztott P. pastoris SMD1168 /49 törzzsel az optimált Klebsiella
pneumoniae fermentációval gyakorlatilag megegyező térfogati produktivitás mellett (10,7 U/ l

fermentlé/ óra Pichia-ra illetve 10,3 U/ l fermentlé/ óra Klebsiella-ra) a fermentlé térfogatra
vetített fajlagos aktivitás érték a 15-szörösére nőtt (1540 U/l). Az eljárás a produktivitás
megtartása mellett méretnövelhetőnek bizonyult [Németh et al., 2003; Párta et al., 2003].
5. P. PASTORIS MUT+ OXIGÉN HASZNOSÍTÁSA

A rekombináns P. pastoris Mut+ fermentáció metanol rátáplálása általánosan elfogadott nézet
szerint szabályozható a periodikus szubsztrát adagolásra bekövetkező oldott oxigén
koncentráció (DO) változással [Stratton et al., 1998]. Az állítás igazolására Zhang és mtsi.
[2000] szubsztrátgátlást tartalmazó modelljét az oxigénre vetített mérlegegyenlettel
egészítettem ki. A leírás a felvett metanol asszimiláló és disszimilációs úton történő
hasznosulásának oxigén igényét külön kezelte, a két útvonal közötti metabolitfluxus megoszlási
arányát illesztendő paraméterként kezelve. A modellfejlesztés során a leírásba építettem a
folyadékoldali oxigénabszorpciós együttható kísérletesen meghatározott metanol koncentráció
függését, valamint a mérési eredményekre történő illesztési folyamat során megváltoztattam az
eredetileg használt hozam értékét is. Az illesztett modell Yx/MeOH=0,104 g nedves tömeg/ g
metanol és a=0,764 mol O2/ mol metanol értékeket használ. A 0,764 paraméter érték az
asszimiláló út dominanciáját mutatja, és a Ren által használt 0,5 illetve a Jahic által javasolt
1,17 között van [Jahic et al., 2002; Kupcsulik et al., 2003 B; Kupcsulik et al., 2004 A; Ren et
al., 2003].
A szubsztrátadagolás a kísérleti adatokra illesztett modell vizsgálata alapján nem szabályozható
megbízhatóan

a

periodikus

metanol

adagolás

hatására

bekövetkező

oldott

oxigén

koncentrációváltozással. A modell alapján tett megállapítást a kísérleti eredmények
varianciaanalízise megerősítette.
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8. M ELLÉKLET
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0
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50. ábra Fermentor fejteréből vett mintavételezéssel történő metanol koncentráció mérés sejtes közeg esetén
Biostat M fermentorban (szárazanyag: 20-40 g/l). - mért metanol koncentráció;  - mért szenzor jel; c mért metanol koncenttráció alapján számolt szenzorjel

51. ábra Szubmerz metanol koncentrációt mérő szonda (2. típusú). A TGS szenzor csatlakozása és az
anyagátadást biztosító szilikon membrán külön is látható.
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52. ábra Az anyagmérleg alapján szükséges és a ténylegesen beadagolt ammónia mennyisége [ml] egy tipikus
Pichia fermentáció esetén.
20. táblázat A P. pastoris MutS HSA fermentációs kinetikai jellemzők pH és hőmérséklet függését vizsgáló
kísérletek eredményeinek összefoglaló táblázata.

pH

T
o

3,2
3,2
5,2
5,2
4,2
5,2
5,2
6,2
6,2
6,2
7,2
7,2
7,2
5,7

C
29
23
29
23
26
20
17
23
20
17
23
20
17
20

metanolos
szakasz
hossza
h
75,35
72,25
75,35
71,50
71,00
83,83
69,23
69,23
71,00
71,25
75,25
71,25
83,83
75,25

kezdeti
sza,

végső
sza,

g/l
30,40
18,84
19,34
19,91
32,50
24,2
20,62
31,54
28,41
28,47
18,10
29,16
25,08
18,59

g/l
40,03
21,31
36,70
35,25
44,87
40,78
35,84
51,68
53,97
46,18
42,46
51,33
46,74
46,98

metanol
végső HSA
fogyasztás koncentráció
g
22,0
21,8
59,6
48,1
45,9
57,3
44,9
58,6
58,6
48,4
60,6
42,0
59,5
61,3

mg/l
0
0
394
609
0
604
561
650
831
591
319
410
213
894
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21. táblázat Varianciaanalízis qX-re: ANOVA (Analysis of Varienace) tábla a teljes kísérleti tartományra pH
[3,2; 7.2]; T [17; 29]oC.
eltérés

qX

négyzetösszeg

szabadsági fok

szórásnégyzet

F

p

5,3392E-05

1

5,3392E-05

27,2602

0,0012

1,2521E-07

1

1,2521E-07

0,0639

0,8077

T

4,1710E-06

1

4,1710E-06

2,1296

0,1879

T2

2,8532E-06

1

2,8532E-06

1,4568

0,2666

pH·T

3,8706E-06

1

3,8706E-06

1,9762

0,2026

hiba

1,3710E-05

7

1,9586E-06

teljes
négyzetösszeg

7,8691E-05

12

pH
pH

2

22. táblázat Varianciaanalízis JP-re: ANOVA tábla a teljes kísérleti tartományra pH [3,2; 7,2]; T [17, 29]oC.
eltérés

JP

négyzetösszeg

szabadsági fok

szórásnégyzet

F

p

23,9618

1

23,9618

3,5083

0,1032

40,0295

1

40,0295

5,8609

0,0460

4,2924

1

4,2924

0,6285

0,4539

T

2,2744

1

2,2744

0,3330

0,5810

pH·T

0,0731

1

0,0731

0,0107

0,9205

hiba

47,8097

7

6,8300

teljes
négyzetösszeg

179,2108

12

pH
pH

2

T
2

23. táblázat Varianciaanalízis qP-re: ANOVA tábla a teljes kísérleti tartományra pH [3,2; 7,2]; T [17; 29]oC.
qP

eltérés
négyzetösszeg

szabadsági fok

szórásnégyzet

F

p

pH

6,1159E-03

1

6,1159E-03

1,0085

0,3487

pH2

4,6112E-02

1

4,6112E-02

7,6036

0,0282

T

1,8313E-02

1

1,8313E-02

3,0196

0,1258

T

3,4704E-03

1

3,4704E-03

0,5722

0,4741

pH·T

3,7714E-05

1

3,7714E-05

0,0062

0,9394

hiba

0,0425E-02

7

6,0646E-03

0,1888

12

2

teljes
négyzetösszeg
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24. táblázat Varianciaanalízis YP/S-re: ANOVA tábla a teljes kísérleti tartományra pH [3,2; 7,2]; T [17;
29]oC.
YP/S

eltérés
négyzetösszeg

szabadsági fok

szórásnégyzet

F

p

32,857

1

32,857

2,7655

0,1403

69,826

1

69,826

5,8772

0,0458

T

21,108

1

21,108

1,7766

0,2243

T2

2,884

1

2,8841

0,2427

0,6373

pH·T

0,1382

1

0,1382

0,0116

0,9171

hiba

83,166

7

11,881

teljes
négyzetösszeg

335,63

12

pH
pH

2

25. táblázat Varianciaanalízis qX-re: ANOVA tábla a fehérjeképzés tartományára pH [5,2; 72]; T [17; 29]oC.
eltérés

qX

négyzetösszeg

szabadsági fok

szórásnégyzet

F

p

pH

7,6607E-06

1

7,6607E-06

4,3772

0,1046

pH2

4,8896E-07

1

4,8896E-07

0,2794

0,6251

T

6,8304E-06

1

6,8304E-06

3,9027

0,1194

T

9,9915E-07

1

9,9915E-07

0,5709

0,4920

pH·T

4,2527E-06

1

4,2527E-06

2,4299

0,1940

hiba

7,0007E-06

4

1,7502E-06

teljes
négyzetösszeg

1,7996E-05

9

2

26. táblázat Varianciaanalízis JP-re: ANOVA tábla a fehérjeképzés tartományára pH [5,2; 72]; T [17; 29]oC.
eltérés

JP

négyzetösszeg

szabadsági fok

szórásnégyzet

F

p

7,6873

1

7,6873

4,0650

0,1140

26,6766

1

26,6766

14,1064

0,0198

0,5810

1

0,5810

0,3072

0,6089

T

3,7665

1

3,7665

1,9917

0,2310

pH·T

0,1273

1

0,1273

0,0673

0,8081

hiba

7,5644

4

1,8911

teljes
négyzetösszeg

62,8800

9

pH
pH

2

T
2
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27. táblázat Varianciaanalízis qP-re: ANOVA tábla a fehérjeképzés tartományára pH [5,2; 72]; T [17; 29]oC.
eltérés

qP

négyzetösszeg

szabadsági fok

szórásnégyzet

F

p

2,4156E-02

1

2,4156E-02

51,3430

0,0020

1,6320E-03

1

1,6320E-03

3,4686

0,1360

8,9165E-03

1

8,9165E-03

18,9517

0,0121

T

1,1959E-02

1

1,1959E-02

25,4193

0,0073

pH·T

3,1001E-05

1

3,1001E-05

0,0659

0,8101

hiba

1,8819E-03

4

4,7049E-04

teljes
négyzetösszeg

7,7494E-02

9

pH
pH

2

T
2

28. táblázat Varianciaanalízis YP/S-re: ANOVA tábla a fehérjeképzés tartományára pH [5,2; 72]; T [17;
29]oC.
YP/S

eltérés
négyzetösszeg

szabadsági fok

szórásnégyzet

F

p

18,9528

1

18,9528

3,2551

0,1455

23,1079

1

23,1079

3,9688

0,1172

6,6701

1

6,6701

1,1456

0,3448

T

8,1729

1

8,1729

1,4037

0,3017

pH·T

0,1045

1

0,1045

0,0179

0,8999

hiba

23,2897

4

5,8224

teljes
négyzetösszeg

112,026

9

pH
pH

2

T
2

2.00

feszültség

1.50
1.00
0.50
0.00
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-0.50
-1.00

metanol [% (V/V)]
5. mérési beállítás (vizes)

1. sejtes kalibráció, OD=61,6

2. sejtes kalibráció OD=75,2
53. ábra Metanol-szenzor rendszer kalibráció vizes és sejtes rendszerben. A szenzor jel [V] a metanolkoncentráció függvényében.
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0.0006

0.04

0.0005
0.0004

0.03

0.0003
0.02

0.0002

0.01

0.0001

0
0.004

qP

qMeOH

0.05

0
0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

qx [1/h]

0.35

0.021

0.3

0.018

0.25

0.015

0.2

0.012

0.15

0.009

0.1

0.006

0.05

0.003

0

Y (P/MeOH)

Y (X/MeOH)

54. ábra A fajlagos metanol fogyasztási sebesség (□ - qMeOH [g metanol / g sejt szárazanyag / óra]) és a
fajlagos termékképzési sebesség (▲ - qP [mg HSA / g sejt szárazanyag / óra]) a fajlagos növekedési sebesség
függvényében, P. pastoris GS115 MutS HSA sejtek esetén.

0
0

0.005

0.01

0.015

0.02

qx [1/h]
55. ábra A hozamok a fajlagos növekedési sebesség függvényében P. pastoris GS115 MutS HSA sejtek

esetén.♦- YX/MeOH, sejt/szubsztrát hozam [g sejt szárazanyag / g metanol]; ▲- YP/MeOH , termék/metanol
hozam [g HSA / g metanol]
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56. ábra P. pastoris MutS HSA fermentáció Biostat U keverős fermentorban.
MeOH indul

50

1.6
1.4
1.2
1

30

0.8
20

0.6

metanol, HSA

glicerin, sza.

40

0.4

10

0.2
0

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

idő [óra]
sz.a. [g/l]

glicerin [g/l]

metanol [g/l]

HSA [g/l]

57. ábra P. pastoris MutS HSA fermentáció Biostat U air-lift fermentorban.
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58. ábra P. pastoris SMD1168 PDOR 49 törzs BMMY tápoldattal végzett rázatott lombikos tenyésztéseinek
eredménye.  - metanol [g/l]; · - szárazanyag [g/l]; c - fajlagos enzimaktivitás [U/l fermentlé];  -fajlagos
enzimaktivitás [U/g szárazanyag]
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29. táblázat P. pastoris SMD1168 PDOR törzsek ráztatott lombikos növekedési összehasonlítási kísérlete.
WO – aminosav nélküli BMGH; His – hisztidinnel kiegészített BMGH

Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5
Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5
Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5
Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5
Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5
Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5
Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5
Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5

1.
Sza (g/l)
0
0
0,024275
3.
Sza (g/l)
0
0
0,262974
5.
Sza (g/l)
0
0
0,080915
7.
Sza (g/l)
0
0
0,380301
9.
Sza (g/l)
0
0
0,10519
11.
Sza (g/l)
0
0
0,311523
13.
Sza (g/l)
0
0,194196
4,830627
15.
Sza (g/l)
0
1,747765
6,384196

49 WO1
Lombik:
Glicerin (g/l)
Idő (h)
0
22,755912
17
23,99541
47,5
49 His1
Lombik:
Glicerin (g/l)
Idő (h)
0
20,626518
17
18,75138
47,5
50 WO1
Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5
50 His1
Lombik:
Idő (h)
0
17
47,5
51 WO1
Lombik:
Glicerin (g/l)
Idő (h)
0
20,87018
17
20,637112
47,5
51 His1
Lombik:
Glicerin (g/l)
Idő (h)
0
17,363566
17
15,562586
47,5
HSA WO1
Lombik:
Glicerin (g/l)
Idő (h)
0
18,984448
17
0,381384
47,5
HSA His1
Lombik:
Glicerin (g/l)
Idő (h)
0
15,350706
17
0,402572
47,5

2.
Sza (g/l)
0
0
0,056641
4.
Sza (g/l)
0
0
0,525948
6.
Sza (g/l)
0
0
0,080915
8.
Sza (g/l)
0
0
0,578542
10.
Sza (g/l)
0
0
0,040458
12.
Sza (g/l)
0
0
0,566405
14.
Sza (g/l)
0
0,606863
5,858248
16.
Sza (g/l)
0
0,922431
4,644523

49 WO2
Glicerin (g/l)
17,199359
19,837265
49 His2
Glicerin (g/l)
19,75781
19,196328
50 WO2

50 His2

51 WO 2
Glicerin (g/l)
17,522476
17,331784
51 His 2
Glicerin (g/l)
23,301503
21,150921
HSA WO2
Glicerin (g/l)
22,374528
0,42376
HSA His2
Glicerin (g/l)
12,416168
0,434354
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30. táblázat P. pastoris SMD1168 PDOR 49 törzzsel Biostat Q kevert-levegőztett bioreaktorban végzett
termelési kísérlet eredménye.

idő
[h]
0
0,75
17,75
21,75
25,83
26,58
42
42,68
46,47
65,93
66
66,83
71,83
89,83

megjegyzés
Leoltás
Mintavétel
Mintavétel
Mintavétel
Mintavétel
MeOH indul
Mintavétel
szabályzójel
fel
Mintavétel
szabályzójel
fel
Mintavétel
Mintavétel
Mintavétel
Mintavétel

sza.
[g/l]

metanol
[g/l]

fajl. aktivitás
[U/ l fermentlé]

aktivitás/sza.
[U/ g sza.]

7,14

0,02

393

55,0

7,74

0,13

9,19
9,44
9,81
10,18

0,21
0,96
0,96
1,19

684

72,5

666

65,4

0,58
2,61
3,18
3,88
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