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1 CÉLKITŰZÉS 

Doktori kutatómunkám során a nagy gyógyszeripari jelentőségű, monoklonális antitesteket 

(monoclonal antibody, mAb) termelő, kínai hörcsög petefészek (Chinese hamster ovary, CHO) sejtvonal 

alapú fermentációk modern folyamatkövető, -elemző technológiai (process analytical technology, PAT) 

eszközökkel történő nyomon követését (monitorozását) tűztem ki általános célul. A fejlettebb 

monitorozó rendszerek megteremtik a lehetőséget arra, hogy a vizsgált sejttenyésztési folyamat 

reprodukálhatóságát és robusztusságát egy fejlettebb folyamatszabályozás (advanced process control, 

APC) segítségével megnövelhessük. 

A CHO fermentációs folyamat PAT monitorozásának megvalósíthatóságát három kritikus területen 

szándékoztam megvizsgálni (1. ábra): 

 az élő sejtek koncentrációjának (viable cell density, VCD) nyomon követhetőségét 

dielektromos spektroszkópiával (dielectric spectroscopy, DS); 

 a sejtek fizikai-kémiai környezetének nyomon követhetőségét közeli infravörös 

(near-infrared, NIR) spektroszkópiával; 

 a legkritikusabb bemenő alapanyag, a tápoldatpor minősíthetőségét NIR spektroszkópiával. 

 

1. ábra – A CHO fermentáció kutatómunkám során megvizsgált PAT monitorozási területei.  
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Az imént felsorolt területeken célul tűztem ki, hogy 

 

 a dielektromos spektroszkópia (DS) alkalmazhatóságát megvizsgáljam az általánosan 

alkalmazott élő CHO sejt koncentráció tartományok mellett a viszonylagosan magas VCD 

tartományokban (≥ 40-50×106 sejt/ml) is bioreaktoros rendszerben annak érdekében, hogy 

ilyen szélsőséges körülmények között képet alkothassak a metodika robusztusságáról; 

 a vizsgált sejtkoncentráció-tartományokban összehasonlítsak három különböző matematikai 

módszert – a lineáris regressziót, a Cole–Cole-modellezést, ill. a részleges legkisebb négyzetek 

(partial least squares, PLS) regressziót – a dielektromos VCD becslés pontossága 

szempontjából; 

 

 rázatott lombikos modellrendszerben megvizsgáljam irányított biokémiai és fizikai változások 

nyomon követhetőségét NIR spektroszkópiával; 

 ugyanabban a rázatott lombikos CHO modellrendszerben felmérjem a glükózkoncentráció NIR 

spektroszkópiai alapú becslésének pontosságát a mátrix és a glükóz koncentráció változásának 

szétválasztása mellett; 

 

 megvizsgáljam, hogy CHO tápoldatpor tervszerű hőkezelései esetében a NIR spektroszkópia 

alkalmas-e a végbemenő változások detektálására; 

 összehasonlítsam a sejttenyésztéses és a NIR spektroszkópia alapú tápoldatpor-vizsgálat 

érzékenységét. 
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 Biológiai gyógyszerhatóanyagok gyártása rekombináns emlőssejtekkel 

Napjainkban a gyógyszerhatóanyagok rekombináns emlősejtekkel történő előállítása rendkívüli 

gazdasági jelentőséggel rendelkezik. Ennek az üzleti szektornak az éves árbevételét 120-150 milliárd 

USA dollárra (vagyis 34-42 billió forintra) becsülik. Az előállított hatóanyag-fehérjék monoklonális 

anitestek, hormonok, növekedési faktorok, fúziós fehérjék, citokinek, véralvadási faktorok, ill. 

véralvadásgátlók, terápiás enzimek és rekombináns vakcinák. Gazdasági szempontból a monoklonális 

antitestek a legjelentősebbek.1 Az egyéb expressziós rendszerekkel (Escherichia coli baktérium, 

élesztősejtek, rovarsejtek) szemben az emlőssejtes rendszerek képesek a humán terápiás fehérjék 

klinikai szempontból megfelelő poszttranszlációs módosítására, ill. a gyakran előforduló komplex 

bioszintetikus lépések végrehajtására is.2 A monoklonális antitestek esetében a leginkább használt 

sejtvonalak a kínai hörcsög petefészek (Chinese hamster ovary, CHO) és az egér mielóma sejtvonal.3,4 

2.2 A kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtvonal 

Jelenleg a világ rekombináns fehérjetermelésének 70%-a CHO sejtvonalakban történik,5 ami 

hozzávetőlegesen 100 milliárd USA dollár (vagyis 28 billió forint) árbevételt jelent világszinten.6 

A rekombináns fehérjetermelésnek ezt a kiemelkedő fontosságú sejtvonalát Theodore Puck 

(1916-2005) amerikai genetikus izolálta az 1950-es évek végen:7 az eredeti cél besugárzásos 

citogenetikai vizsgálatok elvégzése volt a sejtvonal alacsony kromoszómaszáma miatt (2n = 22). 

A szöveti plazminogén aktivátor (tissue plasminogen activator, tPA) volt az első rekombináns 

emlőssejtes terápiás fehérje8, amelynek piaci bevezetése óta a CHO sejtvonal alkalmazása töretlen. 

A CHO sejtvonal sikerének kulcsa egyrészt az, hogy ezek a sejtek képesek magas sejtkoncentrációjú 

szuszpenziós kultúrák elérésére szérummentes körülmények között is. Emellett komoly biztonsági 

kockázatcsökkentést jelentett, hogy a CHO sejtek kémiailag definiált, minden további állati eredetű 

komponenstől mentes tápoldatokon is jó növekedést mutattak, így csökkentve a vírus- és 

prionfertőzés kockázatát. Ráadásul egy erre irányuló, 1989-es vizsgálatban kimutatták, hogy a CHO 

sejtekben a humán patogén vírusok nagy része nem képes szaporodni.5 Mindemellett, legfőképpen a 

tápoldat fejlesztésnek köszönhetően, jelenleg a CHO sejtvonalakkal bioreaktorban 2-6 g/l-es fehérje 

titer érhető el.9 Mindazonáltal a CHO sejtek nagyfokú fenotípusos adaptálhatóságnak megvan az a 

hátránya is, hogy a kedvező tulajdonságokkal (magas termelékenység, megfelelő minőségű termék, 

gyors növekedés stb.) rendelkező klónok fenotípusa át-, ill. visszarendeződhet. Emiatt a klónstabilitás 

fenntartása és vizsgálata komoly feladat.6 A klónstabilitás mellett a CHO sejtek által termelt fehérjék 

glikozilációs mintázatának optimalizációja a másik fontos kihívás, mivel ez a minőségi tulajdonság 
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komolyan befolyásolja a termék hatásosságát, stabilitását, ill. immunogenicitását is. A glikoziláció 

glikán oldalláncok sejten belüli enzimatikus hozzákapcsolását jelenti a fehérjéhez.10-12 

2.3 A kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtek metabolizmusa a glükóz 

szemszögéből 

A CHO sejtek metabolizmusának és fiziológiájának vizsgálata kulcsfontosságú az emlősejtes 

hatóanyagok gyártási folyamatának karakterizálása és optimalizálása során.13 A metabolizmus 

elemzése elengedhetetlen ahhoz, hogy az iparban általánosan elterjedt rátáplálásos (fed-batch) CHO 

fermentációk során tipikus fiziológiás változásokat mutassunk ki, ill., hogy a folyamatszabályozást a 

sejtvonal metabolikus fenotípusához igazítsuk. Emellett a folyamatszabályozás és a sejt metabolizmus 

kapcsolatának megértése arra is használható, hogy a sejtfiziológiát magasabb termelékenység 

irányába toljuk el.14 Általában az emlőssejtek – és így a CHO sejtek is – különböző metabolikus fázisokon 

esnek át egy rátáplálásos fermentáció során. Az első, intenzív sejtosztódási fázist magas glikolitikus 

fluxus (és glükóz fogyasztás) és laktát termelés jellemzi. Ebben a fázisban az előállított NADH úgy alakul 

vissza NAD molekulává, hogy a folyamat közben piruvátból laktát keletkezik.15 Az intenzív növekedési 

fázis végeztével mind a glikolitikus aktivitás, mind a laktát termelési sebesség is csökken. Az alacsony 

glikolitikus fluxusnál a CHO sejtek képesek laktát termelésről laktát felvételre és fogyasztásra váltani, 

miközben visszaalakítják a laktátot piruváttá. A két fázis közötti átmenet kinetikáját több kezdeti 

paraméter befolyásolja (pl. a tápoldat összetétele).16-18 Emellett olyan fontos folyamatparaméterek, 

mint a pH és a hőmérséklet hatását is kimutatták a laktát metabolizmusra.19 Mindazonáltal a 

legfontosabb paraméter – ami a glikolitikus aktivitást és a toxikus laktát termelését befolyásolja – a 

glükóz koncentrációja. Magas glükóz koncentráció (jellemzően 60-100 mM) mellett a szubsztrát nagy 

része laktáttá alakul,20,21 ill. nő az oxidatív stresszt okozó szabadgyökök mennyisége is a sejtben.22 

Emellett a magas glükóz koncentrációknál csökken az integrált elő sejtszám a fermentáció alatt, 

miközben a specifikus termékképzés nő,23 ráadásul magas glükóz koncentrációknál a termelt fehérje 

glikációs foka is megnő. A glikáció a glükóz nem enzimatikus kötődése a fehérje aminosavláncára, 

tipikusan az N-terminális amin csoporthoz, ill. a lizin szabad amin csoportjához.24 A glikáció elsőrendű 

kinetikát követ, sebessége csak a glükóz koncentrációtól függ, annak növekedésével a glikációs fok 

növekszik.24-26 A glikáció nem kívánatos jelenség a terápiás fehérjék esetében, mivel megjelenése 

növeli az immunogenicitás kockázatát.25  

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a glükóz koncentráció pontos monitorozása elengedhetetlen a CHO 

folyamatoknál. Emellett általánosságban megállapítható, hogy egy rekombináns CHO sejt alapú 

hatóanyagtermelő eljárást monitorozó, követő rendszerben az alapvető és tradicionális paraméterek 

(pH, hőmérséklet, oldott oxigén, kevertetés fordulatszáma, levegőztetés térfogatárama, stb.) mellett 

az aktuális metabolikus és sejtfiziológiai változásokról minél több releváns információ kinyerése a cél. 



12 

2.4 A folyamatkövető, -elemző technológia (PAT) és a minőségközpontú 

gyártásfejlesztés (QbD) a gyógyszeripari biotechnológiában 

Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügynöksége (Food and Drug Administration, 

FDA) 2004 szeptemberében publikálta az ún. folyamatkövető, -elemző technológia (process analytical 

technology, PAT) ajánlásait azzal a céllal, hogy ennek segítségével a gyógyszeripari termelést 

hatékonyabbá, robusztusabbá és ennek folytán költséghatékonyabbá tegye.27 Az FDA definíciója 

szerint a PAT egy olyan tervező, elemző és szabályozó rendszer, ami a kiindulási alapanyagok és a 

folyamat kritikus paramétereinek mérésével biztosítja a végső termékminőséget. Röviden 

összefoglalva a PAT egy folyamatot mérő, elemző és szabályozó rendszer. Ennek megfelelően, az FDA 

szerint, a PAT eszközei a modern folyamatmonitorozó mérőrendszerek és az összegyűjtött adatok 

elemzésére szolgáló sokváltozós adatelemző (multivariate data analysis, MVDA) eljárások. 

Időközben a gyógyszeripart szabályozó hatóságok a PAT alapelveit az ún. minőségközpontú 

gyártásfejlesztés (quality by design, QbD) rendszerévé fejlesztették tovább (2. ábra).28 Miközben a PAT 

csak a kész gyártótechnológia ismételhetőségét és robusztusságának biztosítását tűzi ki célul, a QbD 

alapelvei már a gyártófolyamat fejlesztésének kezdetétől alkalmazhatóak. A QbD gondolkodás 

lényege, hogy a kritikus folyamatparaméterek (ill. a kiindulási alapanyagok kritikus tulajdonságainak) 

a termék kritikus minőségi attribútumaira gyakorolt hatásainak megértésén keresztül biztosítjuk a 

végső termékminőséget. A QbD alapelveit egyértelműen leírják a Nemzetközi Harmonizációs 

Konferencia (International Conference on Harmonisation, ICH) útmutatásai, amelyik szervezet Európa, 

Japán és az Egyesült Államok gyógyszeripari szabályozásait hivatott összehangolni. Az ICH Q8(R2) 

útmutatás írja le a QbD alapelveit, ill. hangsúlyozza a valódi folyamatmegértés fontosságát a kritikus 

folyamatparaméterek és a kritikus terméktulajdonságok kapcsolatainak feltérképezésén keresztül.29 

Az ICH Q11 útmutatás részletezi, hogy az előbbi kapcsolatokat előzetes tudás alapján, kísérletezéssel 

(több faktoros kísérlettervezéssel) és kockázatelemzési eszközök alkalmazásával lehet hatékonyan 

feltérképezni.30 Jelenleg biológiai készítmények esetében nem kötelező a QbD alapú 

gyógyszerfejlesztés, de a QbD elvek legalább részleges alkalmazása ajánlott. Mindazonáltal a PAT 

eszközei minden biotechnológiai gyártófolyamatra alkalmazhatóak attól függetlenül, hogy a 

folyamatot QbD elvek alapján fejlesztették-e. Természetesen a QbD elvek alapján történő fejlesztés 

megkönnyíti a PAT bevezetését is a gyártófolyamatra, hiszen a mérendő kritikus folyamatparaméterek 

feltérképezése már (szisztematikus módon) megtörtént. 



13 

 

2. ábra – Az ún. minőségközpontú gyártásfejlesztés (QbD) koncepciója.28 

A PAT lényege tehát, hogy a már kifejlesztett gyártófolyamatunkra egy olyan robusztus szabályozási 

stratégiát dolgozzunk ki, amely megbízható mérőrendszereken alapul.31 A jelenlegi gyógyszeripari 

biotechnológiai gyakorlatban a PAT eszközöket elsősorban monitorozásra használják, 

folyamatszabályozási alkalmazásuk még nem általános. A folyamat monitorozása lehet on-line, 

off-line és at-line (3. ábra). Az on-line monitorozás kivitelezhető in situ és ex situ módon. Valódi PAT 

eszköznek a mérési időigény rövidsége miatt az on-line (in situ és ex situ) és az at-line mérőrendszerek 

tekinthetők. 

 

3. ábra – A gyártási folyamat monitorozásának lehetőségei.32  
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2.5 A kínai hörcsög petefészek (CHO) fermentációk monitorozásának 

lehetőségei és folyamatkövető, -elemző technológia (PAT) eszközei 

Az I. táblázat mutatja az emlőssejtes fermentációk legfontosabb folyamatparamétereit és ezen 

paraméterek monitorozási lehetőségeit. A felsorolt folyamatparaméterek monitorozásra általában 

több alternatíva létezik. Mindazonáltal nem feltétlenül kell egy lehetőséget kiválasztani, hiszen a 

mintavételezési vagy mérési gyakoriság lehetősége módszerenként különböző. Glükóz esetében 

például biokémiai analizátorral naponta jellemzően 1-3 mérést végeznek el a 10-14 napos fermentáció 

alatt, miközben közeli infravörös (near-infrared, NIR) spektroszkópiával – akár több fermentációt 

követő többcsatornás készülék esetén is – 10-15 percenként végezhetőek mérések. Hasonló az élősejt-

koncentráció meghatározásának esete is, ahol napi 1-3 mikroszkópos sejtszámolás mellett a 

dielektromos spektroszkópián (kapacitancia mérésen) alapuló módszerek folyamatos sejtszám 

nyomon követést biztosítanak. Emellett fontos kiemelni, hogy az in situ szenzoros módszerek esetében 

mindig alacsonyabb a folyamat befertőződésének kockázata, mint a mintavételezésen, vagy 

mintakivezetésen alapuló egyéb eljárásoknál, ezért emiatt alkalmazásuk preferált.32 

A II. táblázat összefoglalja, azokat a PAT eszközöket, amelyek az emlőssejtes – így a CHO – 

fermentációknál a monitorozás mellett folyamatszabályozás alapjai lehetnek.33 Kiemelném, hogy az 

élősejt-koncentráció (viable cell density, VCD) dielektromos spektroszkópia (DS) alapú szabályozására 

már találunk példát, valamint a három speciálisan sejtszámmonitorozó eljárás – automatizált áramlási 

citometria (automated flow cytometry, AFC), dielektromos spektroszkópia (dielectric spectroscopy, 

DS), fókuszált lézersugár reflexiós vizsgálat (focused beam reflectance method, FBRM) – közül is a DS 

az iparilag legelterjedtebb. Fontos megemlíteni, hogy a glükózkoncentráció Raman-spektroszkópia 

alapú szabályozására már van megoldás,34 viszont a közeli infravörös (NIR) spektrószkópia alapján még 

csak monitorozási megoldások léteznek a bioreaktorok esetében. A bioreaktort elhagyó gázok (off-gas) 

monitorozását már régóta használja a fermentációs ipar, viszont az ezen alapuló szabályozások még 

nem kiforrottak. Az adott időegység alatt bemenő és kilépő oxigén mennyisége alapján az oxigén 

felvételi sebesség (oxigen uptake rate, OUR) számolható, ahogy az adott időegység alatt bemenő és 

kilépő szén-dioxid mennyisége alapján szén-dioxid képződési sebesség (carbon dioxide evolution rate, 

CER) is kalkulálható. Az OUR alapú specifikus sejtszámnövekedés szabályozása megvalósult már,35 de 

a specifikus termékképzés OUR alapú, valós idejű (real-time) monitorozására és szabályozására is 

találunk példát tirozin beadagolás változtatása esetén.36 
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I. táblázat – Az emlőssejtes fermentációk fontos folyamatparaméterei (sorok) és monitorozási lehetőségei 
(oszlopok); a jelölők a monitorozás módját mutatják 

( : in situ , : in situ minta-kivezetéssel , : ex situ , : at-line).32 
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II. táblázat – Az emlőssejtes fermentációk PAT eszközei, 
ill. a velük mérhető paraméterek a szabályozások jelenlegi megvalósíthatóságával.33 

 

Kutatómunkám során, a fentiekben bemutatott PAT eszközök közül, dielektromos spektroszkópiai (DS) 

és közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai mérőrendszerekkel végrehajtott vizsgálatokat végeztem, 

ezért a továbbiakban főként ezek bemutatására fókuszálok. 

2.6 A dielektromos spektroszkópia (DS) 

2.6.1 A dielektromos spektroszkópia (DS) története 

Bár a technika gyakorlati alapjait a ’80-as évek második felében tették le,37-40 dokumentáltan legelőször 

1993-ban Cerkel és mtsai. használtak dielektromos spektroszkópiát emlőssejtek in situ monitorozására 

bioreaktoros tenyészetben.41 CHO és HeLa42 sejtek szuszpenziós kultúráit vizsgálták 0,5-3,0×106 sejt/ml 

sejtkoncentráció mellett 0,2-10 MHz frekvencián. Az at-line mért sejtszámadatok és a permettivitás 

mérésen alapuló sejtszám-becslések között lineáris összefüggést tártak fel, valamint 0,5 MHz 

frekvencián adódott a legjobb jel-zaj arány. Ezután – a ’90-es évek végén, ill. a 2000-es évek elején – 

indult meg a szélesebb körű alkalmazás hordozóhoz kötött HTC (hepatome cells, patkány májdaganat 
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sejtek),43 immobilizált CHO44,45 és hibridóma sejteken.46 Időközben az alkalmazott készülékek 

fejlődésével ez a technika a biológiai gyógyszeriparban is általánossá vált.47 

2.6.2 A dielektromos spektroszkópia (DS) elméleti alapjai 

A dielektromos spektroszkópia alapjainak megértéséhez először a sejtszuszpenziót kell jellemeznünk 

elektromos szempontból. Ebből a szemszögből modellezve a rendszert három különböző alrendszert 

kell megvizsgálnunk. Az első a szuszpenziós kultúra tápoldata, ami egyértelműen vezető ionos 

komponensei miatt. A sejtek belsejét kitöltő citoplazma egy összetett, struktúrált keveréke a sóknak, 

a fehérjéknek, a nukleinsavaknak és egyéb kisebb molekuláknak.48 Emellett az eukarióta sejtekben 

több különböző, belső membránstruktúra (Golgi-készülék, endoplazmatikus retikulum stb.) is van, 

amelyek a sejtek dielektromos tulajdonságait befolyásolják.37,49 A sejtek vezető belsejét határoló 

citoplazma membrán alapvetően szigetelő tulajdonságú.38 Ebből kifolyólag egy sejtszuszpenzió 

elektromos szempontból gömb alakú, belsejüket tekintve vezető tulajdonságú kondenzátorok 

szuszpenziója egy vezető oldatban. Amikor elektromos erőteret hozunk létre egy ilyen szuszpenzióban, 

a vezető tápoldat ionos komponensei elmozdulnak. A negatív töltésű ionok a katódtól mozognak az 

anód felé, a pozitív töltésű ionok pedig fordítva (4/a ábra). A sejten belüli és kívüli ionok csak a szigetelő 

fizikai akadályt jelentő plazmamembránig jutnak, ami töltésmegoszláshoz, ill. a sejtek polarizációjához 

vezet (4/b ábra). 

 

4. ábra – A sejtszuszpenzió viselkedése elektromos erőtérben (a), 
ill. az élő sejtek polarizációja gyűrűs elektródák használata esetén (b).50  

Az elektromos mező által kiváltott töltésmegoszlás nagyságát a kondenzátorok kapacitásával 

(capacitance, C) jellemezhetjük. Az elektromos kapacitás mértékegysége a farad (F), azonban a 

viszonylag alacsony töltésmennyiség miatt pikofarad (pF) mértékegységet használnak 

sejtszuszpenzióknál. Emellett elterjedt még a permittivitás (permittivity, ε) mérése is, ami az adott 

úthosszon mért kapacitás (mértékegysége: pF/cm). A permittivitás megmutatja, hogy egy anyag 

(esetünkben a sejtszuszpenzió) mennyire képes ellenállni az elektromos tér „töltésáramoltató” 

hatásának. Minél több a sejt a rendszerben, annál magasabb a permittivitás, és annál kisebb az 

(b)(a)
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elektromos fluxus a szigetelő sejtmembránok miatt.51 A módszert rádiófrekvenciás impedancia (radio-

frequency impedance, RFI) mérésnek is nevezik, hiszen gyakorlatilag a sejtek váltóáramú ellenállását 

(impedanciáját) használja ki. Összefoglalva: a kapacitást vagy a permittivitást megfelelő frekvencián 

vagy frekvenciákon mérve a sejtszuszpenzió biomassza mennyiség becsülhető,39,45,52 mivel a 

„sejtfrakció” térfogatának növekedésével a polarizált membránok mennyisége is nő, valamint az 

elektromos fluxus csökken. A halott sejtek, és más (nem a biomasszához tartozó) részecskék nem 

polarizálódnak jelentősen, ezért nem növelik a mért kapacitást.39,40 Ezekhez hasonlóan a 

sejttörmelékek, habzásgátló cseppek vagy a gázbuborékok sem járulnak hozzá a mért kapacitáshoz, 

hiszen nem rendelkeznek polarizálható, intakt membránnal.51 

Az alkalmazott elektromos erőteret jellemzi az a frekvencia (f) – mértékegysége: hertz (Hz) –, ami azt 

mutatja meg, hogy egy másodperc alatt milyen gyakorisággal vált irányt az elektromos mező. 

A mérési frekvencia azért lényeges, mert az ionoknak egy meghatározott ideig tart eljutni a 

plazmamembránhoz és polarizálni azt.53 Alacsony frekvenciákon (0,1 MHz alatt) az ionok többségének 

van ideje elérni a plazmamembránt, mielőtt az elektromos mező irányt vált. Ebben az esetben az 

indukált polarizáció magas szintű, ennek megfelelően a sejtszuszpenzió kapacitása is magas értéket 

vesz fel. Amikor a frekvencia 1 MHz fölé nő, akkor már jelentősen csökken a plazmamembránt elérő 

ionok száma, csökkentve így a polarizációt és a mérhető kapacitást is. 10 MHz felett már csak az ún. 

háttérkapacitás marad meg, gyakorlatilag nincs membránpolarizáció. A háttérkapacitást a 

vízmolekulák dipólus-polarizációja adja. Az 5. ábrán megfigyelhető, hogy a maximális sejtpolarizációról 

hogyan csökken le a kapacitás értéke a minimális sejtpolarizációs értékre (különbségük a ∆C) a 

frekvencia növelésével, különböző sejtméretek esetén. A két plató közti lefutást  

 

5. ábra – A kapacitás változása az elektromos mező irányváltási frekvenciájának függvényében 
(azaz ún. β diszperziós görbék) különböző sejtméretek esetén.51  
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β diszperziós görbének nevezzük, amelynek inflexiós pontja az ún. kritikus frekvencia (fC), amelynek 

értéke sejttípusra jellemzően 0,5 és 3 MHz között változik, és értéke a sejt méretének növekedésével 

csökken (5. ábra).51 

A dielektromos spektroszkópia mérőberendezései alapvetően az alapján csoportosíthatóak, hogy csak 

egy frekvencián tudnak kapacitást mérni, vagy – a β diszperziós görbe egy részén – egy több frekvenciás 

spektrumot is képesek rögzíteni. Emellett kritikus még a bioreaktorba helyezett in situ szonda 

felépítése is. Eredetileg a RFI szondákat műanyag polimer testtel gyártották,54 ami alkalmas volt a 

laboratóriumi kutatás-fejlesztési problémák megoldására. Mindazonáltal a gyógyszeripai helyes 

gyártási gyakorlat (good manufacturing practice, GMP) előírásoknak megfelelő szondák teste már 316L 

rozsdamentes acélból készül, és csak a szondák végén lévő mérőrész készül hatóságilag is elfogadott, 

dielektromosan inert poli(éter-éter-keton) (polyether ether ketone, PEEK) polimerből.55 

A mérőrész kétféle lehet: a nagyobb, 25 mm átmérőjű szondákon hagyományos 4 pontos 

mérőelektród van (6/a ábra), miközben a kisebb, 12 mm átmérőjű szondákat 4 gyűrűs mérési 

elrendezéssel (6/b ábra, lásd még: 4/b ábra) gyártják. Az utóbbit az intenzíven levegőztetett 

rendszereknél (pl. E. coli fermentációk) pontosabbnak találták,56 ami viszont emlőssejtes rendszerekre 

(pl. CHO fermentációkra) nem jellemző, ezért itt mindkét szondatípus alkalmazható. 

 

6. ábra – A dielektromos spektroszkópia hagyományos 4 pontos mérőelektródja (a), 
ill. a 4 gyűrűs mérési elrendezése (b.)55,56 

2.6.3 A kínai hörcsög petefészek (CHO) fermentációk monitorozása rádiófrekvenciás 

impedancián (RFI) alapuló dielektromos spektroszkópiával 

Az élősejt-koncentráció (vagyis adott térfogatban lévő élősejtszám, VCD) fontos kulcsparaméter az 

emlőssejtes folyamatok esetében. Évtizedek óta komoly erőfeszítések történtek egy roncsolásmentes 

(non-invasive), megbízható, valós idejű (real-time), in situ VCD mérési eljárás kifejlesztésére.57 

A rádiófrekvenciás impedancián (RFI) alapuló módszerek megfelelnek a fenti kritériumoknak, és így 

megvan a lehetőség arra, hogy egy alapvető PAT eszközzé váljanak az emlőssejtes, és így a CHO sejteket 

alkalmazó gyártási folyamatokban. 

(b)(a)
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Ahogy az előző, „2.6.2. A dielektromos spektroszkópia (DS) elméleti alapjai” c. fejezetből kiderült, a 

sejtszuszpenziós rendszerben mért kapacitás vagy permittivitás elvileg egyenesen arányos lesz az 

élősejt-koncentrációval, valójában az élő sejtek össztérfogatával. Mindazonáltal a tényleges 

matematikai összefüggés a permittivitás jel és a VCD között még nem teljesen tisztázott. A lineáris 

matematikai összefüggés csak közel állandó fiziológiai állapotú és morfológiájú sejtekkel jellemezhető 

fázisokra igaz. Amennyiben komolyabb változások történnek olyan paraméterekben, mint a sejten 

belüli vezetőképesség vagy a sejtátmérő, a kapacitancia-VCD összefüggés elkezd eltérni a 

lineáristól.44,58,59 Ráadásul a dielektromos viselkedést az aktuális emlőssejtes folyamatra speciálisan 

jellemező biológiai és fizikokémiai paraméterek is befolyásolják.60 Érdekes példa, hogy a dielektromos 

spektrumot jelentősen befolyásolja, ha a sejtek apoptotikus folyamaton mennek keresztül.61 Ezek 

alapján megállapítható, hogy az egy frekvencián mért permittivitáson alapuló lineáris sejtszám 

becslések csak speciális esetekben működhetnek pontosan és megbízhatóan. Ezzel szemben a 

többfrekvenciás spektrummérések részletesebb ujjlenyomatát adják a sejtszuszpenzió dielektromos 

viselkedésének.62 A dielektromos spektrum – vagy β diszperziós görbe (5. ábra) – az időben 

folyamatosan rögzíthető, és így a sejtek dielektromos viselkedése dinamikusan tanulmányozható. 

Ráadásul a dielektromos spektrum alapján – a pontosabb sejtszám becslés mellett – információt 

kaphatunk a sejtek aktuális fiziológiai állapotáról59,60 és a sejtméret eloszlásáról is.63 A megfigyelések 

(azaz a mérések gyakorisága) és a változók (frekvenciák) magas száma miatt viszont sokváltozós 

adatelemző (MVDA) matematikai szoftveres eszközökre van szükség a dielektromos spektrumok 

elemzéséhez, hasonlóan az olyan PAT eszköz jelsorozatokhoz, mint a NIR vagy a Raman-spektrumok. 

Alapvetően két megközelítést használnak arra, hogy a releváns információkat kinyerjék a dielektromos 

spektrumokból. Az egyik lehetőség, hogy egy matematikai modellt illesztünk a mért kapacitancia 

görbékre az ún. Cole–Cole-egyenlet használatával. Ezt a megközelítést Dabros és mtsai. írták le.64 A 

modell olyan peremfeltételekkel él, mint állandó membrán kapacitás (Cm) és sejten belüli konduktivitás 

(σi), ami nem biztos, hogy egy rátáplálásos CHO eljárás teljes hossza alatt igaz. Ebből kifolyólag a valós 

és becsült sejtkoncentráció értékek között eltérések lehetnek.47 Amennyiben a 

Cm és σi értékeket változtatjuk a modellillesztés során, a Cole–Cole-modellezés pontossága javítható. 

A másik megközelítés, amit a dielektromos mérések interpretálásra használnak, olyan sokváltozós 

projekciós eszközöket használ, mint a főkomponens-elemzés (principal component analysis, PCA) és a 

részleges legkisebb négyzete (partial least squares, PLS) regresszió. (Ezek kapcsán lásd majd a „2.7.6.2. 

Sokváltozós adatelemzési (MVDA) eljárások” c. fejezetet.) PLS regresszióval pontosabb VCD 

becsléseket értek el, mint lineáris regresszióval, vagy Cole–Cole-modellezéssel,47,64 viszont ennél a 

módszernél korábbi adatsorok szükségesek a modellépítéshez. A PCA, mint mintázatfelimserő eszköz 

legfőképpen arra használható, hogy rejtett összefüggéseket tárjunk fel a dielektromos spektrumokból. 

Cannizaro és mtsai. két főkomponens (principal component, PC) ún. főkomponens (score) ábráján – 
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amit folyamatosan rögzített permittivitás spektrumokból állítottak elő – azonosítani tudták egy 

perfúziós CHO sejttenyészet különböző fázisai közötti átmeneti pontokat (7. ábra).59 

 

7. ábra – Cannizzaro és mtsai. által közölt B14 és B16 perfúziós CHO tenyészetek 
dielektromos spektrumainak főkomponens-elemzéssel (PCA) előállított főkomponens (score) ábrája 

(számok a pontokat összekötő vonalakon: a tenyésztések kiemelt időpontjai órában).59 

2.7 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópia  

A rezgési spektroszkópiai technikákhoz soroljuk a közeli infravörös (near-infrared, NIR), a közép (vagy 

ún. analitikai) infravörös (mid-infrared, (M)IR) és a Raman-spektroszkópiát. Ezek a spektroszkópiai 

technikák kiemelkednek az analitikai technikák közül azzal, hogy a szilárd és a folyadék halmazállapotú 

mintákról gyors és pontos információ nyerhető velük előzetes mintaelőkészítés nélkül, ill. – jellemzően 

a (M)IR spektroszkópiánál – redukált mintaelőkészítéssel. A NIR, a (M)IR- és a Raman-spektroszkópiai 

technikáknak számos előnye van (III. táblázat). Mindhárom spektroszkópiai technika gazdaságos, 

valamint nem invazív, roncsolásmentes módon alkalmas minőségi és mennyiségi vizsgálatok 

elvégzésére. További előnyük, hogy vegyszerigényük nincs, járulékos reagenst nem igényelnek. A fenti 

okok miatt ezek a technikák ideálisak a gyógyszeripari minőség-ellenőrzésre (quality control, QC) és a 

gyártási eljárások folyamatkövetésére is. 

A három rezgési spektroszkópia közül jelenleg a legrugalmasabban alkalmazható technika a NIR. 

A rendelkezésre álló, hatékony kemometriai kiértékelő eszközök és szoftverek, valamint az optikai 

szálas megoldások az akadémiai kutatásban és az ipari QC feladatoknál is nélkülözhetetlenné tették 

ezt a technikát. A NIR technika segítségével egy méréssel (spektrumfelvétellel) több különböző 

komponens koncentrációja határozható meg egyidejűleg. A gyártási folyamatot monitorozó NIR 

alkalmazásoknál rendelkezésre állnak az on-line mérési megoldások is optikai mérőfejek, szondák 

formájában, ill. a spektrométerek – a száloptikáknak köszönhetően – távol is elhelyezhetőek a mérési 



22 

pontoktól. Az alapanyagok NIR alapú QC minősítése akár az átlásztó csomagolóanyagon keresztül is 

történhet. A molekulák közötti hidrogénkötések és dipólus kölcsönhatások megváltoztatják a rezgési 

energia szinteket, és a NIR abszorpciós sávok eltolódásához, vagy új abszorbciós sávok megjelenéséhez 

vezethetnek. Emellett a NIR spektrumot a minta fizikai tulajdonságai (részecskék méreteloszlása, 

sűrűség, nedvességtartalom) is befolyásolják, vagyis ezekről a tulajdonságokról is információkat 

nyerhetünk (III. táblázat).  

A NIR technika – a (M)IR technikához és a Raman-spektroszkópiához hasonlítva egyértelműbben – az 

ún. indirekt, vagy másodlagos analitikai módszerek közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy mennyiségi 

információ kinyeréséhez elsődleges, referencia módszer eredményéhez kell hasonlítani. Emiatt 

matematikai eljárással kell ún. becslési (prediktív) NIR modellt kialakítani, amivel ezután a vizsgált 

minta összetételét számolni tudjuk.65 

III. táblázat – A Raman-, a (M)IR és a NIR spektroszkópiai módszerek összehasonlítása.65 

 

2.7.1 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai története 

Az összes rezgési spektroszkópia és így a közeli infravörös tartomány tudományos megismerése akkor 

kezdődött, amikor Sir Isaac Newton (1642-1727) angol matematikus, csillagász és fizikus a sötét 

szobába beszűrődő fénysugár útjába prizmát helyezett, s kimutatta, hogy a fehér fényt különféle színek 

Raman (M)IR NIR 
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alkotják.66 Sir Frederick William Herschel (1738-1822) német származású, angol csillagász 

(és zeneszerző) 1800-ban kelt tanulmányában számolt be kísérletéről,67 mely során azt a színt kereste 

a spektrumban, amely a napfény melegéért felelős. Egy üvegprizmával szétválasztotta a napfény 

„fehér” sugarát a szivárvány színeire, majd befeketített tartályú hőmérőkkel megmérte 

hőmérsékletüket. Herschel feljegyezte, hogy az így leolvasott hőmérséklet a kék színtől a zöldön át a 

vörösig emelkedett, de ami meglepőbb volt, hogy a vörösön túli meg nem világított területen ez a 

tendencia folytatódott. Tekintve azt, hogy ez a tartomány az emberi szem számára láthatatlan, vörös 

alatti, azaz infravörös („infra-red”) néven került feljegyzésre.68,69 Mivel a látható tartományban sokkal 

könnyebb volt dolgozni, az IR technika csak a fényképlemezek feltalálása után került ismét előtérbe. 

1881-ben Sir William de Wiveleslie Abney (1843-1920) angol csillagász, vegyész, fényképész és Edward 

Robert Festing (1839-1912) angol katonatiszt, vegyész a 700-1200 nm-ig terjedő NIR tartományt 

vizsgálta fényképezéssel.70,71 A XX. század legelején William Weber Coblentz (1873-1962) amerikai 

fizikus munkáságát kell kiemelni, aki a maga építette IR spektrométerrel gyűjtött adatok mintázata 

alapján megállapította, hogy nincs két vegyület, amelynek megegyezne az IR spektruma, még ha 

ugyanannyi és ugyanolyan atomból állnak is (pl. C2H6O – etil-alkohol [CH3–CH2–OH] és dimetil-éter 

[CH3–O–CH3]).69 Szintén hozzá kapcsolódik az a megfigyelés, mely szerint a hasonló kémiai 

csoportokkal rendelkező vegyületek hasonló IR elnyelési sávokat adnak (pl. hidroxilcsoport elnyelése 

az alkoholok, fenolok, karbonsavak esetén).72 Joseph Wesley Ellis (1897-1965) amerikai fizikus az 1920-

as évek végén, még mindig tiszta, folyékony, szerves vegyületeket vizsgálva, a C–H csoportok 

elnyelésének segítségével alátámasztotta Coblentz sejtését a harmonikus rezgésekről.73 Az 1940-50-es 

években tovább folytatódtak a folyadékok transzmissziós vizsgálatai, ill. ekkor került a NIR erős 

elméleti alapokra: megszületett a magyarázat a két- és háromatomos molekulák spektrumára a 

csoportelmélet és a kiválasztási szabályok által.68,74 A 1950-es évek közepétől megjelent műszerek az 

elektromágneses spektrum ibolyántúli (ultraviolet, UV), látható (visible, VIS) és NIR tartományait 

egyszerre vizsgálták.74 Bár Paul Kubelka (1900-1956) csehszlovák vegyészmérnök és Franz Munk 

(1900-1964) német vegyész már a 1930-as években felvetette a diffúz reflexión alapuló mérés 

lehetőségét,75 de ez a mérési módozat gyakorlatilag csak Karl H. Norris (1921-) amerikai mérnök 

1960-as évek közepén publikált eredményei után kapott nagyobb figyelmet.69 Az 1970-es évek elején 

már a kereskedelmi forgalomban is kaphatóak voltak diffúz mérési elven működő készülékek, 

elsősorban gabonaipari célokra.68,76 A kezdeti időkben a technika alkalmazásának elterjedését 

jelentősen gátolta a számítástechnika hiánya, ill. kis teljesítménye. Az 1980-as évek elején a szűrős 

készülékek mellett már egyre szélesebb körben jelentek meg a billegő, holografikus ráccsal felszerelt, 

ún. diszperziós mérőműszerek, és erre az évtizedre tehető a kemometria nagyobb léptékű fejlődése a 

NIR területén. Ennek köszönhetően az 1990-es években a már bevált mezőgazdasági és az 

élelmiszeripari területeken kívül megnőtt a kőolajipari, műanyagipari, és (a PAT szempontból releváns) 

gyógyszeripari alkalmazások száma is.68 
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2.7.2 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópia elméleti alapjai  

A NIR spektrum a szerves molekulák kötéseinek különböző hullámhosszaknál való fényabszorpciójának 

eredményeképpen jön létre.77 A kétatomos molekulákon belüli kötések alaprezgéseit harmonikus 

rezgést végző rugókkal modellezik, melyek viselkedését a Hooke-törvény írja le.77,78,79 A többatomos 

molekulákat ideális esetben úgy lehet felfogni, mint független, kétatomos harmonikus oszcillátorok 

sorozatát.77 A rezgési módok száma N atomos molekula esetén 3N–6 lehet, melyekhez egy-egy önálló 

potenciális energia görbét rendelhetünk.79 

A klasszikus rugómodellel szemben, a kvantummechanikai modell értelmében a kétatomos molekulák 

rezgési energiaszintjeinek száma véges: az energiák folytonos eloszlása helyett itt diszkrét 

energiaszintek vannak, mely szintek egyenlő távolságra vannak egymástól (8/a ábra).77,78,79,80 Mivel az 

atomok elektronfelhője a Coulomb-taszítás miatt határt szab a két atom közeledésének, 

ill. nyújtáskor a kötés elszakadhat, ezért a potenciális energia görbe torzul. Ennek eredményeként az 

energiaszintek az energia növekedésével egyre közelebb kerülnek egymáshoz, anharmonikussá válnak 

(8/b ábra).77,78,79,80 

 

8. ábra – A harmonikus (a) és anharmonikus (b) oszcillátor energia-kötéstávolság összefüggése, 
E a potenciális energia, x a tömegpontok közti távolság, 𝜐 a vibrációs kvantumszám.80  

Abban az esetben, ha egy rezgési mód energiaállapota a 0. energiaszintről az 1. energiaszintre kerül, 

alaprezgésről beszélünk. Ha az átmenet az alapállapotból a 2., 3. stb. szintre történik – és nincs más 

átmenet –, akkor első, második stb. felhangról beszélhetünk (9. ábra). 
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9. ábra – Alaprezgés és felhangok a harmonikus és anharmonikus oszcillátor esetében, 
x a tömegpontok közti távolság, 𝜐 a vibrációs kvantumszám.80  

Ha az átmenet az alapállapotból két különböző szintre történik, akkor ez kombinációs sávot 

eredményez. A spektroszkópiai kiválasztási szabályok szerint a felhangok és kombinációk megjelenése 

tiltott, de az anharmonicitás és a Fermi-rezonancia miatt megjelennek a spektrumban.77 Míg a 

különböző alaprezgéseket a távoli és közép, addig a felhangokat és a kombinációs rezgéseket a közeli 

IR tartományban tanulmányozhatjuk (10. ábra). Egyszerűen megfogalmazva a NIR tartomány a (M)IR 

alaprezgések „gyenge visszhangjának” is felfogható.78 
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10. ábra – A közeli infravörös (NIR) tartomány jellegzetes elnyelési sávjai.78 
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2.7.3 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópia mérési lehetőségei 

A NIR hullámhossztartománya 800-2500 nm között helyezkedik el.78 Pontos optikai jelet két 

tartományban kaphatunk: a transzmissziós méréseknél rendszerint a 800-1100 nm-es, míg a reflexiós 

méréseknél általában az 1100-2500 nm-ig terjedő régiót használják fel. A NIR technika a minta és az 

infravörös fotonok kölcsönhatását használja fel: a fénykvantum hatására a molekulák rezgési és forgási 

állapotai gerjesztődnek, eközben a fotonok egy része visszaverődhet (reflexió), elnyelődhet 

(abszorpció) vagy áthaladhat a mintán (transzmisszió),78,81 ill. bizonyos részük más utat járhat be 

(elhajlás, szóródás), és a mérési módok is ennek megfelelően változnak (11. ábra).82 A gyógyszeripari 

biotechnológiában használt on-line, in situ (ún. process NIR) szenzorok esetében a nagy optikai 

elnyelést mutató folyadékoknál (mint szuszpenzióknál) a transzflexiós mérési mód (11/b ábra) az 

elterjedt, miközben az off-line/at-line használt asztali (ún. bench-top) készülékeknél a folyadékok 

mérésére a transzmissziós (11/a ábra), miközben a porok mérésére a diffúz reflexiós (11/c ábra) mérési 

módot alkalmazzák. A transzmissziós mérési módnál egy adott komponenshez tartozó abszorbancia 

lineáris összefüggést mutat a komponens koncentrációjával a Lambert–Beer-törvény szerint (1-2). A 

transzmissziós és transzflexiós mérési módok egymáshoz nagyon hasonlóak, gyakorlatilag utóbbi az 

előbbi speciális esete, amikor egy tükör segítségével (általában) kétszer hatol át a fénysugár a mintán 

megnövelve így az optikai úthosszat. A transzflexiós mérési mód az on-line esetekben optikai szálak 

alkalmazásával együtt a leggyakoribb. 

 

11. ábra – A közeli infravörös (NIR) spektroszkópia mérési módjai: transzmissziós (a), transzflexiós (b), 
diffúz reflexiós (c), abszorpciós és reflexiós (d), fényszórásos transzmissziós (e).82  
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A transzmissziós mérések esetében tehát a fény áthatol a mintán: a beeső sugárzás fluxusához 

arányítva az áteresztett sugárzás fluxusát (1) megkapjuk a transzmittancia értéket (T), melyből 

számítható az abszorbancia (A). Ennek segítségével a minta koncentrációja (c) a fényút (l) és a moláris 

abszorpciós együttható (ε) ismeretében számítható (2). Az optikai úthossz (l) nagyságát a mérések 

megkezdése előtt optimálni szükséges.83 
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Amennyiben a mérendő minták zavarosak, átlátszatlanok vagy túlságosan nagymértékben 

abszorbeálják a rajtuk áteső fényt, akkor használható a diffúz reflexiós elrendezés is. A reflektancia 

tényező a minta felületéről reflektált sugárzás fluxusának és annak a fluxusnak a hányadosa, amit egy 

ideális (azaz veszteségmentes) standard felület reflektálna ugyanolyan beeső sugárzási fluxus és 

azonos geometriai elrendezés mellet. Ilyen ideális standard sajnos nincsen, de ha egy reális standard 

reflektanciájának tudjuk az ideálistól való eltérését, akkor ez a probléma orvosolható.83 Reális 

standardként alkalmaznak többek között fehér kerámiát, magnézium-oxidot, bárium-szulfátot, 

magnézium-karbonátot, kénport, aranyfóliát, fluorpolimert (pl. Spectralon), ritkaföldfémek oxidjainak 

keverékét.84 Ezek segítségével megállapíthatjuk a reflektancia értéket (R), mely a mintáról és egy, a 

készülékhez adott reális standardról a detektorra reflektált sugárzási fluxus hányadosa (3).83 
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Olyan reflexiós mérések során, ahol a fény nem halad át a „végtelenül vastag” mintán, az abszorbancia 

(A) az alábbi módon (4) számítható.78 
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2.7.4 A közeli infravörös (NIR) készülékek felépítése és működése 

A közeli IR tartományban működő általános, ill. alkalmazás specifikus (dedikált) berendezéseket többek 

között az alábbi szempontok szerint jellemezhetjük.82,85,86 
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Alkalmazott hullámhossz-választási technika szerint: 

 szűk sáváteresztésű interferencia szűrő, 

 fénykibocsátó dióda (light emitting diode, LED) szűrővel, 

 billegő, konkáv, holografikus, diffrakciós rács (diszperziós készülékek) 

 Michelson-féle vagy kristálypolarizációs interferométer (Fourier-transzformációs [Fourier 

transform, FT] készülékek) 

 akuszto-optikusan hangolható szűrő (acousto-optical tunable filter, AOTF), 

 folyadékkristály által hangolható szűrő (liquid crystal tunable filter, LCTF), 

 diódasoros (diode-array, DA), 

 többdimenziós képalkotó eljárások (hyper-spectral imaging). 

Fényforrás szerint: 

 volfrám-halogén izzó, 

 LED, 

 hangolható lézer. 

Detektor szerint: 

 félvezető anyaga alapján (pl. Si, PbS, InGaAs), 

 elrendezése alapján (pl. lineáris, fókuszsík). 

Optikai elemek sorrendje szerint: 

 prediszperzív (hullámhosszválasztás, mielőtt a fény elérné a mintát), 

 posztdiszperzív (hullámhosszválasztás, miután a fény elhagyta a mintát). 

Mérési elrendezés, mintával való érintkezés szerint: 

 transzmissziós, 

 diffúz reflexiós, 

 transzflexiós. 

Kutatómunkám során diszperziós és Fourier transzformációs készülék is alkalmazásra került. A 

méréstechnikai különbségekből adódóan a legfontosabb eltérés a két készüléktípus között, hogy az 

FT-NIR spektrométer széles spektrális tartományban gyűjt egyidejűleg spektrális adatokat, miközben a 

diszperziós spektrométerek a spektrális intenzitást egy adott pillanatban csak egy szűk 

hullámhossztartományban képesek mérni. Ez a különbség okozza, hogy az FT készülék mérési ideje 

rövidebb, mint a diszperziós készüléké.82 
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2.7.5 A közeli infravörös (NIR) technika előnyei és hátrányai 

A közeli infravörös technika előnyös tulajdonságai miatt az utóbbi évtizedekben széles körben terjedt 

el analitikai feladatkörök elvégzésére. Viszonylag egyszerű, gyors mérésekkel lehetőség nyílik releváns 

mennyiségi és minőségi vizsgálatok elvégzésére. 

A közeli infravörös technika előnyei: 

 A spektrumok komplex információk hordozói, és így több összetevő egyidejű 

meghatározására adnak lehetőséget. 

 A vizsgált rendszer fizikai jellemzőiről (pl.: pormintánál nedvességtartalom, 

szuszpenziónál zavarosság) is információt kaphatunk. 

 A mérés időigénye jelentősen lecsökken a klasszikus, „nedves kémiai” módszerekhez 

képest. 

 A méréshez szükséges mintamennyiség alacsony. 

 Általában nincs járulékos vegyszerigény. 

 A minta-előkészítés olyan mértékben egyszerűsödik, hogy a mérés a mintavétel 

helyszínén is elvégezhető. 

 Azáltal, hogy a vizsgálat roncsolásmentes, nagyon kis mértékben avatkozunk be a 

mintában lejátszódó folyamatokba, így alkalom nyílhat arra, hogy fiziológiai folyamatokat 

kövessük nyomon, ill. élő rendszereket vizsgálhassunk. 

 Időben folyamatos elemzés is kivitelezhető, ami kinetikai vizsgálatoknál, ipari 

folyamatoknál lehet fontos. 

A közeli infravörös technika hátrányai: 

 A mennyiségi meghatározás minden esetben kalibrációt igényel. A mérés pontossága 

teljes mértékben a kalibrációs adatok – azaz a hagyományos analízis – mérési 

pontosságától függ, ugyanis a NIR spektroszkópia összehasonlító (korrelatív) vagy 

másodlagos mérési technika, mely statisztikai alapokon nyugszik, és egy előzetesen 

validált laboratóriumi eljárás eredményeire épül. 

 A hagyományos folyamatkövető mérési módszerekhez képest magasabb szintű 

kemometriai, vagyis sokváltozós adatelemzési (MVDA) tudást igényel, ami egy 

gyógyszeripari környezetben többlet ráfordítást jelent. 

 A sokkomponensű, biológiai eredetű minták NIR spektrumai bonyolultak, „zsúfoltak”, 

ezért gyakran előfordul az, hogy az egyik alkotóelem csoportrezgéseinek (lokális) 

abszorbancia-maximuma egybeesik a másikéval, és az intenzitások arányától függően 

többé-kevésbé elfedik egymást. (Az egybeesés egyik legegyszerűbb oka az lehet, hogy 
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mindkét alkotóelem ugyanazt az atomcsoportot tartalmazza. Ilyen például a 

hidroxilcsoport a víz és a szénhidrátok esetén.) A karakterisztikus vibrációs frekvenciák 

felhangjai olyan közel esnek egymáshoz, hogy a spektrum általában burkológörbe jellegű, 

a csatolt széles sávok miatt. Fermentlevek vizsgálatánál különösen a vízcsúcsok értékes 

információt elfedő hatása számottevő. A hiteles mérések kivitelezése és kiértékelése ezért 

elképzelhetetlen statisztikai módszerek, ill. számítógépek segítsége nélkül. 

 Reflexiós mérés esetén a mintatartóban levő minta felülete szolgáltatja az adatokat az 

adott mintáról, így az inhomogenitás, mintaszerkezet, felületi nedvesség, általában a 

minta változékonysága jelentős mértékben befolyásolhatja a mért adatokat. 

2.7.6 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópiában használt matematikai módszerek 

2.7.6.1  Előkezelési eljárások 

A NIR spektroszkópiai gyakorlatban általános az ún. matematikai előkezelési – vagy más néven 

transzformációs – eljárások alkalmazása. Ezeket az eljárásokat olyan hatásokok csökkentésére vagy 

eltávolítására alkalmazzák (elsősorban) a spektroszkópiai adatokon, amelyek a vizsgált rendszer 

modellezéséhez nem hordoznak releváns információt. A transzformációs eljárások csökkenthetik a 

későbbiekben alkalmazott minőségi, ill. mennyiségi modellek összetettségét, és javíthatják az adatok 

és a modellek értelmezhetőségét is.87 Például egy fermentációs rendszerben egy adott komponens 

mennyiségi meghatározást célzó NIR kalibráció pontosságát a fázishatárokon (levegőbuborékok, 

sejtek) történő fényszóródás, valamint a számos hasonló molekula átlapoló abszorpciós sávja ronthatja 

le,88 mely hatások mérsékelhetők a megfelelő matematikai előkezelések (pl. szóródás korrekció, 

deriváltak) alkalmazásával. 

A spektroszkópiai adatoknál egyik legáltalánosabban alkalmazott transzformáció az ún. standard 

normál változó (standard normal variate, SNV) előkezelés, ami gyakorlatilag a spektrumadatok 

standardizálásnak felel meg. Ebben az esetben a standardizálás azt jelenti, hogy egy adott spektrum 

eredeti adatpontjaiból (xi) kivonjuk azok átlagát (x)̅ és a különbségeket a minta empirikus szórásával 

(s) osztjuk (5).89 
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Az SNV transzformációt általában a fényszóródási (scatter) hatások eltávolítására használják.  

A fényszóródás eltávolítására használt másik előkezelési eljárás az ún. többszörös szóródás korrekció 

(multiplicative scatter correction¸ MSC). Az MSC alapvetően abban különbözik az SNV-től, hogy nem 

egy adott spektrumon belül számol, hanem több spektrumra együttesen alkalmazható csak. Ennek az 



32 

az oka, hogy a rendelkezésre álló spektrumokból számolt „átlagspektrum” a korrekció alapja. Az MSC 

a fényszóródáson kívül az optikai úthossz változása miatti, másrészt interferencia által kiváltott, 

valamint alapvonaleltolódási hatások csökkentésére is alkalmas.90 

Az ún. simítási (smoothing) előkezelési eljárások legfőbb célja a spektrális zaj csökkentése a változók 

számának megtartása mellett. Egyszerű simításnál az adott adatpontot a szomszédos adatpontokkal 

együtt átlagoljuk egy szimmetrikus szakaszon, és az eredeti adatpontot az így képzett átlaggal 

helyettesítjük. Ennek egyszerű megvalósítása az ún. N-pontos mozgóátlag képzése, ahol az N az 

átlagolási szakaszba bevont adatpontok számát jelenti.87 Speciális simítási eljárás az 

ún. Savitzky–Golay- (SG) algoritmus, amely az egymást követő szakaszokat többfokú polinommal 

helyettesíti.91 A felhasználó a simítási szakasz hosszát és a polinom fokszámát adja meg. A SG 

algoritmus hatékony eljárás a – sokszor méréstechnikai eredetű – zajok eltávolítására az információ 

megtartása mellett (12. ábra). 

 

12. ábra – Nyers (kezeletlen) UV-VIS spektrumok (a), valamint ugyanazok az UV-VIS spektrumok 
11 simítási pontos, másodfokú polinommal illesztett Savitzky–Golay-simítás után (b).87 

Fontos csoportját alkotják a transzformációs eljárásoknak a deriválást alkalmazó előkezelések, 

amelyeket elsősorban az alapvonal-eltolódás eltávolítására alkalmaznak (13. ábra). Emellett a deriválás 

az átlapoló elnyelési sávok feloldásában is segíthet, mivel a kismértékű spektrális változásokat 

felerősíti.87 

(b)(a)
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13. ábra – Eltérő magasságú Gauss-görbék különböző alapvonalakkal (a), 
valamint ugyanazon Gauss-görbék első (b) és második deriváltjai (c).87 

Az első derivált spektrum (13/b ábra) egyszerűen a nyers (kezeletlen) spektrum (13/a ábra) 

meredeksége lesz az eredeti változóknál megadva, miközben a kiindulási spektrum csúcsainál zérus 

értéket fogunk kapni. A második deriválás (13/c ábra) a közelálló csúcsok feloldásában is segíthet, mivel 

még inkább felerősíti a spektrális különbségeket, miközben az alapvonal eltolódást szintén 

megszünteti. 

Mindazonáltal a deriválás önmagában a spektrum zajait is felerősítheti. Ennek a jelenségnek a 

megelőzésére ún. kapu-rés (gap-segment, GS) vagy Savitzky–Golay- (SG) deriválást alkalmaznak. 

A GS deriválás lényege, hogy a deriváltat az adott adatpontot közrefogó egy-egy szakasz 

(ún. kapu, segment) átlagainak különbségéből számolja ki. Az alkalmazott szakasz hosszán kívül a két 

szakaszt elválasztó tartomány (ún. rés, gap) hosszát is meg kell adni.92 A szintén gyakran alkalmazott 

SG deriválás pedig nem más, mint a korábban bemutatott SG simítási algoritmus után végrehajtott 

deriválás. Természetesen a GS és a SG deriválás is a zajcsökkentő hatást a simítási funkción keresztül 

éri el. 

2.7.6.2  Sokváltozós adatelemzési (MVDA) eljárások 

Miként azt már a „2.7.5. A közeli infravörös (NIR) technika előnyei és hátrányai” c. fejezetben is 

említettem, a NIR technika viszonylag rövid idő alatt sok adatot szolgáltat, azonban az adatok 

kiértékeléséhez sokváltozós adatelemzésre (MVDA) van szükség, aminek összetettsége fokozódik 

abban az esetben, amikor egyedi, alacsony koncentrációjú komponensek mennyiségét akarjuk 

meghatározni olyan összetett, vizes rendszerben, mint amilyenek a fermentlevek.93,94  

(a) 

(b) (c) 
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A NIR spektroszkópiában alkalmazott sokváltozós adatelemzési eljárások közül először azokat a 

matematikai eszközöket mutatom be, amelyek a „minőségi” adatelemzési eljárások közé tartoznak. 

Ezek közös jellemzője, hogy a vizsgált spektrumok alapján nem kvantitatív (vagyis nem a különböző 

komponensek koncentrációjával összefüggő) következtetésket tudunk levonni, hanem a független 

minták spektrumainak kvalitatív összehasonlítására, valamint a spektrális változékonyság elemzésére 

alkalmasak. 

Az egyik lehetséges kvalitatív adatelemzési eljárás az ún. klaszterelemzés (cluster analysis, CA), ami egy 

olyan dimenziócsökkentő eljárás, amellyel a különböző minták spektrumait homogén csoportokba 

tudjuk sorolni, klasszifikálni. Ezeket a csoportokat nevezzük klasztereknek. Az egyes klasztereken belüli 

spektrumok valamilyen kritérium szerint hasonlítanak egymáshoz, és e kritérium mentén különböznek 

a többi klaszter elemeitől. A csoportosítás alapját különböző távolság- vagy hasonlóságmértékek 

képezik. A nem hierarchikus klaszterelemzési módszerek közül a K-közép (K-means) algoritmus a 

legnépszerűbb.95 A K-közép algoritmus minden egyes elemet ahhoz a klaszterhez sorol, amelyiknek a 

középpontja a legközelebb esik az adott elemhez. Az algoritmus legnagyobb előnye az egyszerűsége és 

a sebessége, ami lehetővé teszi az alkalmazását nagy adattömbön is. Hátránya viszont, hogy nem 

ugyanazt az eredményt adja különböző futtatások után, mert a klaszterezés eredményét befolyásolja 

a kezdeti random besorolás. Minimálisra csökkenti a klasztereken belüli varianciát, de nem 

eredményezi összességében a legkisebb varianciát. 

A klaszterelemzéshez képest általánosabban és gyakrabban használt kvalitatív adatelemzési eljárás az 

ún. főkomponens-elemzés (principal component analysis, PCA). A PCA elméleti hátterét Karl Pearson 

(1857-1936) angol matematikai statisztikus, valamint tőle függetlenül, Harold Hotelling (1895-1973) 

amerikai matematikai statisztikus írta le.96,97 Az elemzés célja, hogy a sokváltozós adatsor dimenziót 

minél inkább lecsökkentse a lehető legtöbb releváns információ megtartása mellett, ezért 

adatredukciós eljárásnak is tekinthető. A klaszterelemzéshez hasonlóan a PCA elemzés a 

„nem felügyelt” (unsupervised) MVDA módszerekhez tartozik, mivel az elemzés külső referencia 

adatok nélkül, kizárólag az eredeti adatsoron történik a variancia maximalizálása mellett, a bevezetett 

új dimenziók, az ún. főkomponensek (principal component, PC) mentén. Az új, korrelálatlan és 

ortogonális változók – avagy a főkomponensek – a régi változók lineáris kombinációiként jönnek létre 

oly módon, hogy az adatok legnagyobb varianciája az első főkomponens irányába essen. A második 

legnagyobb varianciának a második főkomponens irányába kell esnie, és így tovább (14. ábra). A 

szoftveres gyakorlatban az adatsorból először kovariancia mátrixot számolnak, aminek sajátvektorai 

lesznek a főkomponensek.98,99 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K-k%C3%B6z%C3%A9p&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/K-means
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14. ábra – A főkomponens-elemzés (PCA) sematikus ábrázolása.100 

Szintén „nem felügyelt” kvalitatív adatelemzési eljárás a polár minősítő rendszer (polar qualification 

system, PQS), amely az eddig tárgyaltakhoz képest egy fiatal módszer, és amit speciálisan NIR 

spektroszkópiával vizsgált anyagminőségi különbségek kimutatására fejlesztettek ki.101 A PQS szintén 

adatredukciós módszer, amelynek lényege, hogy geometriai megfontolás alapján a NIR spektrumot 

annak polár-koordinátarendszerben kapott középpontjaként ábrázolja. Ezután a spektrumok (és így a 

minták) kvalitatív különbségének elemzése előre meghatározott távolság-definiciók alapján 

lehetséges.102 

A továbbiakban két „felügyelt” (supervised) kvalitatív MVDA módszert fogok bemutatni, amelyek közös 

jellemzője, hogy segítségükkel az elemzést az eredeti adatsorból előre felállított csoportokon 

végezzük. A legegyszerűbb „felügyelt” módszer a lineáris diszkriminancia-elemzés (linear discriminant 

analysis, LDA), amelynek célja, hogy az adott mintához tartozó spektrumot, annak releváns 

tulajdonságai alapján, előre meghatározott csoportok valamelyikébe sorolja be. Ennek legegyszerűbb 

példája, amikor egy termékmintáról kell eldönteni, hogy minőségileg megfelelő, vagy nem. Az LDA 

regressziós eljárás, amelynek lényege, hogy az általa felállított csoportosítási modell a legjobb 

illeszkedést mutassa az aktuális adatokra. Az LDA normális eloszlást feltételez, valamint azt, hogy a 

különböző csoportok kovarianca mátrixa megegyezik.103 

A másik általánosan használt „felügyelt” besorolási módszer az osztályanalógiák közvetett modellezése 

(soft independent modeling of class analogy, SIMCA), amely az előzetesen felállított, ún. betanítási 

adatsor előre meghatározott csoportjaira végez PCA elemzést.104 Ezután az ismeretlen minták 

spektrumait a csoportokra felállított modellekhez hasonlítva sorolja be a hozzájuk legközelebb 

álló csoportba úgy, hogy az adatpontok távolságait és a csoportok sajátvektorait 

külön tulajdonságként kezeli. Az eljárás minden ismeretlen mintára meghatározza az 
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ún. Si (object-to-model distance) értéket, ami megadja az adott minta távolságát az adott csoporttól. 

(A Si értékét általában az S0 értékhez hasonlítják, ami az adott csoport teljes szórását adja meg.) 

Emellett az ismeretlen minta ún. Hi (leverage) értéke is meghatározásra kerül, ami azt mutatja meg, 

hogy az adott csoporton belül a minta mennyire különbözik a többi csoporttagtól.103 

Amennyiben a mért spektrum adatai alapján adott komponensek koncentrációját akarjuk 

meghatározni, vagyis mennyiségi kalibrációt akarunk elvégezni, akkor ún. regressziós módszereket 

használunk. A legegyszerűbb regressziós eljárás a többváltozós lineáris regresszió (multiple linear 

regression, MLR), amely a spektrum változóinak X mátrixát lineáris kombinációban korreláltatja a 

referencia adatok y vektorával (6). Az MLR a legkisebb négyzetek módszerével keresi azt 

a b koefficiens vektort, amelynél az f hibatag minimális.105 

 fXby   (6) 

A NIR kalibrációknál a leggyakrabban alkalmazott eljárás a részleges legkisebb négyzetek (partial least 

squares vagy projection to latent structures, PLS) regresszió, amely a változók X mátrixát és a 

referenciák Y mátrixát egymással egyidejűleg modellezi olyan, ún. látens változókat keresve 

az X mátrixban, amelyek a legjobban korrelálnak az Y mátrix látens változóival (15. ábra). Ezek a látens 

változók a PCA főkomponenseihez hasonlóak. A PLS végrehajtásához leggyakrabban az ún. nemlineáris 

iteratatív részleges legkisebb négyzetek (non-linear iterative partial least squares, NIPALS) algoritmust 

használják.106 

 

15. ábra – A részleges legkisebb négyzetek (PLS) módszerén alapuló regresszió sematikus ábrázolása.87  
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Érdekes alternatívát jelent mennyiségi NIR kalibrációk elvégzésére a mesterséges ideghálózatok 

(artificial neural networks, ANN) matematikai módszerének alkalmazása. Az ANN eljárás az 

idegrendszer struktúráját modellezve old meg matematikai problémákat. A módszer előnye, hogy 

nemlineáris összefüggések modellezésére is alkalmas, hátránya viszont, hogy hajlamos véletlenszerű, 

nem szisztematikus információk modellezésére, ami túlillesztéshez vezethet. A túlillesztés (overfitting) 

azt jelenti, hogy az alkalmazott matematikai modell a valódi összefüggés helyett a véletlen hibát (pl. a 

zajt) írja le. Túlillesztés általában akkor történik, amikor a modell túlságosan összetett a megfigyelések 

számához viszonyítva. A túlillesztett modell becslési (predikciós) képessége gyenge.107 

A mennyiségi NIR kalibrációs modellünk robusztusságát és pontosságát változókiválasztással 

(hullámhossz-szelekcióval) is megnövelhetjük. Ennek lényege, hogy azokat a hullámhosszakat 

választjuk ki a spektrumból, amelyek leginkább hozzájárulnak a modellünk megbízhatóságához.108 

Releváns tanulmányokban a kutatók mindenképpen javasolják a változószelekció elvégzését a 

kalibráció végrehajtása előtt.109,110 Ez a javaslat azon a korábban felismert tényen alapult, hogy a nem 

fontos tartományok elhagyása a spektrumból pontosabb kalibrációt eredményez.88,111 Napjainkra a 

kemometriai szoftverek egy része rendelkezik spektrumtartomány optimalizációs algoritmusokkal 

(változó-szelekciós lehetőséggel).112 A két leggyakrabban alkalmazott változókiválasztási kemometriai 

eljárás az intervallum részleges legkisebb négyzetek (interval partial least squares, iPLS) és a genetikus 

algoritmus (genetic algorithm, GA) módszere.113 Az iPLS változószelekció során különböző 

intervallumokra történik PLS modelillesztés, majd azokba a szakaszokba tartozó változók kerülnek 

kiválasztásra, amely intervallumok a legkisebb keresztellenőrzési hibát (root mean square error of 

cross-validation, RMSECV) eredményezik.114 A GA változószelekciós módszer Charles Darwin 

(1809-1882) angol természettudós természetes szelekció elméletén alapuló heurisztikus kereső 

algoritmus. A GA az iPLS-nél jóval bonyolultabb módszer, nem csak spektroszkópiai területen 

alkalmazzák, és az adott problémához megfelelő beállítások megtalálása is összetettebb.115 

Mindazonáltal a két felsorolt kemometriai eszköz mellett a (közismerten többlet információt nem 

tartalmazó) vízcsúcsok egyszerű kivágása a spektrumból is hozzájárulhat a kalibráció jelentős 

javításához.116 

2.7.7  A kínai hörcsög petefészek (CHO) fermentációk monitorozása közeli infravörös (NIR) 

spektroszkópiával  

Az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején számos tanulmány született bioreaktoros fermentációk 

NIR spektroszkópiával történő monitorozására at-line, valamint on-line (in situ és ex situ) módban. 

Ezekben a kutatásokban jellemzően transzmissziós vagy transzflexiós mérési módokat alkalmaztak, 

valamint a biotechnológiai folyamatok széles körét fedték le, találunk példát bakteriális, 
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élesztőgombás, fonalas gombás, rovarsejtes és emlőssejtes alkalmazásokra is.113 Mindazonáltal az 

emlőssejtes (és ezen belül a CHO fermentációk) in situ NIR-es monitorozásának alapjait Arnold és 

mtsai.117 tették le 2003-ban on-line, diszperziós készülék transzflexiós mérési módú alkalmazásával. 

Kiértékeléseik során változószelekciót (hullámhossz-szelekciót), valamint SNV és második deriválási 

előkezelési eljárásokat is alkalmaztak. A tápoldat glükóz, laktát, glutamin és ammónia koncentrációjára 

végeztek kalibrációkat a referencia adatok felhasználásával. Az elért eredményeik biztatóak voltak, 

habár azok kevés fermentációból származtak, és valószínűleg túlillesztettek voltak. Mindazonáltal az 

általuk elért sikerek komoly lendületet adtak a további kutatásoknak. Henriques és mtsai.93 már 

Fourier-transzformációs (FT) NIR készüléket alkalmazva szintén képesek voltak az Arnold és mtsai. által 

vizsgált négy metabolit (glükóz, laktát, glutamin és ammónia) koncentrációjára pontos kalibrációkat 

előállítani CHO bioreaktoros tenyészetekből. Az ő tanulmányuk már öt, nem teljesen egyforma 

tenyésztést vizsgált, és náluk jelent meg először ez egyes komponensek kvantitatív monitorozása 

mellett alternatívaként a bioreaktoros tenyésztés általános, ujjlenyomatszerű, kvalitatív monitorozása 

NIR spektroszkópiával. Clavaud és mtsai.116 megtartották és továbbfejlesztették a kvalitatív 

fermentációs ujjlenyomat elemzésének módszerét, a 10 fermentációból származó, matematikailag 

előkezelt FT-NIR spektrumok PCA főkomponens (score) ábráján különböző tenyésztési fázisokat 

elválasztó eseményeket tudtak azonosítani. Emellett a sejtek által termelt fehérje titer, az élősejt-

koncentráció (VCD), valamint a glükóz-koncentrációra állítottak elő kalibrációkat. Sandor és mtsai.118 

diódasoros (DA) készülékkel értek el hasonló eredményeket 8 CHO tenyésztés vizsgálata során a 

klasszikus négy metabolit mellett összes sejt-koncentrációra (total cell count, TCC) is. Milligan és 

mtsai.119 diszperziós NIR készüléket alkalmazva vizsgáltak olyan CHO fermentációkat, amelyekben 

glükóz és laktát adagolással szüntették meg ennek a két komponensnek a korrelációját a tenyésztés 

előrehaladása során, annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjanak a glükóz NIR eszközzel való 

mérhetőségéről. Érdekes összehasonlítani a releváns, NIR technikát használó szakirodalmak glükóz 

koncentrációra kidolgozott kalibrációinak pontosságát a keresztellenőrzések során kapott becslések 

standard eltérései (RMSECV) alapján (IV. táblázat). Szembetűnő, hogy a kezdeti időszakban 

(2003-2009) kiemelkedően pontos kalibrációkat kaptak a kutatók valószínűleg a matematikai 

túlillesztés és az alacsony számú és nem túlságosan komplikált emlőssejtes futások miatt. 

Mindazonáltal az ipari megvalósíthatósági tanulmányok során 2013-ban jellemzően 5-10 mM-os 

kalibrációs hibát értek el, ami valószínűsíthetően a mindennapi rutinszerű használatban elérhető érték. 
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IV. táblázat – A releváns, NIR technikát használó szakirodalmakban 
a bioreaktoros CHO tenyésztések glükóz koncentrációjára kidolgozott kalibrációk hibái 

(RMSECV: keresztellenőrzés során kapott becslések standard eltérései).  

 

2.7.8 A kínai hörcsög petefészek (CHO) fermentációk monitorozása egyéb rezgési 

spektroszkópiai módszerekkel  

A „2.7. A közeli infravörös (NIR) spektroszkópia” c. fejezet bevezetőjében is láthattuk, hogy a NIR 

módszerek mellett a rezgési spektroszkópiai technikákhoz soroljuk a közép- (vagy ún. analitikai) 

infravörös ((M)IR) és a Raman-spektroszkópiát is. Főképpen a NIR spektroszkópia technikai, 

technológiai fejlettsége, valamint viszonylagosan alacsony beruházási költsége miatt jelenleg ez a 

technika az elterjedt ez emlőssejtes PAT ipari alkalmazásainál. Az összes PAT (nem csak 

spektroszkópiai) eszközről szóló publikációk tekintetében hét publikációból négy jelenleg NIR 

témájú.120 

A (M)IR tartomány a 4000 és 400 cm-1 hullámszámok (2500-25000 nm) közt helyezkedik el – azaz 

hullámhossztartománya a NIR-nél nagyobb, de ennek arányában energiája a NIR-nél kisebb.121 

(Mivel E = h · c / λ = h · c · ṽ, ahol E az elektromágneses hullám energiája, h a Planck-állandó, c a 

vákuumbeli fénysebesség, λ a hullámhossz, míg ṽ a hullámszám.) (M)IR alapú emlőssejtes fermentáció 

monitorozási alkalmazására csak a 2010-es évektől találunk példákat.118,121 Bár Sandor és mtsai.118 egy 

nagyságrenddel pontosabb glükóz kalibrációt tudtak a (M)IR tartomány alkalmazásával elérni, mint a 

NIR spektroszkópiával (RMSECV(M)IR = 0,9 mM vs. RMSECVNIR = 6,9 mM), a (M)IR technika ipari 

alkalmazását nem ajánlják ipari környezetben az alkalmazott csillapított teljes reflexiós (attenuated 

total reflection, ATR) technológia sérülékenysége miatt. Emellett a NIR tartományt jobbnak találták a 

fermentáció kvalitatív, ujjlenyomatszerű monitorozására, mint a (M)IR technikát, mivel a NIR eszközök 

robusztusabbak a fizikai hatásokkal (pl. buborékok, szilárd részek fényszórása) szemben. 

Kutatócsoport Kutatócsoport intézménye
Közlemény

megjelenési éve
RMSECV  (mM)

Arnold és  mtsai .117 Glasgowi  Egyetem 2003 0,8

Henriques  és  mtsai .93 Lisszaboni  Egyetem 2009 1,1

Clavaud és  mtsai .116 Roche gyógyszergyár 2013 9,7

Hannoveri  Egyetem,

Sartorius  biotechnológia i  cég

Mil l igan és  mtsai .
119 Genentech gyógyszergyár 2013 5

Sandor és  mtsai .
118 2013 6,9
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A Raman-technikát is a 2010-es években kezdték el alkalmazni emlőssejtes tenyészetek 

monitorozására.122,123 A technika lényege, hogy a vizsgálat során egy monokromatikus fénynyalábot 

bocsátanak a mintára, ahol fényforrásként általában lézert alkalmaznak. A fény nagy része 

reflektálódik, míg egy kis része rugalmatlanul szóródik. A szóródott fényt egy spektrométerbe vezetve, 

nagy intenzitású, ún. Rayleigh-vonal (rugalmasan visszaszórt foton) észlelhető a beeső fény 

frekvenciájának megfelelő frekvenciánál, de emellett frekvencia-eltolódás is megfigyelhető, ezek az 

ún. Raman-sávok (rugalmatlanul visszaszórt foton).124 A szerves molekulák rájuk jellemző Raman-

sávokkal rendelkeznek, miközben a víz nem ad Raman-jelet,125 ami a fermentációs méréseknél 

rendkívül előnyös. Egy tanulmány során például bizonyításra került az on-line, in situ Raman-készülék 

alkalmassága a CHO tenyésztéseknél is előforduló két fontos szubsztrát (glükóz és galaktóz) 

koncentrációjának nyomon követésére enzimes laktózbontás folyamán.126 A Raman-technika 

emlőssejtes alkalmazása az utóbbi években odáig fejlődött, hogy egy CHO tenyésztés glükóz 

beadagolásának szabályozását is sikerült már megoldani Raman-spektroszkópiai alapon,34 ami a NIR 

technika segítségével eddig még nem sikerült. Jelenleg még a Raman-spektroszkópiát használó 

folyamat-monitorozó berendezések beruházási költsége körülbelül kétszerese az on-line NIR 

berendezések árának. Emellett a kis intenzitású Raman-féle (azaz rugalmatlanul szóródó) fotonok 

detektálást nehezíti a dinamikus emlőssejtes rendszerekben fellépő fizikai fényszóródás 

(ún. scattering) jelensége is. Ezen okok miatt a kvalitatív fermentációs folyamatkövetésnél a NIR 

technika egyeduralmát valószínűleg a Raman-spektroszkópiai alkalmazások sem fogják megtörni, 

azonban az egyedi komponensek mérésénél alkalmazása valószínűleg terjedni fog.  

2.7.9 A kínai hörcsög petefészek (CHO) tápoldatporok vizsgálata közeli infravörös (NIR) és 

egyéb spektroszkópiai módszerekkel  

A NIR spektroszkópia alkalmazhatóságát gyógyszeripari alapanyagok azonosítására és minősítésére a 

„klasszikus”, ún. „kismolekulákat” előállító gyógyszeripar ismerte fel először.127,128 Az alacsony 

víztartalmú, többségében szilárd, általában egy komponenst tartalmazó kiindulási anyagok NIR 

spektroszkópiai alapú vizsgálata napjainkra elterjedtnek mondható a gyógyszeripari 

minőségbiztosításban.129-131 

Mindazonáltal a gyógyszeripai biotechnológia gyártási folyamatainak alapanyagai összetettebbek, ami 

más szemléletet és speciális fejlesztői munkát igényel. Az emlőssejtes CHO fermentációk 

legfontososabb alapanyaga az sejtek tenyésztéséhez használt tápoldat por, amelyet stabilitási, 

üzemviteli és logisztikai okok miatt állítanak elő por formájában a biotechnológiai üzemek számára. (Az 

üzemben az említett por vízben történő feloldása és sterilre szűrése után áll elő a tenyésztésre 

használható tápoldat.) Az emlőssejtes eljárások tápoldatporai rendkívül összetettek, előállításuk 
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költséges. Jellemzően szervetlen sókból, szénhidrátokból (jellemzően glükóz), aminosavakból, 

vitaminokból, peptidekből vagy fehérjékből és egyéb, szerves vegyületekből állnak: általában 60-80 

féle komponenst tartalmaznak összesen.132,133 Ráadásul a tápoldatporok gyártási technológiája is 

összetett, számos porformulációs lépésből áll, ami hozzájárul összetételbeli változékonysághoz.134 

A tápoldatporok összetétele jelentősen befolyásolja a sejttenyésztési folyamatot, közvetlen hatása van 

a sejtnövekedésre és a sejtek termelékenységére,33 valamint indirekt módon a termelt hatóanyag 

minőségét – például a monoklonális antitestek glikánprofilját – is befolyásolja.135 Napjainkban a 

tápoldatporok minősítését egyszerű mérési eredmények (például oldhatóság), költséges és időigényes 

sejttenyésztési vizsgálatok, valamint néhány kritikus komponens folyadékkromatográfiás mennyiségi 

meghatározása alapján végzik el.33 Mindemellett a PAT megközelítés terjedésével ezen a területen 

is136,137 elkezdődött a korszerű, spektroszkópiai mérőrendszerek (és a támogató sokváltozós 

adatelemzési eljárások) alkalmazása (V. táblázat). A NIR134,138 mellett a fluorenszens139,140 és a Raman141 

spektroszkópia alkalmazhatóságát is megvizsgálták emlőssejtes tápoldat-formulációk minőségi 

vizsgálatára. Ráadásul több kutatócsoport az előbbi alkalmazások mérési eredményeinek 

kombinálásával142-144 ért el bíztató eredményeket. Ennek alapvető oka az, hogy a különböző 

spektroszkópiai technikák más anyagtulajdonsági változókra érzékenyek. Mindazonáltal jelenleg a 

mindennapi ipari gyakorlatban a technika előnyei (lásd még a „2.7.5. A közeli infravörös (NIR) technika 

előnyei és hátrányai” c. fejezetben), a berendezések robusztussága és viszonylagosan alacsony 

beruházási költsége, valamint az általános gyógyszeripari ismertség és elismertség miatt a NIR alapú 

módszerek vannak elterjedőben a tápoldatporok gyártóinak, valamint különböző gyártói tételeinek 

összehasonlításánál, minősítésénél.138,143,144 

V. táblázat – Az emlőssejtes tápoldatporok vizsgálatára és minősítésére használt mérési módszerek.33 

 

  



42 

3 ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

3.1 A dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérletek anyagai és módszerei 

3.1.1 A dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérleteknél vizsgált kínai hörcsög petefészek 

(CHO) sejtkultúrák lombikos inokulum tenyészetei 

A kísérleti munka során alkalmazott CHO-S eredetű sejtvonal kutatási sejtbankjainak ampulláit minden 

esetben folyékony nitrogénes tárolóban, -180 °C körüli hőmérsékleten tároltam. A használt 

rekombináns CHO sejtvonalak minden esetben monoklonális antitestet (mAb) termeltek 

extracellulárisan. A sejtampullák tartalmát (5-10 perces felolvasztás után) egyszer használatos, 

polikarbonát, 125 ml-es Erlenmeyer-lombik (Corning, Corning, NY, USA) beoltására használtam, 

amelybe előzőleg 25 ml kereskedelmi forgalomban elérhető PowerCHO-2 (Lonza, Walkersville, MD, 

USA) tápoldatot pipettáztam. Az alkalmazott tápoldat kémiailag definiált összetételű, szérummentes, 

hidrolizátum-mentes, állati eredtű komponenseket nem tartalmaz. A tápoldatot előzőleg 

8 mM L-glutaminnal (Thermo Fisher Scientific, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) és 

5 mg/l inzulinnal (GE Healthcare, Little Chalfont, UK) egészítettem ki a gyártói ajánlás szerint. A beoltott 

lombik kezdő sejtkoncentrációja 5×105 sejt/ml volt. A sejttenyészetet 37 °C-on, 

5% CO2-tartalmú légtérben, 110 rpm rázatási sebességgel inkubáltam egy napig, majd egy olyan 

500 ml-es lombikba oltottam tovább a tenyészetet 3×105 sejt/ml sejtkoncentrációval, ami 100 ml 

PowerCHO-2 tápoldatot tartalmazott. A tenyésztést (3-4 napig) folytattam 5×106 sejt/ml 

sejtkoncentráció eléréséig, majd ebből a tenyészetből oltottam be az 1 literes bioreaktorokat. 

3.1.2 A dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérleteknél vizsgált bioreaktoros kínai hörcsög 

petefészek (CHO) sejtkultúrák 

Hat ún. koncentrált rátáplálásos (concentrated fed-batch, CFB) tenyésztést (Run1-6) hajtottam végre 

laboratóriumi, 1 literes maximális munkatérfogattal rendelkező, emlőssejtes tenyésztésre alkalmas 

Biostat B plus (Sartorius-Stedim Biotech, Göttingen, Németország) típusú bioreaktorban. A 

fermentációkat (rátáplálás nélküli) ún. batch módban indítottam, majd a beoltás utáni második napon 

(a tenyésztés 48. órájában) indítottam el a folyamatos tápoldat-rátáplálást. A kezdeti tápoldat 

ugyanúgy PowerCHO-2 volt, mint a lombikos fázisban, miközben a rátáplálási szakaszban a 

PowerCHO-2 tápoldatot extra aminosav mennyiségekkel is kiegészítettem, hogy a sejtkoncentráció 

növekedésébe változékonyságot vigyek be a hat futás között (VI. táblázat). Emellett a Run2 esetében 

a tápoldatot 50%-osra higítottam, majd 14 féle aminosavval egészítettem ki.  
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VI. táblázat – A DS bioreaktoros kísérletek rátápláló oldatainak összetételei. 

 

* Ozmolalitás 325 mOsm/kg-ra beállítva fiziológiás sóval (phosphate-buffered saline, PBS) (Sigma Aldrich, Merck, Darmstad, Németország). Az aminosavakat és a 

glükózt is a Sigma Aldrich cégtől rendeltem meg.  

 

Kísérlet A 48. órától rátáplált oldat Aminosav (AA) kiegészítés 

Maximális 

hígítási sebesség 

[tenyésztési 

térfogat/nap] 

Run1 
100% PowerCHO-2 

8 mM L-Gln (40 mM D-Glükóz) 

0,2 g/L L-Tyr; 0,3 g/L L-Phe  
2,0 

Run2 

50%-ra higítva*  

8 mM L-Gln 

+ 20 mM D-Glükóz (40 mM D-glükóz) 

0,3 g/L L-Tyr; 0,3 g/L L-Phe; 1,0 g/L L-Asn; 2,4 g/L L-Ser; 0,1 

g/L L-Cys; 0,3 g/L L-Pro; 0,3 g/L L-Val; 0,2 g/L L-Hys; 0,6 g/L 

L-Thr; 0,1 g/L L- Met; 0,4 g/L L-Leu; 0,2 g/L L-Ile; 0,4 g/L L-

Lys; 0,5 g/L L-Arg 

2,5 

Run3 
100% PowerCHO-2 

8 mM L-Gln (40 mM D-Glükóz) 

0,2 g/L L-Tyr; 0,3 g/L L-Phe  
2,0 

Run4 

100% PowerCHO-2 

8 mM L-Gln (40 mM D-Glükóz) 

0,3 g/L L-Tyr; 0,3 g/L L-Phe; 1,5 g/L L-Asn; 1,0 g/L L-Ser; 0,2 

g/L L-Cys; 0,2 g/L L-Pro; 0,2 g/L L-Val; 0,1 g/L L-Hys; 0,1 g/L 

L-Trp 

2,0 

Run5 

100% PowerCHO-2 

8 mM L-Gln (40 mM D-Glükóz) 

0,3 g/L L-Tyr; 0,3 g/L L-Phe; 1,5 g/L L-Asn; 1,0 g/L L-Ser; 0,2 

g/L L-Cys; 0,2 g/L L-Pro; 0,2 g/L L-Val; 0,1 g/L L-Hys; 0,1 g/L 

L-Trp 

1,5 

Run6 

100% PowerCHO-2 

8 mM L-Gln (40 mM D-Glükóz) 

0,3 g/L L-Tyr; 0,3 g/L L-Phe; 1,5 g/L L-Asn; 1,0 g/L L-Ser; 0,2 

g/L L-Cys; 0,2 g/L L-Pro; 0,2 g/L L-Val; 0,1 g/L L-Hys; 0,1 g/L 

L-Trp 

2,0 
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A bioreaktorokban a keverést 60 rpm-re, a hőmérsékletet 37 °C-ra, valamint az oldott oxigént a telítési 

érték 40%-ára állítottam levegő-oxigén keverék bevezetésével. Annak érdekében, hogy a habzást 

csökkentsem a reaktorokban, FoamAway (Thermo Fisher Scientific, Life Technologies, Carlsbad, CA, 

USA) típusú habzásgátlót adagoltam a rendszerhez. A pH-t 7,15±0,1 értéken tartotta automatikusan a 

szabályozórendszer 10%-os foszforsav, ill. 0,5 M Na2CO3-oldat beadagolásával. A rátáplált oldat 

átfolyási térfogatáramát (hígítási sebességét) folyamatosan emeltem a futások alatt, a futások végére 

maximálisan 1,5-2,5 tenyésztési térfogat/nap értéket ért el. A higítási sebesség emelésénél arra 

minden esetben figyeltem, hogy a glükózkoncentráció ne csökkenjen nullára. A sejtvisszatartást (és a 

termékvisszatartást is) ATF2 típusú (Refine Technology, East Hannover, NJ, USA) alternáló tangenciális 

áramlású (alternating tangential flow, ATF) rendszerrel értem el a rátáplálásos (CFB) fázis alatt. A 

használt tápoldat 50 kDa pórusméretű hollow fibre szűrőn keresztül hagyta el a rendszert, miközben a 

szűrlet oldali pumpa fordulatszámát manuálisan állítottam, hogy a megfelelő hígítási sebességet 

elérjem. A rátápláló pumpa fordulatszámát (a reaktorok alá elhelyezett mérleg jele alapján) 

automatikusan szabályozta a szabályozó rendszer úgy, hogy 700 g állandó tenyészet-tömeget tartson 

fenn. 

3.1.3 A dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérleteknél használt at-line mérések 

Az élősejt-koncentráció (VCD) mérését Countess automata sejtszámlálóval (Thermo Fisher Scientific, 

Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) végeztem. A mérési módszer relatív standard szórása (RSD) 11%, 

méréstartománya 1×10⁴-1×10⁷ sejt/ml. A VCD értékét minden esetben három független mérés 

átlagából számoltam. Az integrált élősejt-koncentrációt (integrated viable cell density, IVCD) a Sauer 

és mtsai.145 által leírt módszer alapján számoltam.  

A glükóz- és laktátkoncentrációkat Accu-Check glükózmérővel (Roche, Mannheim, Németország), 

ill. Lactate Scout laktátmérővel (Senslab, Lipcse, Németország) mértem. Az oldott szén-dioxid tartalmát 

(pCO2) ABL80 vérgáz-elemzővel (Radiometer, Bronshoj, Dánia) határoztam meg. Az at-line pH 

méréseket (az in situ pH mérők újra kalibrálásakor) S47 SevenMulti asztali pH mérővel (Mettler Toledo, 

Greifensee, Svájc) végeztem. A minták ozmolalitását Advanced Model 2020 ozmométerrel (Advanced 

Instruments, Norwood, MA, USA) mértem. A leírt műszerek megfelelő kalibrációval rendelkeztek a 

mérések időszakában. 

3.1.4 A dielektromos spektroszkópiai kísérleteknél használt off-line mAb mérések 

A fermentáció során a termék mAb-koncentrációjának meghatározása nagy teljesítményű 

folyadékkromatográfiás (high performance liquid chromatography, HPLC) méréssel történt protein A 

oszlopon. A termelt fehérje glikozilációs profiljának meghatározáshoz a mAb-ot először preparatív 

protein A (MabSelect Sure, GE Healthcare, Little Chalfont, UK) affinitás kromatográfiával kellett 
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megtisztítani a fermentlé egyéb alkotóitól. A mintafelvitel után az oszlopon megkötött mAb 

(pH 7,0-es foszfát pufferes mosás után) 20 mM-os, pH 3,0-as citrát pufferrel eluálódott az oszlopról. A 

glikozilációs mintázat meghatározásához a glikán-oldalláncokat PNGase F (PNGase F kit, QA Bio, Palm 

Desert, CA, USA) emésztéssel távolítottuk el a mAb-ról, és a fehérje sósavas kicsapását követően 

centrifugálással választottuk el őket. Ezután a glikánokat 1-aminopirén-3,6,8-triszulfonsavval 

(SigmaAldrich, St. Louis, MO, USA) láttuk el fluoreszcens jelöléssel és mennyiségüket kapilláris-

elektroforézissel mértük PA 800 plus készüléken (Beckman Coulter, Brea, CA, USA). Fontos kiemelni, 

hogy ezzel a módszerrel csak a három fukozilált főcsúcs (0, 1 ill. 2 galaktózzal) határozható meg. A 

galaktozilált formák mennyisége az egyszeresen és kétszeresen galaktozilált glikoformák összege. 

3.1.5 A dielektromos spektroszkópiai (DS) mérőrendszer és adatfeldolgozás 

A dielektromos mérésekhez Biomass Monitor 220 (Aber Instruments, Aberystwyth, UK) készüléket 

használtam 12 mm átmérőjű, 4 gyűrűs mérési elrendezéssel rendelkező szondával. A Biomass Monitor 

220 berendezéssel a permittivitás spektrumok 25 frekvencián (100, 120, 160, 190, 240, 300, 370, 470, 

580, 720, 900, 1120, 1400, 1740, 2170, 2700, 3360, 4190, 5220, 6500, 8100, 10090, 12560, 15650 és 

19490 kHz) 8 percenként kerültek automatikus rögzítésre. A mért adatokat számítógépre gyűjtöttem, 

ahol azokat AberScan Beta 4.2 szoftver (Aber Instruments, Aberystwyth, UK) segítségével dolgoztam 

fel. A spektrumok adatai „txt” formátumban voltak hozzáférhetőek a szoftveren kívüli adatelemzéshez 

(pl. egyszerűbb lineáris regresszióhoz, ill. összetettebb sokváltozós adatelemzéshez). 

3.1.6 Lineáris modellezés a dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérleteknél 

Lineáris összefüggést az 580 kHz (C580) frekvencián mért permittivitás és a referencia VCD értékek 

között kerestem. A C580 értékét előzetes kísérlet alapján állapítottam meg, ugyanazzal a sejtvonallal. 

Ebben a kísérletben a β diszperziós görbe különböző frekvenciáin mértem a permittivitást a növekedési 

(exponenciális) fázisban, és a C580 értéknél kaptam a legszorosabb lineáris regressziót (R2=0,9964). A 

kapott adatokra a VCD = 414,492 × C580 + 1,187×106 egyenest illesztettem. Ezt az egyenletet használtam 

később lineáris VCD predikcióra a kísérleti adatok felhasználásával. 

3.1.7 Cole–Cole-modellezés a dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérleteknél 

Az on-line adatgyűjtés mellett az AberScan Beta 4.2 szoftvert használtam a Cole–Cole-összefüggés 

alapján történő VCD becslésre is. A szoftver a Dabros és mtsai.64 által leírt egyenletet használta. 

A mozgó átlag szűrőt (moving average filter) „High” szintre állítottam minden esetben, és a másik két 

beállítható paramétert változtattam a „4.1.4. Élősejt-koncentráció becslése Cole-Cole-modellezés 

alapján” c. fejezetben leírtak szerint. Ez a két paraméter a membrán kapacitás (Cm) és az alacsony 

frekvenciás vágási érték (low frequency cut-off, LFC) voltak. 
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3.1.8 Sokváltozós adatelemzési (MVDA) módszerek a dielektromos spektroszkópiai (DS) 

kísérleteknél 

A SIMCA 13 szoftvert (Umetrics, Umeå, Svédország) használtam főkomponens-elemzésre (PCA) és 

részleges legkisebb négyzetek (PLS) regresszióra. A méréseknél az inokulálás időpontja előtt 

közvetlenül nulláztam a permittivitás értéket, valamint mindkét matematikai eljáráshoz előzetesen az 

inokulálás időpontja előtti adatokat töröltem, azokat az elemzésekben nem használtam fel. Emellett a 

sokváltozós adatelemzési (MVDA) eljárások alkalmazása előtt különböző matematikai előkezelési 

eljárásokat is alkalmaztam a permittivitás spektrumokon. Az standard normál változó (SNV) eljárást, 

valamint első és második derviálást alkalmaztam Savitzky–Golay- (SG) simítással kombinálva. Ötpontos 

SG-simítást kombináltam ötpontos, másodokú polinommal illesztett deriváltakkal. Ezután a kezeletlen 

és az előkezelt permittivitás spektrumokra indítottam a szoftverben PCA modellezést a kísérleti 

futásokra. A PLS regresszióhoz három-három spektrum átlagát vettem az at-line VCD mérések 

időpontjainál. 

3.1.9 A dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérletek eredményeinél alkalmazott 

statisztikai módszerek 

Annak érdekében, hogy a különböző regressziós módszerekkel kapott VCD becslések pontosságát 

össze tudjam hasonlítani, kalibráció során kapott becslések standard eltérései (root mean square error 

of calibration, RMSEC), predikció során kapott becslések standard eltérései (root mean square error of 

prediction, RMSEP), valamint a becslési tartományhoz viszonyított hiba (percentage error of prediction, 

PEP) értékeket számoltam a különböző esetekre Cannizzaro és mtsai.59 javaslatai alapján. 

3.2 A kínai hörcsög petefészek (CHO) tenyésztés közeli infravörös (NIR) 

spektroszkópiai alapú monitorozási kísérleteinek anyagai és módszerei 

3.2.1 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópiával monitorozott lombikos kínai hörcsög 

petefészek (CHO) sejtkultúrák tenyésztési körülményei 

A NIR spektroszkópiai monitorozásnál használt sejtkultúrák kezdő ampulláinak tárolása, a rázatott 

lombikos tenyészetek indításának technikai megvalósítása megegyezett a dielektromos 

spektroszkópiai (DS) kísérleteknél leírtakkal. Az alkalmazott kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtvonal 

ez esetben is monoklonális antitestet (mAb) termelt exracellulárisan. Mindazonáltal a NIR 

spektroszkópiai monitorozási kísérleteknél (a korábbiakkal ellentétben) nem bioreaktoros futásokat 

vizsgáltam az alkalmazott PAT eszközzel, hanem rázatott lombikos tenyészeteket. Nyolc olyan rázatott 

lombikos tenyésztést (SF1-8) indítottam, amely a bioreaktoros tenyésztések viszonylagosan magas 

sejtkoncentrációját, valamint a sejteket a bioreaktorban körülvevő mátrix anyagi összetételét 
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modellezte. A nyolc kísérleti futáshoz szükséges sejtmennyiséget 12 nap alatt, három egymást követő 

átoltással és térfogatnöveléssel értem el. A rázatott lombikokat 37 °C hőmérsékleten, 110 rpm rázatás 

mellett, 5% CO2 légtérben inkubáltam. A nyolc monitorozott kísérleti futás kezdőtérfogata 430 ml volt 

(az inokulummal együtt), kezdeti sejtkoncentrációjukat 0,3×106 sejt/ml-re állítottam. A 

sejtkoncentráció, a glükózkoncentráció és a pH meghatározása napi rendszerességgel történt a 

tenyészetekből. A tenyésztés 4. napjától (szükség szerint mindennap) a pH-t 7,2 és 7,4 közé állítottam 

0,5 M Na2CO3-oldattal. A tenyésztéseket akkor állítottam le, amikor a glükóz elfogyott a rendszerből 

(ami 0,5 mM alatti glükózkoncentrációt jelentett). Ebből kifolyólag a kísérleti beállítástól (pontosabban 

az alkalmazott rátáplálási stratégiától) függően a lombikokat a 6., 7. vagy a 8. tenyésztési napon 

állítottam le (VII. táblázat). Az eltérő tenyésztési idők és rátáplálási stratégiák miatt a lombikok leálló 

sejtkoncentrációi 5,5×106 és 8,0×106 sejt/ml között változtak. A lombikos tenyésztések viabilitása 

(vagyis az élő sejtek aránya az összes sejt számához képest) 95-99% között változott a kísérleti futások 

alatt, ami arra utalt, hogy jelentős sejtpusztulás nem történt Az aktuális sejtkoncentrációt (és 

viabilitást) Countess automata sejtszámlálóval (Thermo Fisher Scientific, Life Technologies, Carlsbad, 

CA, USA) mértem. A lombikok glükóz koncentrációját a tenyésztések alatt NOVA StatStrip Xpress 

(NOVA Biomedical, Waltham, MA, USA) glükózmérővel határoztam meg. A lombikos pH értékének 

méréséhez Mettler SevenEasy pH mérőt (Mettler Toledo, Greifensee, Svájc) használtam. 

VII. táblázat – A NIR spektroszkópiával monitorozott rázatott lombikos kísérletek összefoglalása. 

 

3.2.2 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópiával monitorozott lombikos kínai hörcsög 

petefészek (CHO) sejtkultúrák tápoldatai 

A CHO sejteket Hyclone SFM4CHO (Thermo Fisher Scientific, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) 

kereskedelmi forgalomban hozzáférhető tápoldatban vettem fel. Az alkalmazott tápoldat kémiailag 

definiált összetételű, szérummentes, fehérjementes, állati eredtű komponenseket nem tartalmaz. 

Ezeknél a kísérleteknél azért ezt a tápoldatot használtam, mert rendelkezésemre állt az SFM4CHO 
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glükózmentes változata is. Annak érdekében, hogy csökkentsem a kiindulási glükózkoncentrációt a 

nyolc kísérleti futásnál, az eredeti SFM4CHO tápoldatot 1:1 arányban higítottam ugyanennek a 

tápoldatnak a glükózmentes változatával. Az így előállított keverék 22 mM glükózt tartalmazott. 

A tápoldatot (a gyártói protokoll alapján) 8 mM L-glutaminnal és 1% HT (hipoxantint és timidint 

tartalmazó) oldattal egészítettem ki. A fiziológiás ozmolalitáshoz közeli értéket (320 mOsm/l) 

fiziológiás, foszfát pufferes sóoldattal (phosphate-buffered saline, PBS) állítottam be, valamint a 

kezdeti pH értékét 7,35-re állítottam 5 M NaOH-oldattal. Három különböző rátáplálási stratégiát 

alkalmaztam annak érdekében, hogy a sejtkoncentrációk és a mátrix biokémiai változékonyságát 

megnöveljem a NIR mérések előtt (VII. táblázat). A rátápláló oldatot pipettával jutattam a lombikokba, 

a rátáplált oldat térfogata minden esetben 60 ml volt. A rátápláló oldatnak koncentrált Ex-cell 

tápoldatot (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) alkalmaztam. Az SF7 és SF8 lombikokban a glükóz 

koncentrációt 20 mM-ra emeltem az 5. tenyésztési napon, közvetlenül a rátápláló oldat bejuttatása 

után 1 M glükóz törzsoldattal (Roquette, Lestrem, France). A különböző rátáplálási stratégiák 

eredményeképpen más és más metabolit profilok alakultak ki a tenyészetekben leállításkor, amit a 

visszamérhető laktát-koncentrációkkal is bizonyítottam. 

3.2.3 A rázatott lombikos kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtkultúrák 

glükózkoncentrációinak beállítása a közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai mérés 

előtt 

Annak érdekében, hogy olyan mintákat állítsak elő, amelyben a glükóz koncentrációja 0 és 30 mM 

között változott előre meghatározott szinteken, a lombikos tenyészeteket a glükóz elfogyása után 

állítottam le. A leállítás után minden lombik tartalmát hét (egyenlő térfogatú) részletre osztottam, 

majd különböző mennyiségű glükóz törzsoldatot adtam a részletekhez, hogy a hét különböző mérési 

ponttal egy kalibrációs sort állítsak elő. Az így előállított oldatokat első részletnek neveztem el. 

Az első részlet mindegyikéből mintát vettem glükóz mérésre, később ezeket az eredményeket 

használtam referenciaértéknek a NIR kalibrációknál. Az első részlet mintáit a referencia glükóz 

mérésekhez lecentrifugáltam (3000 rpm, 10 perc), majd a glükózkoncentrációt Analox GM8 típusú 

enzimes metabolit analizátorral (Analox Instruments, London, UK) mértem meg. A referencia 

glükózmérés relatív standard szórása (RSD) 0,5%, méréstartománya 0-28 mM, pontossága 0,1 mM. 

A referencia glükózkoncentrációt három mérés átlagából számoltam. 

Ezután az első részlet mindegyikét három-három további részletre osztottam, ezeket második 

részletnek neveztem el. Ezeket a (glükózzal már kiegészített) mintákat két lépcsőben lefagyasztottam 

azért, hogy az összes kísérlet NIR méréseit egyszerre (azonos háttér spektrummal a referencia 

méréshez képest) végezhessem el egy későbbi időpontban. A lefagyasztás első lépése egy -20 °C-os, 

egy éjszakás tárolás volt, majd másnap helyzetem át a mintákat -80 °C-ra, és a NIR spektrumok 
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felvételéig ott tároltam őket. A kétlépcsős fagyasztás azért alkalmaztam, hogy megelőzzem a 

védőanyagok (krioprotektív vegyületek) – például dimetil-szulfoxid (dimethyl sulfoxide, DMSO) – 

nélküli fagyasztásnál a sejtek szétesését. A második részlet mintáit (5-10 perces, vízfürdős felolvasztás 

után) használtam fel későbbi előzetes kísérletek elvégzésére, valamint a NIR spektrumok felvételére is. 

3.2.4 A rázatott lombikos kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtkultúrák vortexes kezelése 

A sejtes rendszerben a NIR spektrumra olyan fizikai tényezők is hatnak, mint a fázishatárokon (sejtek, 

levegőbuborékok) történő fényszóródás, ill. fénytörés.88 Annak érdekében, hogy a mátrix fizikai 

tényezőinek variabilitását megnöveljem, valamint, hogy egy hosszabb, bioreaktoros tenyészetet 

pontosabban modellezzek (ahol több fizikailag szétesett, halott sejt van jelen a rendszerben) vortexes 

kezelést alkalmaztam. 

A vortexes kezelés hatását először egy előzetes kísérletben teszteltem a kalibrációs NIR spektrumok 

felvétele előtt. Az SF2 és SF5 lombikok egy-egy második részlet mintáját (gyors felolvasztás után) 

két-két részre osztottam, és mindkét esetben az egyik részt vortex rázóval (Zx3, VELP Scientifica, 

Usmate, Olaszország) 30 másodpercig rázattam, 40 Hz frekvenciával, 50 ml-es centrifugacsőben, 

közvetlenül a NIR spektrumok felvétele előtt. A másik részt nem kezeltem vortex rázóval a NIR mérés 

előtt. A NIR spektrumok felvétele után az előzetes kísérlet mintáit centrifugáltam (4600 rpm, 10 perc) 

és 0,22 µm pórusátmérőjű sterilszűrőn (Millipore Membrane Filter, Merck Millipore, Merck, 

Darmstadt, Németország) leszűrtem. Az így leszűrt (vortex rázóval kezelt és a kezeletlen)  

minták 1D 1H mágneses magrezonancia (nuclear magnetic resonance, NMR) mérései alapján tudtam 

megállapítani, hogy a vortexes kezelés hatására megnőtt-e a sejtmentes fermentlében a sejten belüli 

térből (pontosabban a citoplazma részét képező citoszolból) származó molekulák mennyisége. Az 

NMR-es mintaelőkészítés során a minták 600 µL-éhez adott 60 µL DSS/D2O 

(10 mM 4,4-dimetil-4-szilapentán-1-szulfonsav di-deutérium-oxidos oldata) volt a referencia standard, 

1D first increment NOESY spektrumok felvétele mellett (mixing time: 100 ms, nt: 16, 

d1: 5 s). Az intenzív HDO (hidrogén-deutérium-oxid) jel elnyomására előtelítés (presaturation) került 

alkalmazásra. Az NMR mérések Varian UNITYINOVA 500 MHz NMR készüléken (Varian, Palo, Alto, CA, 

USA), a spektrumok kiértékelései CHENOMX szoftverrel (Chenomx, Edmonton, Kanada) történtek. 

3.2.5 Közeli infravörös (NIR) spektrumok felvétele a lombikos kínai hörcsög petefészek 

(CHO) sejtkultúráknál 

A glükóz kalibrációs NIR spektrumok mérésénél használt összes második részlet mintát 37 °C-os 

vízfürdőben olvasztottam fel 5-10 percig. Az SF1 és SF2 lombikokból származó mintáknál nem 

alkalmaztam vortexes kezelést, ellenben az SF3-SF8 lombikok mintáit 30 másodperces, 40 Hz 

frekvenciájú vortexes kezelésnek vetettem alá (VII. táblázat). Minden mintából három NIR 
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spektrumfelvétel készült Bruker Matrix-F (Bruker Optics, Ettlingen, Németország) FT-NIR 

berendezéssel. A készülék InGaAs detektorral rendelkezett, méréstartománya 834,2-2327,3 nm 

(11988-4297 cm-1) volt, a mérések INGOLD IN271P típusú transzflexiós szondával, 2 mm optikai 

úthosszal, OPUS 6.5 (Bruker Optics, Ettlingen, Németország) szoftverrel történtek. A szondát 

10 méteres optikai kábelköteg kötötte össze a készülékkel. Mindhárom spektrum 256 felvétel 

átlagaként állt elő, 16 cm-1-es felbontással. A szondát ioncserélt vízzel tisztítottam, valamint levegő 

hátteret vettem fel a mérések között. Azért választottam a leírt, on-line, in situ mérések elvégzésére is 

alkalmas mérési összeállítást és berendezést, hogy ezzel is közelebb kerüljek a bioreaktoros rendszer 

monitorozásának modellezéséhez. 

3.2.6 Adatelemzés a lombikos kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtkultúráknál 

A kapott adatok összerendezése Microsoft Office Excel 2010 alkalmazással (Microsoft, Redmond, WA, 

USA), miközben az adatok elemzése, előkezelése, valamint a kalibrációs és predikciós regresszió 

Unscrambler X 10.3 szoftverrel (CAMO Software, Oslo, Norvégia) történt. A kísérleti futások 

különbségeinek összevetését, valamint a kiugró adatok kiszűrését PCA elemzés alapján végeztem. 

A kalibrációs és predikciós regresszió PLS módszerrel történt (NIPALS algoritmus alapján) centrált 

adatokból. A PLS elemzések előtt a kezeletlen spektrumokat különböző matematikai előkezeléseknek 

vetettem alá: SNV, MSC, 25 pontos Savitzky–Golay- (SG) simítással kombinált első derivált, alapvonal-

korrekció (baseline transformation), ill. az ún. deresolve algoritmus, valamint az utolsó kettő 

kombinációja került alkalmazásra matematikai előkezelésként. A kalibrációs eredmények 

összehasonlítása és jellemzése a Pearson-féle korrelációs koefficiens négyzete (R2), 

a keresztellenőrzések során kapott becslések standard eltérései (RMSECV) és az ún. RPD (ratio of 

standard error of performance to standard deviation) értékek alapján történt. A becslések 

értékeléséhez szintén az R2, az RPD, valamint az eltolódás (bias), a tengelymetszet (offset), 

a predikció standard hibája (standard error of prediction, SEP), az RMSEP és az ún. RER (range error 

ratio) teljesítménymutatókat használtam.146 

3.3 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai alapú kínai hörcsög petefészek 

(CHO) tenyésztésre alkalmas tápoldatpor vizsgálatok anyagai és 

módszerei 

3.3.1 A vizsgált tápoldatpor kezelései, kísérleti elrendezés 

A vizsgálatokba bevont, CHO tenyésztésre alkalmas tápoldatpor megegyezett a dielektromos 

spektroszkópiai (DS) kísérleteknél alkalmazottal (PowerCHO-2, Lonza, Walkersville, MD, USA). A 

kísérletsorozat minden vizsgált mintája ugyanabból a gyártói tételből származott, mivel a vizsgálatnak 
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nem volt célja a tápoldat-gyártásból származó eltérések vizsgálata. A vizsgált porformuláció kezelései 

többváltozós kísérletterv (design of experiment, DoE) alapján történtek. A kísérleti faktorok szintjeit 

előzetes kísérletek, valamint egy előzetes kockázatelemzés alapján határoztam meg. A 

kockázatelemzés az előállított tápoldat porformuláció szállítási és tárolási körülményeire terjedt ki. 

Háromszintű, ún. CCF (central composite face-centered) kísérletterv került végrehajtásra a két vizsgált 

faktorra. Az egyik kísérleti faktor a hőkezelés során beállított hőmérséklet volt, amit 30, 50 és 70 °C 

szinteken (alacsony, közepes és magas szint) vizsgáltam. A másik kísérleti faktor a hőkezelés időtartama 

volt, amelynél 1, 7 és 13 órás szintek mellett döntöttem. A kísérletterv középpontja (50 °C hőmérséklet, 

7 óra kezelési időtartam) három ismétléssel került végrehajtásra. Emellett három további, nem 

hőkezelt, a gyártói előírásoknak megfelelően (végig 2-8 °C-on) tárolt porminta (kontrol minták) 

vizsgálata is megtörtént a hőkezelt mintáknál alkalmazottakkal megegyező módszerekkel. Egy adott 

hőmérsékletű és időtartamú hőkezelési beállítás két párhuzamos mintamennyiségen történt, az egyik 

mintát közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai mérésekre, a másikat CHO sejttenyésztési vizsgálatokra 

használtam. Előzetes hőkezelési kísérletek során azt figyeltem meg, hogy a vizsgált tápoldatpor vizet 

vesz fel, vagy vizet veszít a hőmérsékleti beállítástól függően. Annak érdekében, hogy a vízleadás vagy 

a vízfelvétel hatását a sejttenyésztéshez kimért tápoldatpor tömegére elkerüljem, 250 ml tápoldat 

készítéséhez szükséges tápoldatpor mennyiséget mértem ki a hőkezelések előtt. Emellett a hőkezelés 

előtt és után is mérleges tömegvizsgálatot vezettem be a vizsgált pormintáknál, hogy pontos képet 

kapjak a tömegváltozásokról is. A hőkezeléseket Heraeus vacutherm 6025 típusú szárítószekrényben 

(Heraeus, Hanau, Németország) hajtottam végre, légköri nyomáson. A hőkezelést követő tömegmérés 

után a közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai mérésre szánt mintákat lezárt edényben, 2-8 °C-on 

tároltam a gyártói ajánlás szerint. A sejttenyésztésre szánt mintarészletet azonnal felhasználtam 

folyadék tápoldat készítésére. 

3.3.2 A kezelt tápoldatporok sejttenyésztési vizsgálatának körülményei 

A sejttenyésztési vizsgálatnál használt sejtvonal, valamint annak tárolása és a rázatott lombikos 

tenyésztés indítása megegyezett a dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérleteknél alkalmazottakkal. 

Tápoldat-készítésnél a gyártói ajánlás szerinti tápoldatpor mennyiség került vizes feloldásra, majd a 

tápoldat pH-ját 7,00±0,02 értékre állítottam 1 M NaOH-oldattal. A sejttenyésztési vizsgálatokat 

125 ml-es Erlenmeyer-lombikban (Corning, Corning, NY, USA) végeztem 30 ml tenyésztési térfogatban, 

0,3×106 sejt/ml kezdeti sejtkoncentrációval. A sejttenyészetet 37 °C-on, 5% CO2-tartalmú légtérben, 

110 rpm rázatási sebességgel inkubáltam. 116 órás inkubációt követően az aktuális sejtkoncentrációt 

(és viabilitást) Countess automata sejtszámlálóval (Thermo Fisher Scientific, Life Technologies, 

Carlsbad, CA, USA) határoztam meg. 
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3.3.3 A kezelt tápoldatporok közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai méréseinek 

körülményei 

A tápoldatporok mérései diffúz reflexiós módban történtek ún. asztali (bench-top), diszperziós és 

Fourier-transzfromációs (FT) NIR spektrométereken egyaránt. A spektrumok szobahőmérsékleten 

kerültek felvételre. A tápoldatporok gyártási eljárásának következtében kialakuló inhomogenitások 

befolyásolhatták a hőkezelések hatásait, ezért a minták további három részre való szétosztása mellett 

döntöttem. Ily módon minden mintából három független spektrumfelvétel történt 

(a 14 mintából összese 42 mérés). A NIR spektrumok mérése PbS detektorral rendelkező Foss 

NIRSystems 6500 típusú spektrométeren (Foss NIRSystems, Silver Spring, MD, USA) történt. Egy 

spektrum mérésénél a készülék 32 felvételt készített 2 nm-es felbontással az 1100-2498 nm-es 

tartományban. A NIR spektrumok adatait Vision 3.20 szoftver (Foss NIRSystems, Silver Spring, MD, 

USA) gyűjtötte. Az FT-NIR spektrumok felvétele InGaAs detektorral rendelkező PerkinElmer Spectrum 

400 típusú spektrométeren (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) történt. Egy spektrum mérésénél a 

készülék 32 felvételt készített 2 cm-1-es felbontással a 10000-4000 cm-1-es tartományban. Az FT-NIR 

spektrumok adatait Spectrum 6.3.2 szoftver (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) gyűjtötte. 

3.3.4 A kezelt tápoldatporok kísérleti adatainak elemzése 

A korábbi NIR spektroszkópiai monitorozási kísérletek adatelemzéséhez hasonlóan a kapott adatok 

összerendezése ezeknél a közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai vizsgálatoknál is Microsoft Office 

Excel 2010 alkalmazással (Microsoft, Redmond, WA, USA), az adatok elemzése, előkezelése pedig 

Unscrambler X 10.3 szoftverrel (CAMO Software, Oslo, Norvégia) történt. Az alkalmazott második 

derivált előkezelés optimális paraméterei főkomponens-elemzések (PCA) és osztályanalógiák 

közvetett modellezései (SIMCA) alapján kerültek kiválasztásra. A CCF kísérlettervet, valamint annak 

statisztikai kiértékelését élősejt-koncentrációra (azaz VCD-re, mint válaszváltozóra) MODDE 11 

szoftver (Umetrics, Umeå, Svédország) segítségével hajtottam végre. A szoftver az elemzéshez 

négyzetes többváltozós lineáris regressziós (multiple linear regression, MLR) modellt használt, a két 

faktor (a beállított hőmérséklet és a hőkezelés időtartama), ill. a kettő kölcsönhatása került be a 

modellbe.  
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4 EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

4.1 Kínai hörcsög petefészek (CHO) tenyészetek élősejt-koncentrációjának 

(VCD) dielektromos spektroszkópiai (DS) monitorozása 

Eredményeim hat 1 literes térfogatú, koncentrált rátáplálásos (CFB) CHO futásból (Run1-6) származtak, 

amelyekből az elsődleges célom az volt, hogy a dielektromos spektrumok és a VCD közötti összefüggést 

megvizsgáljam viszonylag magas VCD tartományokban (≥ 40-50×106 sejt/ml) is. Emellett a 

legfontosabb tenyésztési paramétereket, a főbb metabolit koncentrációkat, a termékképzést (titer) és 

a termék minőségét is monitoroztam, ill. együtt elemeztem a dielektromos spektrumokkal, hogy 

jobban érthetőbbé váljanak a vizsgált folyamatok. A hat futásból származó nyers (kezeletlen) 

dielektromos spektrumok különbségeit először PCA elemzéssel vizsgáltam meg, ezután különböző 

matematikai előkezelési eljárásokat teszteltem a spektrumokon, hogy a VCD változás hatása melletti 

egyéb hatásokat minél inkább elimináljak az adatokból. Végül lineáris regressziós, Cole–Cole-

modellezéses és részleges legkisebb négyzete (PLS) regressziós módszerekkel becsültem VCD-t a 

spektrumokból. 

4.1.1 A kísérleti futások folyamatparamétereinek és a termék minőségének elemzése 

A kontroll- és állapotváltozók (folyamatparaméterek) vizsgálatát azért végeztem el, hogy felmérjem a 

kísérleti beállítások közötti változékonyságot. Szempontomból a legfontosabb állapotváltozó az 

élősejt-koncentráció (VCD) volt. A kísérletek VCD görbéje (legfőképpen a korai, intenzív növekedési 

fázisban) eltéréseket mutatott a különböző rátáplálási stratégiák miatt (16. ábra). 

 

16. ábra – A kísérleti futások élősejt-koncentráció (VCD) változásai az idő függvényében. (Az at-line VCD mérés 
szórását lásd a 24. ábrán.)  
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Az alapvető célt mindegyik esetben elértem, mivel a maximális VCD értékek 50-72×106 sejt/ml között 

változtak (VIII. táblázat). Más kutatók is hasonló maximális VCD értékeket (35-132×106 sejt/ml) tudtak 

elérni CHO fermentációknál, alternáló tangenciális áramlású (ATF) rendszer alkalmazásával.147-149 

Emellett későbbi tanulmányok alátámasztották az általam vizsgált VCD tartomány magas ipari 

potenciálját: Seth és mtsai.150 hasonló ATF rendszert használtak arra, hogy 70×106 sejt/ml körüli 

sejtenyészetet hozzanak létre, amelyet lefagyasztás és felolvasztás után inokulum indítására tudtak 

felhasználni. Egy másik (szintén ATF rendszert alkalmazó tanulmányban) egy 50-60×106 sejt/ml VCD-

vel tudtak több mint 60 napig üzemeltetni egy CHO alapú rendszert a hagyományos fed-batch, ill. 

perfúziós rendszereket jelentősen meghaladó volumetrikus produktivitással.151 A Run1 eredményére 

normált leálló titer értékek a 0,68-1,03 tartományban változtak (VIII. táblázat). Annak érdekében, hogy 

az egész futásra jellemző, specifikus termékképzési értéket generáljak, a leálló titereket elosztottam az 

integrált élősejt-koncentráció (IVCD) értékekkel. Érdekes módon az így kapott értékek viszonylag tág 

határok között változtak (1,13-1,50×10-5), különösen a Run5-6 kísérlet produkált magas értékeket 

(1,50×10-5, ill. 1,44×10-5). 

VIII. táblázat – A kísérleti futások főbb sejtnövekedési és termékképzési kimeneti paraméterei. 

 

Annak érdekében, hogy a Run5-6 kísérletek magasabb specifikus termékképzésének okait feltárjam a 

rátáplált oldatok összetételét (VI. táblázat a „3.1.2 A dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérleteknél 

vizsgált bioreaktoros kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtkultúrák” c. fejezetben) és a higítási 

sebességek változásait együtt elemeztem (17. ábra). A Run2 adatait nem vettem bele ebbe az 

elemzésbe, hiszen ennek a futásnak a beállításai teljesen eltértek a többi kísérlet rátáplálási 

összetételétől. A Run2 kísérlet 50%-os PowerCHO-2 higításával (VI. táblázat) alapvetően 

költségcsökkentés volt a célom, viszont termelékenységben ez a beállítás visszalépést jelentett a Run1 

kísérlethez képest (VIII. táblázat). A háromfajta extra aminosav-hozzáadással futott kísérletek (Run1 és 

Run3) között alapvető különbség volt, hogy a Run3 esetében gyorsabban növeltem a higítási 

sebességet (17. ábra), és ennek következményeként hamarabb elértem a VCD célttartományt 

(18. ábra). Emiatt a Run1 esetében a maximális rátáplálási sebességet (2,0 tenyésztési térfogat 
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17. ábra – A Run1, Run3, Run4, Run5 és Run6 DS kísérleti futások higítási sebességeinek (crossflow rate) 
változása a tenyésztési idő függvényében. 3 AA – a kísérlet háromféle extra aminosav-kiegészítést kapott a 

rátáplálás során. 10 AA – a kísérlet tízféle extra aminosav-kiegészítést kapott a rátáplálás során. 

            

18. ábra – A Run1 és Run3 (három extra aminosav-kiegészítéses) DS kísérleti futások élősejt-koncentráció (VCD) 
lefutásai az idő függvényében. A függőleges, szaggatott vonalak a maximális higítási sebesség elérését jelölik. 
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naponta) alacsonyabb sejtkoncentráció mellett adtam rá a rendszerre, ami magasabb specifikus 

termékképzést eredményezett (VIII. táblázat), hiszen az egy sejtre jutó (termékképzéshez 

felhasználható) aminosavmennyiség nagyobb volt. A tízfajta extra aminosav-hozáadással futatott 

kísérletek (Run4, Run5 és Run6) esetében ugyanez a jelenség magyarázza a Run5 és Run6 kísérletek 

viszonylagosan magas specifikus produktivitását. Ezeknél a kísérleteknél (a Run4 beállításhoz képest) 

lasabban emeltem a higítási sebességet, és az alacsonyabb sejtkoncentrációnál elért maximális higítási 

sebesség hatására ezeknél a futásoknál a tízfajta aminosavval kiegészített rátápláló oldat kiemelkedő 

termelékenységhez vezetett (19. ábra). 

 

19. ábra – A Run4, Run5 és Run6 (tíz extra aminosav-kiegészítéses) DS kísérleti futások élősejt-koncentráció 
(VCD) lefutásai az idő függvényében. A függőleges, szaggatott vonalak a maximális higítási sebesség elérését 

jelölik. 

A fenti folyamatparaméterek mellett kontroll paraméterként még a pH-t és a glükózkoncentrációt, 

valamint állapotváltozóként az oldott szén-dioxid szintjét (pCO2), az ozmolalitást és a 

laktátkoncentrációt hasonlítottam össze (20. ábra). Ezeket a paramétereket (a pH kivételével) 

relativizált formában ábrázoltam a jobb áttekinthetőség érdekében. (Egyéb kontroll paramétereket – 

mint az oldott oxigén szintje, hőmérséklet és keverési sebesség – nem vizsgáltam, mivel ezek beállított 

szintje megegyezett a hat futásnál, és szabályozásuk pontos volt.) A pH beállított értéke megegyezett 

a hat futásnál, de szabályozási pontossága technikai okok miatt eltért a futások között: a pH, mint 

bemeneti paraméter elemzésénél annyi állapítható meg, hogy a Run3-4 kísérletek pH szabályozása 

pontosabb volt, mint a Run1-2, vagy a Run5-6 futásoknál. A glükózkoncentráció esetében a Run5-6 

kísérletek esetében sikerült a sejtek életképessége szempontjából nem kívántos nulla 
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glükózkoncentrációtól a legtávolabb tartani a rendszert, ami az alacsonyabb platófázisbeli 

VCD-nek tulajdonítható (19. ábra). Az állapotváltozók esetében (pCO2, laktát, ozmolalitás) annyi 

állapítható meg, hogy a Run1 futásnál ezek az értékek szélesebb tartományban változtak, hiszen ez a 

futás volt a leghosszabb a hat közül, és a tartomány szélessége a kezdeti és végállapot különbségére 

utal. 

 

20. ábra – Kísérleti futások pCO2 (a), glükózkoncentráció (b), ozmolalitás (c), laktátkoncentráció (d) 
és pH (e) szintjei naponkénti at-line mérések alapján. 

A normalizálást miden esetben a legmagasabb mért értékre végeztem. 
A pH szabályozás céltartománya minden esetben 7,05-7,25 (szaggatott vonal) volt.  
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A folyamatparaméterek mellett a termelt mAb egyik legfontosabb minőségi jellemzőjét, a 

galaktozilációs fokot is elemeztem (21. ábra). Megfigyelhető, hogy a Run5-6 kísérletek normalizált 

galaktozilációs foka (GF) alacsonyabb volt, mint a Run1-4 futásoknál mért érték, a különbség a futás 

előrehaladtával fokozódott. A glükóz limitáció, ami nullához közeli glükózkoncentrációnál alakul ki, 

csökkenti a termelt mAb galaktozilációs fokát,152 viszont a kapott eredmények alapján (20/b ábra) a 

Run5-6 kísérleteknél biztosan nem alakult ki glükóz limitáció. A galaktoziláció szempontjából szintén 

kritikus paraméter a tenyészet pH-ja,135,153 azonban a Run1-2 és a Run5-6 kísérletek pH-ja hasonló 

tartományban változott (20/e ábra), tehát a Run5-6 csökkent galaktozilációs foka a pH-ra sem 

visszavezethető. A magasabb ozmolalitás is alacsonyabb galaktozilációs szinthez vezet,135 de a Run5-6 

futásoknál ez sem állt fenn (20/c ábra). A galaktozilációs fok szempontjából tehát az egyedüli jelentős 

eltérés a Run5-6 kísérleteknél – a Run1-4 kísérletekhez képest – a korábbiakban elemzett és 

magyarázott magasabb szintű specifikus mAb termelékenységet volt (VIII. táblázat). Feltételezhető 

tehát, hogy az alacsonyabb galaktozilációs fokot a magasabb szintű specifikus produktivitás okozta. 

Hasonló jelenséget tapasztaltak már egy másik CHO alapú fed-batch rendszerben,36 amikor a 

magasabb szintű specifikus produktivitás emelkedett arányú mannozilált (high-mannose) glikozilációs 

formákkal járt együtt. A mAb molekula nem galaktozilált és high-mannose glikozilációs formái is ún. 

éretlen formák,135 amelyek a poszttranszlációs folyamat befejezetlenségére utalnak. Valószínűsíthető, 

hogy a Golgi-apparátus és az endoplazmatikus retikulum glikozilációs enzimkaszkádja magas mAb 

expressziós szintnél telítődött, ami az éretlen cukorformák arányának növekedéséhez vezetett. 

 

21. ábra – A kísérleti futásokban termelt mAb normalizált galaktozilációs fok (GF) szintje. 
A GF a galaktozilált formák arányának összege, a legmagasabb értékre normálva. 
A 7. napi értéket (fehér oszlop) és a 10. nap értéket (szürke oszlop) ábrázoltam.  
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Összefoglalva, a hat kísérleti futás elemzett folyamatparaméterei és a termék minőségi jellemzője 

alapján a többi futástól leginkább a Run1, ill. a Run5-6 kísérletek tértek el. A Run3-4 kísérletek 

egymáshoz nagyon hasonló eredményeket produkáltak, ahogy a Run5-6 kísérletek is hasonlítottak 

egymásra. Mindazonáltal a feltárt különbségekről nem feltételeztem, hogy a CHO rendszer 

dielektromos tulajdonságait jelentősen befolyásolták volna, a VCD görbék lefutása hasonló volt 

(16. ábra), valamint a viabilitás értékek sem tértek el egymástól jelentősen (VIII. táblázat). 

4.1.2 A dielektromos spektrumok főkomponens-elemzése (PCA) 

A kiértékelést a hat futás dielektromos spektrumainak főkomponens-elemzésével (PCA) folytattam, 

hogy a spektrumok időbeli lefutásaiban feltárjam az esetleges különbségeket, amelyek a dielektromos 

tulajdonságokat befolyásoló tényezők eredőjenként jöttek létre. A nyers (kezeletlen) dielektromos 

spektrumok PCA score ábráján megfigyelhető (22/a ábra), hogy a hat futás azonos kezdőpontból indul, 

ami az azonos kiindulási paraméterekre (azonos sejtvonal, azonos tápoldat, kezdeti sejtkoncentráció, 

pH stb.) utal. Ezen az ábrán az is jól látszik, hogy a Run1-4 kísérletek egy elkülönülő csoportot (klasztert) 

alkotnak, végpontjuk közel esik egymáshoz. A kisebb különbségek a Run1-4 kísérletek nyers 

spektrumainak PCA lefutásai között a VCD lefutások különbségeivel magyarázhatóak (16., 18. és 

19. ábrák). Mindazonáltal a Run5-6 kísérletek kezeletlen spektrumainak PCA trajektóriái a kezdőpont 

után nem sokkal elválnak a többi futástól. A kísérlet kezdete (inokulálás) utáni 4-6 órától a Run5-6 mást 

lefutást mutatott, mint a Run1-4. Az inokulálás utáni 14-16 órától viszont a Run5-6 nagyon hasonló 

változást kezdett mutatni az 1. főkomponens (t[1]) szerint, mint a Run1-4, de eltérő 2. főkomponens 

(t[2]) szinten. Abból, hogy a Run5-6 kísérletek a 2. főkomponens (t[2]) értékében mutattak eltérést, 

arra következtettem, hogy egy enyhe zavarás érte a dielektromos spektrumokat. Ezt a következtetést 

arra alapoztam, hogy az 1. főkomponens (t[1]) a teljes variabilitás 92,3%-át írta le, miközben a 

2. főkomponens (t[2]) 7,3%-ért volt felelős. Azt is kiemelném, hogy az 1. főkomponens (t[1]) szerinti 

lefutások hasonló trendje alátámasztotta az előző fejezetben (4.1.1) leírtakat, miszerint a korábban 

feltárt különbségek a hat futás között nem befolyásolták jelentős mértékben a dielektromos 

tulajdonságokat. A Run5-6 kísérletek egyforma csoportosulását (klasztereződését) a PCA 

2. főkomponense (t[2]) és a galaktozilációs fok alapján csak véletlen együttállásnak tekintettem, hiszen 

a Run5-6 termékképzési különbségeit okozó feltételezett hatást (különböző összetételű rátápláló 

oldatok) csak a tenyésztés 48. órájánál indítottam el, jóval a 2. főkomponens (t[2]) eltérés jelentkezése 

után. 

Annak érdekében, hogy feltárjam a Run5-6 nyers spektrumainak PCA score ábrán tapasztalt eltérő 

lefutásának az okát, a spektrumok részletesebb vizsgálata mellett döntöttem. Végül a Run5-6 

fermentációk esetében alapvonal-eltolódást detektáltam a spektrumok magasabb frekvenciájú 

régiójában (2,7-20 MHz), ami a Run1-4 futások esetében nem fordult elő. A feltárt különbséget az 
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23/a és 23/b ábrákon szemléltettem a Run3 és Run5 kísérletek eredményeivel, mint példákkal. A 

készülék gyártójával folytatott diszkusszió alapján az alapvonal-eltolódás oka az volt, hogy a készüléket 

túl korán nulláztam az inokulálás előtt, a készülék stabilizálódási ideje még nem telt le. A Run5-6 

esetében a dielektromos jel csak a tenyésztés 12-24 órája között stabilizálódott, amit már enyhe 

permittivitás növekedés követett a sejtkoncentráció növekedése miatt (23/b ábra). A kezeletlen 

spektrumok PCA score ábráján tapasztalt lefutás (22/a ábra) tehát ezt a jelenséget követi, ahol a 

Run5-6 fermentációk 2. főkomponens (t[2]) értéke 14-16 óránál stabilizálódott. Fontos hangsúlyozni, 

hogy a PCA elemzés lehetővé tette ennek a viszonylagosan alacsony mértékű különbségnek a 

detektálását, ami 1,5-2,0 pF/cm volt a fermentációk 0-150 pF/cm permittivitás tartományához képest. 

Kiemelném még, hogy a korábbi fejezetben elemzett Run5-6 specifikus mAb termelékenységi eltérések 

teljesen függetlenek a PCA-val feltárt dielektromos deviációtól, hiszen az előbbit kiváltó hatást (eltérő 

rátáplálás) csak a tenyésztés 48. órájánál indítottam el, amire az utóbbi jelenség már véget ért. 

Abból a célból, hogy a későbbi PLS alapú VCD becsléseket pontosabbá tegyem, az alapvonal-eltolódás 

matematikai semlegesítése mellett döntöttem. Korábbi publikációkban nem sok példát találtam arra, 

hogy a kutatók a dielektromos spektrumok alapvonal-eltolódását összetett matematikai 

előkezelésekkel kompenzálták volna. Egyedül Cannizaro és mtsai.59 alkalmaztak Savitzky–Golay- (SG) 

simítást dielektromos spektrumokon, egyéb matematikai előkezelés használatáról senki nem publikált 

korábban. Ebből kifolyólag további, a NIR spektrumok elemzésénél használt előkezelési eljárások 

kipróbálása mellett döntöttem. Teszteltem az SNV előkezelési eljárást, valamint az első és második 

deriválást SG-simítással kombinálva a Run1-6 spektrumainál. Az SNV felerősítette a különbségeket a 

Run1-6 spektrumai között, ezért ezt a kezelést nem alkalmaztam a későbbiekben. Fontos megjegyezni, 

hogy az SNV módszert eredetileg a fényszórás miatti zajok kompenzálására használták,89 amely 

jelenség nem fordul elő a dielektromos spektrumoknál. Azonban az első derivált kezelés SG-simítással 

kombinálva eliminálta az eltérést a Run5-6 kísérleteknél (22/b ábra), így a hat fermentáció PCA score 

értékeinek lefutása hasonlóvá vált. Az első derivált kezelésnek NIR spektrumok esetében is van 

alapvonal-eltolódást eltávolító hatása. Ráadásául NIR alkalmazásoknál az SG-simítással kombinált 

deriválás sikeresen távolította el az alapvonal-eltolódást.154,155 Emellett az ibolyántúli és látható 

(UV-VIS) tartományban mért spektrumoknál is sikeresen alkalmazták ezt az eljárást hasonló célra.156 A 

kapott eredmények – a mások által publikált eredményekkel együtt – megerősítették, hogy a derivált 

előkezelés alkalmas a feltárt mérési zavarás kiküszöbölésére. Az első deriválással kombinált SG-simítás 

utáni PCA modellben már az 1. főkomponens (t[1]) írta le a változékonyság 98,7% százalékát, miközben 

a 2. főkomponens (t[2]) már csak 1,1%-ot írt le (22/b ábra). Ez annak köszönhető, hogy a sejtekkel nem 

összefüggő változékonyságot (amit a mérési hiba okozott) a matematikai előkezelés eltávolította. 

Mindazonáltal azt is megállapítottam, hogy az alkalmazott, SG-simítással kombinált első derivált 

kezelés egy másik nem kívánatos hatást felerősített a spektrumoknál. A Run2 végpontja a kezeletlen 
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spektrumok PCA score ábráján (22/a ábra) csak enyhén különbözött a Run1, Run3 és Run4 lefutások 

végpontjaitól. Az előkezelés után viszont a Run2 végpont nagyobb eltérést mutatott (22/b ábra). Ennek 

a jelenségnek a magyarázatához is alaposabb spektrumvizsgálatra volt szükség a Run2 esetében. Az 

eltérést ez esetben az alacsony frekvenciájú tartományban (0-300 kHz) találtam meg, amit 

elektródpolarizáció okozott157. A jelenséget a 23/c és 23/d ábrákon szemléltettem, ahol a Run2 és Run3 

közötti különbség látható az alacsony frekvenciájú tartományban. Megvizsgáltam, hogy a második 

derivált SG-simítással kombinált előkezelési eljárás eltávolítja-e a Run2 kísérlet esetében tapasztalt 

különbséget. A PCA elemzés során azonban nem kaptam az első derivált előkezeléssel kapott 

eredményektől jelentősen különböző lefutásokat. 

 

22. ábra – A kísérleti futások dielektromos spektrumainak főkomponens- elemzésével (PCA) kapott score ábrái: 
a Run1-6 futások nyers (kezeletlen) spektrumainak score ábrája (a) 

a Run 1-6 futások Savitzky–Golay- (SG) simítással kombinált első deriválással előkezelt spektrumainak score 
ábrája (b). 

(A szürke ellipszis a 95%-os konfidencia intervallumot mutatja Hotteling T2 statisztika alapján.)  
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23. ábra – A Run2, Run3 és Run5 kísérletek nyers (kezeletlen) dielektromos spektrumai 
az inokulálás és 48 órás kor között: 

a Run3 kísérlet dielektromos spektruma 2,7-20 MHz között (a), 
a Run5 kísérlet dielektromos spektruma 2,7-20 MHz között (b), 
a Run3 kísérlet dielektromos spektruma 0,1-20 MHz között (c), 
a Run2 kísérlet dielektromos spektruma 0,1-20 MHz között (d).  

4.1.3 Élősejt-koncentráció (VCD) becslése dielektromos spektrumok alapján részleges 

legkisebb négyzetek (PLS) regresszióval 

Az előző fejezetben (4.1.2) említett SG-simítással kombinált első derivált előkezelési eljárást azért 

alkalmaztam a dielektromos spektrumokon, hogy a méréstechnikai zavarásokat kiszűrjem, és ezáltal a 

későbbi PLS alapú VCD becslést pontosabbá tegyem. Ezért az alkalmazott matematikai előkezelés 

hatásának vizsgálata céljából a PLS regressziót a nyers (kezeletlen) és a kezelt spektrumokra is 
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elvégeztem. Először PLS regresszió alapú kalibrációs modellt készítettem a referencia VCD értékekből, 

valamint a Run1-6 kísérletek nyers (kezeletlen) spektrumaiból (IX. táblázat), majd a deriválás utáni 

spektrumokból is (X. táblázat). A kalibrációs hibák (RMSEC értékek) között ebben az esetben nem 

találtam számottevő különbséget, ami arra utalt, hogy a PLS regresszió önmagában kompenzálni tudta 

a korábban feltárt mérési zajokat. 

IX. táblázat – A részleges legkisebb négyzete (PLS) alapú élősejt-koncentráció (VCD) kalibráció és becslés 
eredményei a kísérleti futások nyers (kezeletlen) dielektromos spektrumaiból. 

 

X. táblázat – A részleges legkisebb négyzete (PLS) alapú élősejt-koncentráció (VCD) kalibráció és becslés 
eredményei a kísérleti futások Savitzky–Golay- (SG) simítással kombinált első derivált dielektromos 

spektrumaiból. 

 

Következő lépésként független adathalmazokon végeztem validációs becsléseket, amiket úgy 

hajtottam végre, hogy mindig egy futást hagytam ki a kalibrációknál, és a kihagyott futás VCD értékeit 

becsültem meg a kalibráció alapján. Ebben az esetben sem tapasztaltam komoly eltérést a nyers 



64 

(kezeletlen) és a kezelt spektrumok kalibrációs hibái között, az RMSEC értékek 5,9-7,3×106 sejt/ml 

(IX. táblázat) között változtak az előbbi, és 6,0-7,7×106 sejt/ml (X. táblázat) között alakultak az utóbbi 

esetben. A validációs becslések (validációk) hibái (RMSEP értékek) viszont szélesebb 

tartományban változtak a kezeletlen spektrumok esetében: 3,5-11,1×106 sejt/ml (kezeletlen) vs. 

6,1-10,6×106 sejt/ml (kezelt). Ez arra utalt, hogy az előkezelés valamelyest csökkentette a becslési 

pontosság változékonyságát a különböző permutációknál. Mindazonáltal azt fontos megemlíteni, hogy 

mivel vagy a Run5 vagy a Run6 mindegyik esetben része volt a kalibrációs modellek számításának, a 

kezeletlen esetben is elfogadható becslések születtek az alapvonal-eltolódás ellenére is. 

Ezután csak a Run1-4 futásokra is kalibrációs modellt számoltam – a kezeletlen és a derivált 

spektrumokból is – azért, hogy a becslési pontosságot abban az esetben is össze tudjam hasonlítani, 

amikor az alapvonal-eltolódási zavarás nem volt része a modellszámolásnak. Az RMSEC értékek – a 

várakozásaimnak megfelelően – hasonlóak voltak a korábbi kalibrációk értékeihez, valamint nem volt 

számottevő különbség a kezelt és a kezeletlen esetek között sem. Azonban a validációs becslések 

RMSEP értékeiben jelentős különbségeket kaptam a nyers és a derivált spektrumoknál: 

28,3-32,2×106 sejt/ml (kezeletlen) vs. 10,4-10,6×106 sejt/ml (kezelt). Az alkalmazott matematikai 

előkezelés ebben az esetben mintegy 65%-os RMSEP csökkenést eredményezett, ami egyértelműen 

azt jelentette, hogy a VCD becslés pontossága jelentősen javult. Ez az eredmény megmutatta, hogy a 

SG-simítással kombinált első deriválás javította a PLS alapú VCD becslést azáltal, hogy eltávolította a 

dielektromos spektrumok alapvonal-eltolódását. 

Összefoglalva, az alkalmazott első derivált előkezelés akkor tudta jelentősen megnövelni a PLS 

regressziós VCD becslés pontosságát, amikor a kalibrációs adatok nem tartalmaztak alapvonal-

eltolódást, azonban a becsült futás spektrumai mérési hibával terheltek voltak. Az is megállapítható, 

hogy a kiválasztott matematikai előkezelés egyik esetben sem csökkentette a becslési pontosságot, 

értékes információt nem távolított el a spektrumokból. 

Érdemes még megjegyezni, hogy a Run2 alacsony frekvenciás elektródpolarizációs zavarását is képes 

volt valamelyest kompenzálni az alkalmazott matematikai előkezelés. A kezeletlen esetben, amikor 

csak egy-egy futást hagytam ki a kalibrációkból, a Run2 becslésénél adódott a legmagasabb RMSEP 

érték (11,1×106 sejt/ml), amit a kezelt esetben sikerült 8,9×106 sejt/ml-re redukálni. 

4.1.4 Élősejt-koncentráció (VCD) becslése Cole–Cole-modellezés alapján 

A sokváltozós kemometriai mintázatfelismerő és regressziós eszközök (PCA és PLS) alkalmazása után a 

Cole–Cole-modellt is teszteltem a Run1-6 kísérletek adatain a VCD becslés pontossága 

vonatkozásában. Fontos megjegyezni, hogy egy adott Cole–Cole-modellillesztésnél állandó membrán 

kapacitást (Cm) és állandó sejten belüli konduktivitást (σi) feltételezünk. Az alkalmazott AberScan 

szoftverben a Cm értékei változtathatóak a felhasználó által. Emellett az alacsony frekvenciás vágási 
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értéket (LFC) tudtam változatni, amely frekvencia alatt a szoftver nem vette figyelembe a mért 

permittivitás értékeket, kiszűrve a kis frekvenciánál jelentkező potenciális mérési zajokat. Annak 

érdekében, hogy megtaláljam a kísérleti rendszeremre optimális Cm és LFC beállításokat, mindkét 

értéket változtattam modellillesztésnél, így minden kísérletre hat Cole–Cole-modellt illesztettem 

(1,0, 1,1 és 1,2 µF/cm2 Cm beállításokkal, ill. 150 és 250 kHz LFC értékekkel). A használt Cm tartományt 

az irodalomban talált értékek alapján állítottam be. 47, 158 Elmondható, hogy a különböző Cm-LFC 

beállításoknál különböző VCD szinteket kaptam, azonban a modell által becsült VCD görbék lefutása 

minden esetben hasonló trendet mutatott az at-line, referencia értékek lefutásához (24/a ábra). 

Megállapítható, hogy a dielektromos spektrumokból számolt Cole–Cole-modell – a választott Cm és LFC 

beállítástól függetlenül – az egész koncentrált rátáplálásos (CFB) folyamat alatt lekövette az élősejt-

koncentráció (VCD) változásának kinetikáját. 

 

24. ábra – Élősejt-koncentráció (VCD) becslés Cole–Cole-modellezés alapján különböző paraméter 
beállításoknál Run1 (a) és Run2 (b) kísérletekre. Az at-line, referencia VCD mérési eredményeket a szaggatott 

vonallal összekötött fekete háromszögek mutatják. A Cole–Cole-modell alapján becsült lefutásokat a folytonos, 
színes vonalak mutatják. A hat paraméter beállítás a Cm (1,0, 1,1 és 1,2 µF/cm2) és LFC (150 és 250 kHz) értékek 

lehetséges kombinációi voltak. 

Mindazonáltal a VCD becslés pontossága szempontjából különbségeket figyeltem meg a hat paraméter 

beállítás között. A korábbiakkal megegyezően ez esetben is RMSEP értéket kalkuláltam a VCD becslés 

hibájának jellemzésére. A dielektromos spektrumok korábbi, alapos elemzésével konzisztens módon a 

Run1, Run3 és Run4 futások esetében találtam egyforma viselkedést (25. ábra). Ezeknél a futásoknál 

az RMSEP értéke 250 kHz LFC beállításnál mindig magasabb volt, mint 150 kHz LFC-nél, vagyis az LFC 

emelése pontatlanabbá tette a VCD becslést. Valószínűsíthetően a nagyobb spektrumkivágás 

csökkentette a modell érzékenységét. A Cm értékek növelésével viszont csökkent az RMSEP értéke, 

vagyis az 1,2 µF/cm2 beállításnál volt a legpontosabb a VCD becslés (25. ábra). A kutatócsoportomban 
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ugyanezzel a sejtvonallal végzett további vizsgálatok megmutatták, hogy a Cm további növelése nem 

csökkenti tovább az RMSEP értékét, ill. nem növeli a modell pontosságát. Valószínűsíthető, hogy a 

vizsgált rendszerben a sejtek Cm értéke közel 1,2 µF/cm2. A Run1, Run3 és Run4 kísérletek esetében 

tehát 150 kHz LFC és 1,2 µF/cm2 Cm beállításnál kaptam a legpontosabb Cole–Cole-alapú VCD becslést. 

A három kísérletes átlagos RMSEP értéke 6,0×106 sejt/ml volt ebben az esetben. 

 

25. ábra – A Cole–Cole-modellezés hat különböző paraméter-beállításának összehasonlító elemzése. Az 
alkalmazott hat paraméter-beállítás a Cm (1,0, 1,1 és 1,2 µF/cm2) és LFC (150 és 250 kHz) értékek diagram 

szerinti kombinációi voltak. Az RMSEP értékek átlagát és standard szórását a Run1, Run3 és Run4 kísérletek 
alapján számoltam. 

A Cole–Cole-modell empirikus egyenleteken alapul, amelyek kapcsolatot teremtenek a sejtszuszpenzió 

dielektromos viselkedése (permittivitása) és a β diszperziós görbe paraméterei között. A mérési 

bizonytalanságok bizonytalanná teszik a modellillesztést is, mivel torzítják a permittivitás spektrumot, 

eltávolítva azt az ideális viselkedéstől. Ennek megfelelően a mérési zavarások a permittivitás 

spektrumban – mint a Run2 esetében feltárt alacsony frekvenciás elektródpolarizáció, valamint a 

Run5-6 esetében detektált alapvonal-eltolódás – a Cole–Cole-modell alapú VCD becslés 

pontatlanságához vezettek (XI. táblázat). A Run2 esetében (24/b ábra) az elektródpolarizáció hatására 

(150 kHz LFC és 1,2 µF/cm2 Cm beállításnál) a becsült görbe a magasabb VCD-k felé tolódott el például 

a Run1 futáshoz képest is (24/a ábra), miközben ennél a két kísérletnél a referencia VCD-k hasonló 

tartományban voltak. Amennyiben az LFC értéket megemeltem a Run2 modellnél 250 kHz LFC és 

1,2 µF/cm2 Cm beállítást kapva, a becslés hibája jelentősen lecsökkent (RMSEP = 3,9×106 sejt/ml). Ennek 

az a magyarázata, hogy az alacsony frekvenciás tartomány kivágásával azt a spektrumtartományt 

elimináltam, amit az elektródpolarizáció befolyásolt. Elektródpolarizáció esetén tehát javasolt a 
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magasabb LFC érték használata. PAT szempontból egy adaptív LFC beállítás is célravezető lehet a futás 

közben. 

A számolt VCD becslési hibák (RMSEP értékek) a Run5-6 futások esetében is megnövekedtek a Run2 

kísérlethez hasonló mértékben (XI. táblázat). A főkomponens-elemzés (PCA) segítségével korábban 

feltárt alapvonal-eltolódás vezetett ezeknél a kísérleteknél a Cole–Cole-modellezés alapú becslés 

pontatlanságához. Ebben az esetben – várakozásaimnak megfelelően – az LFC növelése nem javította 

a modellt, hiszen az alapvonal-eltolódást a magas frekvenciás tartományban detektáltam. Azonban a 

Cm lecsökkentése 1,1 µF/cm2 értékre jelentősen javította a modell pontosságát, és lecsökkentette az 

RMSEP értékét a Run5 és Run6 futásoknál (6,0 és 6,7×106 sejt/ml). A Cm a felületegységre vonatkozatott 

sejtmembrán kapacitás, ami a Cole–Cole-modelt több egyenletében is szerepel konstansként.64 A Cm 

értékével a becsült élősejt-koncentráció (VCD) értéke pozitívan korrelált (24. ábra). A Run5 és Run6 

esetében a magas frekvenciás tartományban a mért permittivitás érték (ε) negatív irányba tolódott el 

(23/b ábra). Ez az eltolódás a Cole–Cole-modelben a VCD becslésre használt ∆ε értékét – azaz az 

alacsony és magas frekvencián mért permittivitás értékek különbségét – megnövelve eredményezett 

magasabb becsült VCD értékeket.  A Cm beállított értékének csökkentése ezt a hatást kompenzálta, 

ezért sikerült alacsonyabb RMSEP értéket elérni a 150 kHz LFC és 1,1 µF/cm2 Cm beállítással. Nagy 

valószínűséggel az ilyenfajta alapvonal-eltolódásokat adaptív Cm állítással ki lehet küszöbölni más 

rendszereknél is, de ennek bizonyítása nem volt a céljaim között. Fontos megjegyezni viszont, hogy a 

Cole–Cole-modellezésnél nincs lehetőség matematikai előkezelés alkalmazására (mint például a 

deriválás), mivel a Cole–Cole-modell empirikus egyenleteit kezeletlen β diszperziós görbére írták fel. 

Ebből kifolyólag a mérési zavarásokat csak az LFC és a Cm beállítások változtatásával tudtam kiszűrni. 

XI. táblázat – A Cole–Cole-modell alapú élősejt-koncentráció (VCD) becslés hibái (RMSEP értékei) 
1,2 µF/cm2 Cm és 150 kHz LFC beállításnál. 

 

  



68 

4.1.5 Élősejt-koncentráció (VCD) becslés lineáris regresszióval 

A „3.1.6. Lineáris modellezés a dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérleteknél” c. fejezetben leírtak 

szerint lineáris regressziós modell alapján is végeztem VCD becslést 580 kHz frekvencián mért 

permittivitás értékekből, a Run1-6 adatokból (26. ábra). Az említett fejezetben leírtak szerint az 

580 kHz frekvenciát előzetes kísérletek alapján válaszottam ki. A fermentáció első fázisában – a 

növekedési szakaszban, amikor a VCD 50×106 sejt/ml értéknél alacsonyabb volt – a lineáris modell 

meglehetősen pontos becslést adott az élősejt-koncentrációra (RMSEP = 3,3×106 sejt/ml). A későbbi 

platófázisban viszont – amikor a sejtnövekedés lelassult, vagy megállt – a lineáris modell már pontatlan 

becslést eredményezett 17,2×106 sejt/ml RMSEP értékkel. Hasonló különbségeket más kutatók is 

leírtak az általuk vizsgált alacsonyabb sejtkoncentrációjú rendszerekben, magát a jelenséget viszont 

több okkal magyarázták. Az okok között volt a sejtek életképességének jelentős csökkenése44, ami a 

Run1-6 kísérleteknél nem állt fenn (VIII. táblázat). A sejtek fiziológiás állapotának59,60 és a sejtek 

átmérőjének megváltozása47 valószínűbb potenciális okai lehettek a Run1-6 kísérletek 50×106 sejt/ml 

feletti pontatlan lineáris VCD becslési eredményeinek. A lineáris modell elvileg továbbfejleszthető a 

sejtátmérő változásának figyelembevételével47, azonban ehhez valós idejű (real-time), on-line 

sejtátmérő meghatározás is szükséges. Egyes szerzők a nem lineáris viselkedést mélyebben is 

elemezték,58,59,64 azonban ezeknek az információknak valós idejű PAT alkalmazásokra való 

felhasználása komplikált lenne. A kapott eredmények és az irodalmi tapasztalatok alapján tehát az egy 

frekvenciás permittivitás mérésen alapuló VCD becslés a CHO fermentációk esetében akkor kielégítő 

pontosságú, amikor a tenyésztés egy viszonylagosan állandó sejtfiziológiás állapotú fázisára (például 

exponenciális növekedés szakasza) alkalmazzuk. Amennyiben a tenyésztés során komoly sejtfiziológiás 

változások következnek be (például növekedés lassulása, sejtátmérő változása, sejthalál) és a 

tenyészet homogenitása lecsökken, a lineáris VCD becslés pontossága is leromlik. 

Fontos megemlíteni, hogy a korábbi elemzésekkel feltárt mérési zajok a Run2, Run5 és Run6 kísérletek 

esetében nem befolyásolták a VCD becslés pontosságát lineáris regressziónál, ahogy ezt a PLS és Cole–

Cole-megközelítések esetében tapasztaltam. Átlagos RMSEP értéket számoltam külön a Run1, Run3 és 

Run4, valamint a Run2, Run5 és Run6 kísérletekre is, az 50×106 sejt/ml alatti értékekre, és a kapott 

becslési hibák nem tértek el érdemben (2,9, ill. 3,7×106 sejt/ml). Ez az eredmény azzal magyarázható, 

hogy az 580 kHz frekvencián mért permittivitás jelet sem az alacsony frekvenciákon mért 

elektródpolarizáció, sem a magas frekvenciás alapvonal-eltolódás nem befolyásolta. A PLS és a 

Cole–Cole-megközelítés viszont az egész β diszperziós spektrumot felhasználva viszonylag pontos VCD 

becslést adott az egész tenyésztés alatt, miközben érzékeny volt a spektrum szélső régióiban a mérési 

zavarásokra. 
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26. ábra – Élősejt-koncentráció (VCD) becslés lineáris modell alapján Run1-6 adatokból. 
Az at-line, referencia mérések függvényében ábrázoltam a lineáris regressziós modell alapján becsült VCD 

értékeket. 
A becslést a VCD = 414,492 × C580 + 1,187 × 106 egyenlet alapján végeztem, 

ahol a C580 az 580 kHz-en mért permittivitás volt. 
A 45°-os egyenes azt az elméleti esetet mutatja, amikor a mért és becsült értékek megegyeznek. 

 

4.1.6 A dielektromos spektroszkópiai (DS) kísérletek konklúziói 

 A vizsgált hat ATF alapú CHO tenyésztéssel (Run1-6) – az eredeti célkitűzésemnek 

megfelelően – sikerült olyan magas élősejt-koncentráció (VCD) szintet elérni, amit 

korábban dielektromos spektroszkópiával (DS) még nem vizsgáltak 

(≥ 40-50×106 sejt/ml). 

 Megállapítottam, hogy a kísérletek különböző rátáplálási stratégiái, valamint a 

folyamatparaméterek kismértékű eltérései nem befolyásolták a tenyészetek 

dielektromos tulajdonságait, a mérőrendszer ebből a szempontból robusztusnak 

bizonyult. 

 Másrészt viszont technikai okokra visszavezethető mérési bizonytalanságokat tártam fel 

a kísérletek kiértékelése során. A főkomponens-elemzéssel (PCA) és a spektrumok alapos 

vizsgálatával alapvonal-eltolódást detektáltam a Run5-6 kísérlet esetében a 

2,7-20 MHz-es, magas frekvenciájú tartományban, amit standard normál változó (SNV) 

matematikai előkezeléssel nem tudtam kompenzálni, viszont Savitzky–Golay- (SG) 

simítással kombinált első deriválással el tudtam távolítani a spektrumokból. 

 Az alkalmazott SG-simítással kombinált első deriválás a részleges legkisebb négyzetek 

(PLS) regressziós VCD becslés pontosságát jelentősen megnövelte, amikor a kalibrációs 

adatok nem tartalmaztak alapvonal-eltolódást, de a becsült futás spektrumai mérési 
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hibával terheltek voltak. Emellett főkomponens-elemzéssel (PCA) elemzéssel a Run2 

esetében elektród polarizáció okozta mérési hibát tártam fel a 0-300 kHz-es, 

alacsonyfrekvenciás tartományban, amit az alkalmazott előkezelés szintén kompenzált. 

Az alkalmazott előkezelés utáni PLS alapú VCD becslési hiba (RMSEP) 

6,1-10,6×106 sejt/ml volt. 

 A PLS regresszióhoz hasonlóan a Cole–Cole-modellezés alapú VCD becslés is érzékenynek 

bizonyult a feltárt mérési zavarásokra (alapvonal-eltolódás, elektródpolarizáció). A Cole–

Cole-modellezés esetében az alacsony frekvenciás zajt az LFC érték változtatásával, a 

magas frekvenciás zavarást a Cm beállítások változtatásával tudtam kompenzálni, így 

3,9-7,4×106 sejt/ml RMSEP értéket értem el. 

 A PLS regressziós és a Cole–Cole-modell alapú VCD becslések eredményeinek összevetése 

alapján az utóbbi bizonyult pontosabbnak. Mindazonáltal az SG-simítással kombinált 

deriválás és a PLS módszer on-line, valós idejű PAT rendszerbe illesztését egyszerűbb 

kivitelezni, mint a Cole–Cole-modell adaptív LFC és Cm változtatását a fermentáció során. 

 Egy frekvenciás lineáris regresszióval csak a fermentáció első fázisában, a növekedési 

szakaszban (50×106 sejt/ml sejtkoncentráció alatt) értem el pontos VCD becslést, az 

RMSEP 2,9-3,7×106 sejt/ml volt ekkor. A későbbi platófázisban viszont – amikor a 

sejtnövekedés lelassult, vagy megállt – a lineáris modell már pontatlan becslést 

eredményezett 17,2×106 sejt/ml RMSEP értékkel. A PLS és Cole–Cole-módszerrel 

ellentétben a lineáris modellt a feltárt mérési zavarások nem befolyásolták. 

 A PLS és a Cole–Cole-megközelítés úgy tudott az egész tenyésztés alatt viszonylag pontos 

VCD becslést produkálni, hogy érzékennyé vált a spektrum szélső régióiban a mérési 

zavarásokra, amelyek viszont kompenzálhatóak voltak különböző módszerekkel. 

 A fentiek alapján a dielektromos spektroszkópia (DS) megbízhatóan és robusztus módon 

alkalmas VCD becslésre az általánosan alkalmazott élő CHO sejtkoncentráció tartományok 

mellett a viszonylagosan magas VCD tartományokban (≥ 40-50×106 sejt/ml) is 

bioreaktoros rendszerben. A legrobusztusabb (bár nem a legpontosabb) mérőrendszert a 

matematikai előkezeléssel kombinált PLS regresszióval lehetett elérni. 
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4.2 Kínai hörcsög petefészek (CHO) tenyészetek közeli infravörös (NIR) 

spektroszkópiai monitorozása 

A CHO tenyészetek NIR spektroszkópiai vizsgálataihoz rázatott lombikos modellrendszert választottam 

bioreaktoros kísérletek helyett. Ennek oka a könnyebb és gyorsabb kivitelezhetőség, valamint a 

költséghatékonyság mellett az volt, hogy a NIR mérések kivitelezése előtt tervezetten és egyszerűen 

tudtam kémiai és fizikai változásokat előidézni a rendszerben. A nyolc lombikot háromféle rátáplálási 

stratégiával futattam, ami irányított biokémiai változékonyságot jelentett a tenyészetek között. 

Emellett közvetlenül a NIR mérések előtt vortexes keverést (fizikai változás) alkalmaztam a lombikok 

egy részénél, valamint mindegyik lombikból glükóz kalibrációs sort (kémiai változás) hoztam létre. 

(Bővebben lásd még a „3.2 A kínai hörcsög petefészek (CHO) tenyésztés közeli infravörös (NIR) 

spektroszkópiai alapú monitorozási kísérleteinek anyagai és módszerei” c. fejezetben). 

A biokémiai és fizikai változások kimutathatóságát kvalitatív szinten főkomponens-elemzés (PCA) 

alkalmazásával vizsgáltam meg a felvett NIR spektrumokból. Emellett a glükóz kalibrációs sor 

létrehozásával elértem, hogy a minták glükózkoncentrációi homogén módon oszlottak el a kalibrációs 

tartományban, valamint lecsökkentettem a glükóz és az egyéb metabolitok korrelációját is. (CHO 

tenyészetek mintáiban például a glükóz a laktáttal biztosan korrelál.) Mivel céljaim között szerepelt a 

glükózkoncentráció NIR spektroszkópiai alapú becslési pontosságának meghatározása, ill. annak 

esetleges növelése, a kalibrációs modell specifikusságnak fokozása érdekében változószelekció is 

alkalmazásra került, így kizárólag a két, a spektrumot uraló, víz eredetű csúcs közötti spektrumterület 

került felhasználásra. Emellett négy matematikai előkezelési eljárás tesztelése és összehasonlítása is 

megtörtént a glükózkoncentráció becslési pontossága szempontjából. 

4.2.1 A kínai hörcsög petefészek (CHO) tenyészetek közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai 

monitorozásához használt tartomány kiválasztása (változószelekció) 

A második részlet (lásd a „3.2.3 A rázatott lombikos kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtkultúrák 

glükózkoncentrációinak beállítása a közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai mérés előtt” c. fejezetben) 

mintákból mért NIR spektrumok PCA elemzése előtt meg kellett hozni azt a döntést, hogy egész 

spektrumból (11988-4297 cm-1) történjen majd a további elemzés, vagy csak a kitűzött célok 

szempontjából releváns spektrumtartományban. A CHO fermentációs NIR spektrumok esetében 

(27. ábra) – és általánosan a vizes rendszereknél – 7000 és 5000 cm-1 hullámszámoknál jelentkeznek a 

vízmolekulák elnyelési sávjai (egyszerűbben: vízcsúcsok), amelyek a fermentációk kémiai és fizikai 

változásai szempontjából irrelevánsak, ezért ezek a tartományok nem kerültek felhasználásra a 

továbbiakban. Az első vízcsúcs előtti régió jel-zaj aránya alacsony, ill. kutatócsoportom korábbi 

eredményei alapján a glükóz molekulára nem tartalmaz releváns információt, ezért ez a régió is 
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elvetésre került.  A Cervera és mtsai.113 által elemzett, biotechnológiai folyamatokat NIR 

spektroszkópiával monitorozó korábbi tanulmányok alapján a második vízcsúcs utáni régiót 

(4300 cm-1 körül) hatékonyan alkalmazták más kutatók. Emellett Chung és mtsai.159 tanulmánya 

alapján ez a tartomány információt hordoz glükózra. Mindazonáltal az általam alkalmazott folyamat-

monitorozó ipari készüléknél használt optikai kábelköteg ennek a régiónak jelentősen lerontotta a jel-

zaj arányát (csillapítás), ami miatt ez a spektrumrész is elhagyásra került. (A korábbi tanulmányok 

asztali, száloptikás megoldásokat nélkülöző, mintakezelő egységekkel rendelkező NIR 

spektrométereinél ez a probléma nem állt fenn.) Ennek megfelelően a további elemzések – a kitűzött 

célok szempontjából – az egyetlen értékes spektrumrészlet felhasználásával történtek, ami a két 

vízcsúcs közötti rész volt, 6000 cm-1 hullámszám körül (27. ábra). Egészen pontosan kutatócsoportom 

korábbi eredményei alapján160 a 6534 és 5678 cm-1 közötti tartomány (112 változóval) került 

kiválasztásra, mi magas szelektivitást mutatott a glükózra. 

 

27. ábra – A kínai hörcsög petefészek (CHO) tenyészetek monitorozásánál mérhető tipikus NIR spektrum. A két 
szaggatott vonal a monitorozásra kiválasztott 6534-5678 cm-1 tartományt jelzi.  

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4000600080001000012000

A
b

s
o

rb
a
n

c
e

=
 l
o

g
(1

/T
) 

Wavenumber [cm-1]



73 

4.2.2 Irányított biokémiai és fizikai változások kvalitatív monitorozása közeli infravörös 

(NIR) spektroszkópiával 

A kiválasztott és a továbbiakban elemzett NIR spektrumtartomány (27. ábra) esetében megvizsgáltam, 

hogy ez a régió mennyi értékes információt tartott meg a tenyészetek komplex biokémiai és fizikai 

változásaiból. Az irányított biokémia változásokat az eltérő rátáplálási stratégiákkal vittem be a kísérleti 

rendszerbe (lásd az „3.2.2 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópiával monitorozott lombikos kínai 

hörcsög petefészek (CHO) sejtkultúrák tápoldatai” c. fejezetben). Emellett, hogy a mátrix fizikai 

változékonyságát irányítottan megnöveljem, valamint, hogy azt az esetet is modellezzem, amikor a 

sejtek életképessége alacsonyabb (és több fizikailag szétesett, halott sejt van jelen a rendszerben) 

vortexes kezelést is alkalmaztam. A vortexes keverés hatását először egy előzetes kísérletben 

teszteltem az SF2 és SF5 lombikok mintáin (28. ábra). 

 

28. ábra – Az SF2 é SF5 lombikok második részlet mintáiból felvett NIR spektrumok PCA score értékei vortexes 
kezelés nélkül és vortexes kezelés után. Az SF2 nem vortexelt (sötétkék négyzet), az SF2 vortexelt (piros kör), 
SF5 nem vortexelt (világoskék háromszög), SF5 vortexelt (rózsaszín rombusz) minták spektrumait mutatják a 
jelölők. A PCA a korábban kiválasztott 6534-5678 cm-1 tartományra történt. A folytonos nyilak az eltolódást 

mutatják a vortexes kezelés hatására. Az jelölők körüli ellipszis a 95%-os konfidencia intervallumot jelöli. 

Az SF2 és az SF5 minták esetében is határozott eltolódás látható a PCA score ábrán a vortexes kezelés 

következtében, ami annak köszönhető, hogy a NIR spektrumok információt hordoztak a vortexes 

kezelés hatásáról az elemezett 6534-5678 cm−1 tartományban. Emellett (az SF2 és SF5 mintáknál is) 

jelentős különbséget tapasztaltam a vortex kezelt és a kontoll minták szűrhetőségében. A vortexes 
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keverésen átesett minták esetében a 0,22 µm pórusátmérőjű sterilszűrő korán eltömődött, ami azt 

eredményezte, hogy (azonos szűrőfelületen) átlagosan fele annyi térfogatot lehetett leszűrni a vortex 

kezelt mintákból, mint a kontrollokból. Ez a megfigyelés arra utalt, hogy a sejtekről leszakadó, 

mikrométeres nagyságrendű részecskék számát megnövelte a vortexes kezelés. Ezeket a 

sejttörmelékeket az asztali centrifuga nem tudta eltávolítani a mintából és eltömítették a sterilszűrőt. 

Annak érdekében, hogy bizonyítsam, hogy nem kémiai változás ment végbe a rendszerben, NMR 

mérést is kértem a mintákból. Az NMR eredmények azt mutatták, hogy szignifikánsan nem változott 

meg a vízoldható szerves komponensek koncentrációja a vortex kezelt mintákban a kontrollhoz képest. 

Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a vortex kezelés ugyan megváltoztatta a minták fizikai 

tulajdonságait, de nem okozta a vízoldható, sejten belüli metabolitok megjelenését a fermentlében. 

Valószínűleg kisebb sejtfelszíni darabok váltak le az intenzív kevertetés okozta nyíróerők hatására, de 

a vortexes kezelés nem eredményezte a sejtek teljes szétesését. (Ez utóbbi feltételezést mikroszkópos 

vizsgálattal is megerősítettem.) A mikronos nagyságú részecskék számának növekedése 

megváltoztatta a minták fényszórását és ennek megfelelően a NIR spektrumokat is. A további 

spektrumfelvételek esetében, hogy a mátrix fizikai variabilitását (és így a sokváltozós modellek 

robusztusságát) megnöveljem, nyolcból hat lombik mintái esetében alkalmaztam a vortexes kezelést. 

(Lásd még a VII. táblázatot a „3.2.1 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópiával monitorozott lombikos 

kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtkultúrák tenyésztési körülményei” c. fejezetben). 

A nyolc kísérlet (második részlet) mintáiból felvett NIR spektrumok főkomponens-elemzése (PCA) 

alapján (29. ábra) megállapítottam, hogy a vortex kezelés (vagyis a fizikai változékonyság) hatására 

jelentős csoportosulás (klasztereződés) volt megfigyelhető az SF1-2 és az SF3-8 lombikok mintái között. 

Kutatócsoportom egyéb eredményei alapján is egyértelmű, hogy a CHO fermentlé szilárd komponensei 

(sejtek, sejttörmelékek) általában a legnagyobb hatást gyakorolják a NIR spektrumokra. Bioreaktoros 

CHO tenyésztés esetén például a sejtkoncentráció növekedése egy ilyen kiemelkedő hatás. (Az általam 

választott lombikos rendszerben ez a hatás azért nem volt jelentős, mert a leálló VCD értékek 

hasonlóak voltak.) A PCA score ábrán az SF1-2 és az SF3-8 klaszteren belüli eltolódásért viszont az eltérő 

rátáplálási stratégiák kiváltotta biokémiai változások felelősek. Megfigyelhető, hogy a rátáplálási 

stratégia összetettségének növekedésével az első főkomponens (PC1) score értéke is növekszik. 

Például a háromlépcsős, legkomplexebb rátáplálási stratégiával lefutott SF7 és SF8 lombikok mintái 

rendelkeznek a legmagasabb PC1 score értékkel (29. ábra). Általánosságban a PC1 a minta általános 

összetettségét jellemzi (fizikai és biokémiai hatások kombinációja). Emellett a második főkomponens 

(PC2) score értékek változékonyága magasabb volt a vortex kezelt minták esetében, ami arra utal, hogy 

ebben a főkomponensben inkább a fizikai változékonyság dominált. 

Összefoglalva, az elért eredmények alátámasztják és megerősítik korábbi tanulmányok azon állítását, 

hogy a NIR spektroszkópia a CHO tenyésztés kvalitatív, ujjlenyomatszerű monitorozására alkalmas 
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megfelelő kemometriai eszközök alkalmazása mellett.93,116 Tervezett biokémiai változásokat (a 

különböző rátáplálási stratégiák következtében), valamint irányított fizikai változásokat (vortex kezelés 

hatására) tudtam detektálni a NIR spektrumok alapján. Ebből kifolyólag a NIR spektroszkópiának helye 

van egy CHO fermentációs folyamatot monitorozó PAT rendszerben, az érzékenysége adott, hogy valós 

biokémiai és fizikai eltéréseket mutasson ki a felügyelt rendszerben. 

 

29. ábra – Az SF1-8 lombikok NIR spektrumainak PCA score értékei. A spektrumokat az SF1 (vörös üres kör), SF2 
(sötétkék üres négyzet), SF3 (piros háromszög), SF4 (rózsaszín rombusz), SF5 (kék fordított háromszög), SF6 

(világoskék csillag), SF7 (sötétzöld négyzet), SF8 (világoszöld kör) jelölők szemléltetik. (A PCA a korábban 
kiválasztott 6534-5678 cm-1 tartományra történt. Az jelölők körüli ellipszis a 95%-os konfidencia intervallumot 

jelöli.) 

4.2.3 Matematikai előkezelések és a glükózkoncentráció kvantitatív becslése közeli 

infravörös (NIR) spektrumokból 

A glükózkoncentráció becsléséhez használt részleges legkisebb négyzetek (PLS) módszere alapú 

kalibrációs modell létrehozásánál az SF1 és az SF4-8 kísérletek adatai kerültek felhasználásra, az SF2 és 

SF3 futások adatainak kihagyása mellett. Az utóbbi két kísérlet adatain később független validációs 

becslést lehetett elvégezni. Azért ennek a két kísérleti adatsornak a kihagyása mellett döntöttem a 

kalibrációnál, mert mindkét fő, a PCA során kialakult csoportnál (klaszternél) (29. ábra) meg akartam 

vizsgálni a glükózkoncentráció becslésének pontosságát. 

A kvantitatív glükózkoncentráció becslés pontosságának javítása céljából különböző matematikai 

előkezelési eljárások kerültek tesztelésre. Ezektől a módszerektől elsősorban a fizikai zavarások NIR 
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spektrumokra gyakorolt hatásainak csökkentését vártam el. A NIR méréseknél gyakran alkalmazott 

többszörös szóródás korrekció (MSC), standard normál változó (SNV) és Savitzky–Golay- (SG) simítással 

kombinált első deriválás mellett egyéb, ritkábban alkalmazott kemometriai előkezelések is 

kipróbálásra kerültek. Az ún. deresolve függvény is alkalmazásra került az adatokon, mint előkezelési 

eljárás. Tudomásom szerint ez idáig egy alkalommal publikáltak a használatáról CHO fermentléből 

felvett NIR spektrumokon (Clavaud és mtsai.116). Két másik tanulmányban is említik még, az egyikben 

foszfatidil-kolint és koleszterint határoztak meg liposzómából161, a másikban pedig borok különböző 

komponenseit mérték UV-VIS és NIR technikával162. Eredetileg ezt az eljárást kalibrációk transzferére 

fejlesztették ki különböző spektrális felbontású készülékek között. A deresolve függvény látszólag 

lecsökkenti a spektrumok felbontását, miközben megtartja az eredeti változókat, ezért zajszűrésre is 

alkalmas. Ezt a függvényt a detektált alapvonal-eltolódások miatt alapvonal korrekcióval (baseline 

offset) is kombinálni kellett, ami az eddigi tanulmányokhoz képest újdonság. Ez a kombináció, ami az 

alapvonal-eltolódás korrekciója mellett zajszűrésre is alkalmas volt, a hagyományos módszerekhez 

(MSC, SNV, deriválás) hasonlóan pontos kalibrációkat eredményezett. A 30. ábra mutatja a baseline 

offset-deresolve előkezelési kombinációval (BD) kapott kalibrációs és becslési (predikciós) 

eredményeket. 

 

30. ábra – Az SF1, SF4, SF5, SF6, SF7 és SF8 lombikok NIR spektrumaiból (n = 126) végzett kalibrációk 
glükózkoncentrációra. A kalibráció előtt deresolve függvénnyel kombinált alapvonal korrekció (baseline offset) 
került alkalmazásra előkezelésként. Az ábrán a modell által becsült értékek kerültek ábrázolásra a referencia 

értékekkel szemben (üres négyzetek). A kalibrációs egyenest a fekete folytonos vonal szemlélteti, a szaggatott 
fekete vonal az elméleti célt mutatja. Az SF2 független minták becslései (piros kör, piros szaggatott vonal) (a). 

Az SF3 független minták becslései (piros kör, piros szaggatott vonal) (b). R2CV – a kalibráció 
keresztvalidálásának Pearson-féle korrelációs koefficiensének négyzete; RMSECV – a keresztvalidálás hibája; r2 

– a becslés Pearson-féle korrelációs koefficiensének négyzete; RMSEP – a becslés hibája.  
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Az alkalmazott négy matematikai előkezelési eljárás összehasonlítása különböző statisztikai módszerek 

alapján történt (XII. táblázat). Emellett, annak érdekében, hogy az előkezelési eljárások 

robusztusságáról is képet adjak, a négy különböző előkezeléssel kapott kalibráció regressziós 

koefficienseit (az ún. b̅ vektorokat) is bemutatom a hullámszám függvényében (31. ábra). Ez a 

súlyfüggvény megmutatja a változók fontosságát a sokváltozós modellben. 

XII. táblázat – A glükózkoncentráció kalibrációs és predikciós eredményei különböző matematikai előkezelési 
eljárásokkal. a – baseline offset – deresolve kombináció (BD), b – többszörös szóródás korrekció (MSC), c – 

Savitzky–Golay- (SG) simítással kombinált első derivált 25 simítási ponttal, 
d – standard normál változó (SNV) , e – minták száma (N), f – a kalibráció Pearson-féle korrelációs 

koefficiensének négyzete (R2) , g – a kalibráció hibája (RMSEC) , h – a kalibráció keresztvalidálásának Pearson-
féle korrelációs koefficiensének négyzete (R2CV), i – a keresztvalidálás hibája (RMSECV), 

j – a látens változók száma (Factors), k – a referencia adatok szórásának és a kalibrációs hibának az aránya 
kalibrációnál (RPD), l – a szórás - hiba aránya keresztvalidálásnál (RPDCV), m – a predikció Pearson-féle 

korrelációs koefficiensének négyzete (r2), n – a becslés hibája (RMSEP), o – a becslés standard hibája (SEP), p – a 
kalibrációs tartomány a hibához viszonyítva (RER). 

 

Az SG-simítással kombinált első deriválási előkezelési eljárás eredményezte a legkevésbé illeszkedő PLS 

regressziós kalibrációs modellt, ami többek között a legalacsonyabb R2CV és a legmagasabb RMSECV 

értékekben (0,86 és 4,57 mM) is megmutatkozik (XII. táblázat). A becslés tekintetében ez az eljárás 

10 mM körüli RMSEP értéketeket eredményezett, ami CHO fermentációk monitorozása és esetleges 

szabályozása esetében nem elfogadható. Kalibráció tekintetben az SNV és az MSC előkezelési 

matematikák egymáshoz rendkívül hasonló eredményt szolgáltattak 0,95 R2CV és 2,71 mM RMSECV 
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értékekkel (XII. táblázat), amit a regressziós koefficiensek ábrája is alátámaszt (31/b és 31/d ábra), ami 

azt mutatja, hogy a NIR spektrumokra ez a két előkezelési eljárás hasonló hatást fejtett ki. Az SNV és 

MSC esetében a predikciós eredmények is megegyeznek, azonban a 3,9-5,9 mM RMSEP tartomány 

nem a legalacsonyabbnak adódott a kiértékelés során, bár az SG-simítással kombinált első deriválttal 

kapott becslési hibánál jelentősen alacsonyabbnak bizonyult. 

 

 

31. ábra - A glükózkalibrációs PLS modellek regressziós koefficiensei a hullámszám függvényében. Előkezelési 
eljárás szerint: a – baseline offset–deresolve kombináció (BD), b – standard normál változó (SNV), 

c – Savitzky–Golay- (SG) simítással kombinált első deriválás, d – többszörös szóródás korrekció (MSC). 

Az BD kombináció alkalmazása az eddigi eljárásoknál kevesebb zajjal terhelt regressziós görbét 

eredményezett (31/a ábra), miközben a kalibrációnál az R2CV és az RMSECV értékek az SNV és az MSC 

előkezelések eseteihez hasonlóak voltak (XII. táblázat). Mindemellett viszont a legpontosabb 

glükózkoncentráció-becslést az újdonságként bevezetett BD kombináció eredményezte 

(RMSEP: 3,1-5,5 mM). A zajjal legkevésbé terhelt regressziós koefficiens lefutás (31. ábra) magasabb 

hatásfokú zajszűrést jelent a BD esetében a többi előkezelési eljáráshoz képest, ami pontosabb 

becsléshez vezetett. 

A legpontosabb becslés, vagyis a BD kombináció alkalmazása, esetében kapott RER értékeket 

összehasonlítottam az eddig publikált, hasonló tanulmányok RER értékeivel. A RER számolás a glükóz 

kalibrációs tartományát hasonlítja a predikciós hibához (RMSEP). A RER értéke az SF2 lombik esetében 
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9,8, az SF3 lombiknál 5,5 volt. (Egyébként a másik három előkezelés esetében a RER 2,7 és 7,8 között 

változott.) Bioreaktoros glükózkoncentráció monitorozásnál Clavaud és mtsai.116 6,9 RER értékről 

számoltak be, miközben Sandor és mtsai.118 14,6 RER értéket értek el. Milligan és mtsai.119 (akik 

bioreaktoros rendszerben, hozzám hasonlóan, szétkapcsolták a glükózkoncentrációt az egyéb 

komponensek változásaitól) 10,2-4,5 RER értéket tudtak elérni, ami rendkívül hasonló az általam 

elértekhez. 

Összefoglalva a lombikos rendszerbe irányítottan bevitt fizikai és biokémiai változások hatását 

sikeresen lehetett kompenzálni az alkalmazott matematikai előkezelések többségével (BD, SNV és 

MSC). Az eddig publikált, hasonló bioreaktoros tanulmányoknál116,118,119 elért glükózkoncentráció 

becslési pontosságot (RER: 14,6-4,5) sikerült reprodukálni a lombikos rendszerben (RER: 9,8-5,5) annak 

ellenére, hogy a publikált bioreaktoros tanulmányok fizikai és biokémiai változékonysága alulmarad az 

általam alkalmazott lombikos rendszer változékonyságának. Az említett tanulmányok ugyanannak a 

technológiai beállításnak a többszöri ismétlésével dolgoztak. Emellett az is megállapítható, hogy a NIR 

alapú folyamatmonitorozó rendszer a kvalitatív folyamatkövetés mellett képes volt a 

glükózkoncentráció kvantitatív monitorozására is a lombikos rendszerben. Az elérhető mérési 

pontosság (3,1-5,5 mM) viszont éppen a határán van CHO fermentációknál elvárt glükózkoncentráció 

szabályozási pontosságának. Mindenesetre nagy biztonsággal állítható, a saját eredmények és az egyéb 

publikált tanulmányok alapján, hogy a NIR alapú glükózkoncentráció becslés pontossága jelentősen 

már nem növelhető tovább a jövőben. 

4.2.4 Kínai hörcsög petefészek (CHO) tenyészetek közeli infravörös (NIR) alapú 

monitorozásának konklúziói 

 A vizsgált rázatott lombikos CHO rendszerben (a különböző rátáplálási stratégiák 

következtében előállt) irányított biokémiai változások mellett irányított fizikai 

változásokat (vortex kezelés hatására) sikeresen lehetett detektálni a felvett NIR 

spektrumok főkomponens-elemzése (PCA) alapján. Ebből kifolyólag a NIR spektroszkópia 

alapú CHO fermentáció monitorozás érzékenyen képes releváns változásokat kimutatni, 

mint például a megváltozott sejt metabolizmus (biokémiai változás), vagy a sejt 

degradáció (fizikai változás). Ebből kifolyólag a NIR alapú monitorozásnak helye van egy 

CHO fermentációs folyamatot követő PAT rendszerben, az érzékenysége adott, hogy valós 

biokémiai és fizikai eltéréseket mutasson ki. 

 A NIR alapú rendszer képes volt a glükózkoncentrációt is becsülni a rázatott lombikos CHO 

tenyészetekből 3,1-5,5 mM pontossággal, ami a folyamat szempontjából az elvárt 

pontosság határán van. 
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4.3 Kínai hörcsög petefészek (CHO) tápoldatpor közeli infravörös (NIR) 

spektroszkópiai vizsgálatai 

4.3.1 A kínai hörcsög petefészek (CHO) tápoldatpor közeli infravörös (NIR) spektrumainak 

elemzése 

A különböző hőmérséklet szinteken kezelt és a nem kezelt (kontroll) tápoldatporok nyers (kezeletlen) 

diszperziós és Fourier-transzformációs (FT) NIR spektrométerekkel rögzített spektrumainak együttes 

ábrázolásakor szembetűnő (32/a-b ábra), hogy a két különböző mérési módszerrel felvett abszorbancia 

tartomány eltérő. A NIR mérésnél a log(1/R) érték 0,05 és 0,6 között, az FT-NIR mérésnél viszont 0,2 és 

0,9 között változik. Ennek a különbségnek az alapvető oka a két készüléknél alkalmazott eltérő 

referencia anyagra vezethető vissza. A FT-NIR készüléknél erősen visszaverő arany bevonatú referencia 

felületet építettek be, amíg a NIR berendezésben porózus, fehér kerámia referenciát alkalmaztak, 

aminek reflektanciája alacsonyabb.163 Emellett a kezeletlen NIR és FT-NIR spektrumok esetében 

(32/a-b ábra) a spektrumok egymáshoz viszonyított alapvonal-eltolódásai főként a tápoldatpor minták 

részecskeméret-eloszlásának és morfológiájának különbségei miatt alakultak ki.164 Ez utóbbi 

eltéréseket nem tartottam szempontomból (vagyis a CHO sejttenyésztésre gyakorolt hatás 

szemszögéből) relevánsnak, hiszen a tápoldatpor vizes feloldása után ezek a különbségek eltűnnek. 

Ezért az alapvonal-eltolódás korrekciója érdekében második derivált matematikai előkezelés került 

alkalmazásra a NIR (32/c ábra) és az FT-NIR (32/d ábra) spektrumok esetében is. 

A derivált, diszperziós NIR és az FT-NIR spektrométerekkel rögzített spektrumok között különbségek az 

1100-1700 nm (vagyis 9090-5880 cm-1) tartományban jelentkeztek: a derivált NIR spektrumok számos 

nagyobb csúcsot tartalmaztak ebben a régióban, miközben a derivált FT-NIR spektrumok 

jel-zaj aránya itt alacsony (32/c-d ábra). A megfigyelhető különbségek főként a két készülék eltérő 

detektor-karakterisztikájának tulajdoníthatóak. Emellett az eltérő hullámhossz kiválasztási metodika 

(diffrakciós rács vs. interferométer) is hozzájárulhatott ehhez.86 A legmagasabb csúcsok, valamint a 

legnagyobb változékonyság a hőkezelések hatására viszont az 1800-2500 nm tartományban voltak 

megfigyelhetőek a derivált spektrumokon, ezt a régiót külön ábrán is bemutatom (32/e-f ábra). Ez a 

spektrumtartomány tartalmazza a C–H és a N–H kötések második felhangjait, valamint a C–C, C=O, 

O–H és C–H kötések kombinációs sávjait és a CH2 csoport deformációs rezgéseit, amelyek magas 

számban találhatóak meg a tápoldatporok szerves komponenseiben (szénhidrátok, aminosavak és 

vitaminok). Szembetűnő, hogy körülbelül 1920 nm (5208 cm-1) környékén a különbözően hőkezelt 

minták nagy változékonyságot mutatnak. Azért kiemelt jelentőségű ez a régió, mert itt található a 

vízmolekulák O–H kötéseinek elnyelési sávja. Az itt megfigyelhető változás a spektrumban a 

higroszkópos porminták víztartalmával függ össze.165 Érdekes módon, a hőkezelésen átesett minták 

tömege, és ennek megfelelően a víztartalma, a kezeletlen mintákhoz képest az alkalmazott 
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hőmérséklet szintje szerint változott leginkább. Az alacsony hőmérsékleten (30 °C) kezelt minták 

tömege növekedett, miközben a magas hőmérsékleten (70 °C) kezelt minták tömege csökkent, 

valamint a közepes hőmérsékleti beállítás (50 °C) mintáinak tömege gyakorlatilag nem változott a 

kontrollhoz képest (33. ábra). Annak érdekében, hogy a további klasszifikációt ne befolyásolja 

közvetlenül a víztartalom, és az elemzés középpontjában inkább a komponensek potenciális kémiai 

átalakulásai álljanak, a második derivált spektrumok csak a 2000-2500 nm közötti tartományban 

(5000-4000 cm-1) kerültek a további PCA és SIMCA elemzésekbe. Egyértelmű, hogy ebben a régióban 

is nagy változékonyság figyelhető meg a hőkezelések hatására mindkét mérési módszernél a derivált 

spektrumokban (32/e-f ábra). 

 

32. ábra – A kontroll és hőkezelt CHO tápoldatpor nyers (kezeletlen) NIR (a), ill. FT-NIR (b) spektrumai, 
valamint a második derivált NIR (c), ill. FT-NIR (d) spektrumai. 

Az 1800-2500 nm tartományban láthatóak a második derivált NIR (e), ill. az FT-NIR (f) spektrumok.  
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33. ábra – A hőkezelt minták tömegének változása a kezeletlen (kontroll) mintákhoz képest (kereszt – 1 órás 
hőkezelés, üres kör – 7 órás hőkezelés, teli háromszög – 13 órás hőkezelés). 

4.3.2 A kínai hörcsög petefészek (CHO) tápoldatpor közeli infravörös (NIR) spektrumainak 

főkomponens-elemzése (PCA) 

A kontroll és a hőkezelt minták második derivált spektrumainak főkomponens-elemzése (PCA) során a 

kétdimenziós score ábrán az első két főkomponens (PC-1 és PC-2) mindkét mérőrendszernél a 

változékonyság közel 90%-át leírta (34. ábra). Mindkét ábrán (34/a-b ábra) élesen elkülönülő négy 

csoport figyelhető meg. Egyértelmű, hogy a spektrumok különválásának az alapja a hőkezelés 

hőmérséklete volt, és emellett a kontroll minták pontjai is különváltak. A magas hőmérsékleten (70 °C) 

kezelt minták spektrumai a PC-1 főkomponens score értékek alapján válnak el a másik három 

klasztertől, miközben a kontroll, a közepes hőmérsékletű (50 °C) és az alacsony hőmérsékletű (30 °C) 

minták spektrumai a PC-2 főkomponens alapján különülnek el egymástól mindkét esetben. (A 

diszperziós készülék esetében a 30 °C-on kezelt minták spektrumai a PC-1 alapján is enyhe elválást 

mutatnak.) Érdekes, hogy a kontroll pontokhoz legközelebb az 50 °C-on kezelt minták pontjai 

helyezkednek el, a másik két csoport (30 °C és 70 °C mintái) távolabb találhatóak. Az eddigi eredmények 

alapján megállapítható, hogy a nedvességtartalom közvetlen hatását sikerült a 

2000-2500 nm tartomány felhasználásával kompenzálni, hiszen a kontroll és az 50 °C-on kezelt minták 

a PCA során elváltak, miközben a tömegmérés alapján nem (33. ábra). Mindazonáltal a 

nedvességtartalom közvetett hatása továbbra is megmaradt, az egyéb változások NIR spektrumokra 

gyakorolt hatása mellett. Elméletileg a víztartalom befolyásolja a tápoldat porban a hőkezelés hatására 

lejátszódó fizikokémiai és kémiai változások előrehaladását. Például az aminosavak vízmegkötése 
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egyes csúcsok intenzitás-változását okozza a 2000-2500 nm régióban166. Emellett a vízaktivitás a 

hőérzékeny komponensek, például egyes vízoldható vitaminok kémiai átalakulásának kinetikáját is 

befolyásolja.167,168 

Összefoglalva elmondható, hogy mindhárom hőmérsékleti szinten (30 °C, 50 °C és 70 °C) olyan komplex 

fizikokémiai és kémiai változások mentek végbe a tápoldat formulációkban a kontroll mintákhoz 

képest, amelyek a második derivált, 2000-2500 nm közötti NIR és FT-NIR spektrumok főkomponens-

elemzése (PCA) alapján egyértelműen kimutathatóak voltak. 

 

34. ábra – A második derivált NIR (a) és FT-NIR (b) spektrumok 
2000-2500 nm (5000-4000 cm-1) tartományának PCA score ábrái. 

A mintákat a különböző hőkezeléseknek megfelelően jelöltem (fekete üres négyzet – kontroll minták; 
kék kereszt – 30 °C, 1 óra; kék üres kör – 30 °C, 7 óra; kék teli háromszög – 30 °C, 13 óra; 

zöld kereszt – 50 °C, 1 óra; zöld üres kör – 50 °C, 7 óra; zöld teli háromszög – 50 °C, 13 óra; 
piros kereszt – 70 °C, 1 óra; piros üres kör – 70 °C, 7 óra; piros teli háromszög – 70 °C, 13 óra). 

A tengelyeken a pontok PC-1 és PC-2 vetületei is láthatóak. 

4.3.3 A kínai hörcsög petefészek (CHO) tápoldatpor közeli infravörös (NIR) spektrumainak 

osztályanalógiák közvetett modellezése (SIMCA) 

A SIMCA elemzésnél az ún. próba spektrumok csoportja (test set) minden független minta egy-egy 

spektrumát tartalmazta (összesen 14 spektrum). Az ún. betanító spektrumok csoportján belül (training 

set), ami a maradék 28 spektrumot jelentette, négy osztály kerül kialakításra a hőkezelés hőmérséklete 

alapján (kontroll, 30 °C, 50 °C és 70 °C). Ezen négy osztály alapján jött létre aztán a SIMCA modell. Az 

osztályozás azért történt így, mert a PCA elemzés alapján egyértelművé vált, hogy a NIR spektrumokra 

a hőkezelés hőmérsékletének, mint faktornak volt nagyobb hatása, miközben a hőkezelés időtartama 

ennél alacsonyabb változékonyságot okozott a spektrumokban. Emiatt történt a SIMCA előtt a 

hőmérséklet szint szerint az osztályozás. 
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A SIMCA eredményét ún. Si/S0 (a minta relatív távolsága a kontroll mintáktól) vs. Hi (a minta egyedi 

„súlyértéke”) ábrán mutatom be (35. ábra). A Hi [95%] és Si/S0 [95%] határokon belülre sorolt pontok 

a próba spektrumok közül (95%-os konfidencia szint mellett) megegyezőnek tekinthetőek a betanító 

spektrumok kontroll spektrumaival a SIMCA szerint. Az NIR és FT-NIR spektrumok esetében is 

(35/a-b ábra) mindkét határon belülre csak a kontroll minták pontjai kerültek a próba spektrumok 

közül, ami azt mutatja, hogy a modell sikeresen különböztette meg a kezelt és kontroll mintákat. A 

30 °C és 70 °C hőmérsékleten kezelt minták esetében a modell mindkét változó alapján elkülönítette a 

pontokat. A PCA-val megegyezően a SIMCA esetén is a közepes hőmérsékleten (50 °C) kezelt minták 

kerültek legközelebb a kontrollokhoz valószínűsíthetően a hasonló víztartalom miatt. Ráadásul a 

diszperziós készüléken rögzített NIR spektrumoknál (35/a ábra) két pont, miközben az 

FT-NIR spektrumoknál (35/b ábra) négy pont a Si/S0 [95%] határ alá került. Mindazonáltal a Hi [95%] 

érték alapján ezeket a pontokat is megkülönböztette a modell a kontrolloktól. Érdemes még 

megjegyezni, hogy a PCA és a SIMCA alapján is a diszperziós mérőrendszer enyhén érzékenyebbnek 

bizonyult az FT-NIR mérőrendszernél. 

 

35. ábra – A második derivált NIR (a) és FT-NIR (b) spektrumok 
2000-2500 nm (5000-4000 cm-1) tartományának SIMCA elemzésével kapott Si/S0 vs. Hi ábrái. 

A mintákat a különböző hőkezeléseknek megfelelően jelöltem (fekete üres négyzet – kontroll minták; 
kék kereszt – 30 °C, 1 óra; kék üres kör – 30 °C, 7 óra; kék teli háromszög – 30 °C, 13 óra; 

zöld kereszt – 50 °C, 1 óra; zöld üres kör – 50 °C, 7 óra; zöld teli háromszög – 50 °C, 13 óra; 
piros kereszt – 70 °C, 1 óra; piros üres kör – 70 °C, 7 óra; piros teli háromszög – 70 °C, 13 óra). 

A szaggatott vonalak a kontroll mintákhoz tartozó határokat mutatják a modell alapján, 
95%-os konfidencia szint mellett. 

(A vertikális vonal a Hi [95%], a horizontális vonal a Si/S0 [95%] határt mutatja.) 

4.3.4 A kínai hörcsög petefészek (CHO) tápoldatpor sejttenyésztéses vizsgálatai 

Annak érdekében, hogy a tápoldatpor hőkezeléseinek hatását a CHO sejtek növekedésére is 

megvizsgáljam, rázatott lombikos tenyésztési vizsgálatok is végrehajtásra kerültek a porokból készített 
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folyadék tápoldatokon. A hőkezelések következményeként a 116 órás elősejt-koncentrációkban (VCD) 

nagy változékonyság mutatkozott. A VCD-t válaszváltozónak definiálva értékeltem ki a CCF kísérletterv 

adatait azért, hogy megvizsgáljam, hogy a két kísérleti faktor (a hőkezelés hőmérséklete és időtartama) 

milyen hatással volt erre a rendkívül fontos tenyésztési paraméterre. A kíséretterv középpontjában 

(50 °C, 7 óra) a három független, párhuzamos lombikos tenyésztés 116 órás VCD eredményeinek 

szórása 7,7×104 sejt/ml volt, ami az ismétlések nagyon közeli reprodukcióját mutatja. A regressziós 

koefficiensek konfidencia intervallum (95%) analízise azt mutatta, hogy a hőkezelés hőmérséklete, a 

hőkezelés időtartama, valamint ezeknek a faktoroknak a kölcsönhatása is szignifikánsak voltak. A 

regressziós modell R2 (korrelációs koefficiens négyzet) értéke 0,957, Q2 (a modell előrejelzési 

képességét jellemző) értéke pedig 0,904 volt, ami kellően pontos modellilleszkedésre utal. A két 

kísérleti faktor hatását a VCD válaszváltozóra kétdimenziós felületi ábrán mutatom be (36. ábra). A 

kontroll mintákból készült tápoldatokon végzett három független tenyésztés 116 órás VCD konfidencia 

intervallumának (95%) alsó határa 5,16×106 sejt/ml volt. Valójában a mindennapi ipari gyakorlatban ez 

a VCD érték felelne meg a tápoldat por, mint alapanyag elfogadási kritériumának a tenyésztési tesztnél. 

Például az 50 °C-on 7 óráig és a 70 °C-on 7 óráig kezelt minták is megbuknának a teszten, viszont a 

30 °C-on 7 óráig kezelt minták megfelelnének a sejttenyésztési teszt alapján. 

 

36. ábra – A tápoldatpor hőkezelési hőmérsékletének és időtartamának hatása 
a lombikban tenyésztett CHO sejtek 116 órás élősejt-koncentrációjára (VCD). 

A fekete vonal (Min) mutatja 95%-os konfidencia szint mellett a kontroll tápoldaton kapott VCD alsó határát 
(5,16×106 sejt/ml).  
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4.3.5 A közeli infravörös (NIR) spektroszkópia alapú és a sejttenyésztéses tápoldatpor 

vizsgálatok összevetése 

A hagyományos, preparatív sejttenyésztéses vizsgálat a hőkezelés hőmérsékletét és időtartamát is 

szignifikáns kísérleti faktornak mutatta, miközben a sokváltozós kemometriai módszerekkel (PCA és 

SIMCA) kombinált NIR spektroszkópia alapú vizsgálat a mintákat a kezelési hőmérséklet szerint tudta 

megbízhatóan szétválasztani a hőkezelés időtartamától függetlenül. Az ipari gyakorlatban 

potenciálisan előforduló, nem kívánatos hőhatások közül a NIR spektroszkópia már alacsony 

hőmérsékletű és viszonylag rövid (30 °C, 1 óra) behatások kimutatására is alkalmas volt. Ez az 

érzékenység felülmúlta a sejttenyésztéses vizsgálat érzékenységét, ami 50°C-os, 7 órás kezelésnél 

kezdte el detektálni a hőkezelés hatását a sejtnövekedésre. Elmondható, hogy az alkalmazott NIR 

spektroszkópiai alapú módszer érzékeny eszköz a tápoldat formulációt érő hőhatások kimutatására. 

Mindazonáltal a túlzott érzékenység esetlegesen olyan alapanyagok elutasításához is vezethet, 

amelyek még jók lennének gyártási célokra (például 30°C-on 1 óráig kezelt minta). Ebből következően 

a NIR spektroszkópia alapú tápoldatpor minősítés bevezetése előtt az alapanyag elfogadási, ill. 

elutasítási kritériumait mindenképpen a tenyésztési eredmények figyelembevételével kell felállítani. 

Mivel a NIR spektroszkópia alapú teszt az érzékenyebb, első lépésként ennek a vizsgálatnak az 

elvégzése javasolt. A NIR módszer által a kontrollal megegyezőnek talált tételeket elfogadjuk, a NIR 

spektroszkópia alapján elutasított tételeket viszont további sejttenyésztéses vizsgálatra küldjük 

(37. ábra). A sejttenyésztéses vizsgálat közvetlenebbül megmutatja, hogy a tápoldatpor alkalmas-e 

nagyléptékű gyártási alkalmazásra, viszont az előzetes NIR alapú szűréssel jelentős költség és 

munkaidő takarítható meg. 

 

37. ábra – Az eredmények alapján javasolt döntési fa a vizsgált tápoldatporok minősítéséhez.  
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4.3.6 Kínai hörcsög petefészek (CHO) tápoldatporok vizsgálatainak konklúziói 

 A hőkezelt és a kontroll tápoldatporoknál diszperziós és Fourier-transzformációs (FT) 

spektrométerekkel rögzített nyers (kezeletlen) NIR spektrumok esetében az alapvonal-

eltolódásokat második derivált matematikai előkezeléssel hatékonyan lehetett korrigálni. 

 A vizsgált CHO tápoldatpornál a 30-50-70 °C-os hőkezelések hatására tömegváltozás volt 

megfigyelhető, ami a nedvességtartalom változásának tulajdonítható. A 30 °C-os 

beállítások nedvességtartalma nőtt, a 70 °C-os beállítások nedvességtartalma csökkent, 

miközben az 50 °C-os beállításoké nem változott a kontrollhoz képest. 

 A nedvességtartalom változásának közvetlen hatását a NIR spektrumokra 

változószelekcióval, vagyis a 2000-2500 nm tartomány figyelembevételével lehetett 

eliminálni. 

 A matematikailag előkezelt (2000-2500 nm, második deriválás) diszperziós és az FT-NIR 

spektrométerekkel rögzített spektrumok főkomponens-elemzésénél (PCA) határozott 

csoportosulás (klasztereződés) volt megfigyelhető a hőkezelések hőmérséklet szintjeinek 

(kontroll, 30 °C, 50 °C és 70 °C) megfelelően. A diszperziós NIR készülék spektrumainál 

valamivel élesebb elválás volt megfigyelhető. A PCA során a hőkezelés időtartama 

(1, 7, 13 óra) alapján nem volt megfigyelhető határozott szeparálódás. 

 Ugyanazon minták diszperziós és FT-NIR spektrométerekkel rögzített spektrumainak 

SIMCA elemzése a nem hőkezelt kontroll mintákat mindkét mérőmódszer esetében 

elkülönítette a hőkezelt mintáktól. A diszperziós mérések esetében enyhén magasabb 

fokú érzékenység volt megfigyelhető. 

 A tradicionális, sejttenyésztési tápoldatpor minősítésnél a hőkezelés hőmérséklete 

mellett a hőkezelés időtartama is szignifikáns faktornak bizonyult, viszont ez a teszt a 

kontrolltól csak az [50 °C, 7 óra], [50 °C, 13 óra], [70 °C, 7 óra] és [70 °C, 13 óra] mintákat 

tudta szignifikánsan megkülönböztetni. 

 Következtetésként levonható, hogy a vizsgált hatások szempontjából a NIR spektroszkópia 

alapú tápoldatpor-vizsgálat érzékenyebb volt, mint a sejttenyésztéses eljárás, viszont 

annak érdekében, hogy ne legyen indokolatlanul elutasított alapanyag (másodfajú hiba), 

összevont, hibrid döntési stratégia alkalmazása javasolt. 
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4.4 Az eredmények összefoglaló táblázata 

 

  

Matematikai 

modellezési eljárás

Javasolt előkezelési 

eljárás

Nem javasolt 

előkezelési eljárás

Mikor javasolt ezt a 

módszertant 

használni?

Mérési zajok 

kiszűrése

VCD mérési 

pontosság

PCA és  PLS

SG-s imítássa l  

kombinált első 

derivá lás

SNV,

második derivá lás

Amikor a  

sejtfi ziológia , 

sejtmorfológia  

jelentősen vá l tozhat

PAT rendszerbe 

i l lesztve 

megvalós ítható

El fogadható

Cole–Cole - -

Amikor a  

sejtfi ziológia , 

sejtmorfológia  

jelentősen vá l tozhat

Nehezen va lós ítható 

meg a  gyakorlatban
Kivá ló

Lineáris  regresszió - -

Csak amikor a  

sejtfi ziológia  nem 

vál tozik jelentősen

Érzéketlen a  mérés i  

za jokra
El fogadható

Az eljárás 

érzékenysége
Az eljárás költsége

Kivá ló Alacsony

El fogadható Magas

Kvalitatív elemzéshez javasolt

modellezési eljárás

El fogadható (3,1-5,5 mM)

A glükóz koncentráció mérésének 

pontossága

Fizika i , fi zika i -kémai , biokémia i

A monitorozásnál kimutatható változás

A kvantitatív monitorozásnál javasolt 

matematikai előkezelés

A kvantitatív monitorozásnál

nem javasolt matematikai előkezelés

6534-5678 cm−1 tartomány felhasználása

A kvalitatív monitorozáshoz javasolt 

matematikai előkezelés

PCA

Kínai hörcsög petefészek (CHO) fermentációk monitorozása

közeli infravörös (NIR) spektroszkópiával

Kínai hörcsög petefészek (CHO) fermentációk monitorozása

dielektromos spektroszkópiával (DS) 70×106 sejt/ml élősejt-koncentrációig

PCA és  SIMCA

A minősítéshez javasolt modellezési eljárás

SG-s imítássa l  kombinált első derivá lás

A sejttenyésztési minősítés jellemzői:

2000-2500 nm tartomány felhasználása, 

második derivá lás

A minősítéshez javasolt előkezelési eljárás

Baseline offset –deresolve (BD)  kombináció, 

SNV, MSC

Kínai hörcsög petefészek (CHO) tápoldatporok vizsgálata

közeli infravörös (NIR) spektroszkópiával
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4.5 Tézisek (új tudományos eredmények) 

1. Kimutattam, hogy az ipari gyakorlatban egyszerűen kivitelezhető, egy frekvenciás 

(580 kHz) mérések adataira alkalmazott lineáris regresszióval csak a fermentáció első 

fázisában, a növekedési fázisban (50×106 sejt/ml sejtkoncentráció alatt) kapható pontos 

VCD becslés. Igazoltam, hogy a későbbi platófázisban viszont – amikor a sejtnövekedés 

lelassult, vagy megállt – a lineáris modell már pontatlan becslést eredményezett. [3] 

2. A Cole–Cole-modellezés esetében az alacsony frekvenciás zajt az alacsony frekvenciás 

vágási érték (LFC) változtatásával, a magas frekvenciás zavarást a Cm (membrán 

kapacitása) beállítás változtatásával tudtam kompenzálni, így kiváló VCD becslési 

pontosságot értem el a növekedési- és platófázisra egyaránt. [3] 

3. Igazoltam, hogy a legrobusztusabb dielektromos spektroszkópián alapuló VCD becslést 

Savitzky–Golay-simítással kombinált első deriválás matematikai előkezelés utáni 

részleges legkisebb négyzetek (PLS) regresszióval lehetett elérni. Az alkalmazott 

előkezelés úgy kompenzálta a PCA során feltárt mérési zavarásokat, hogy értékes 

információkat nem távolított el a spektrumokból. [3] 

4. Közeli infravörös (NIR) spektroszkópiával vizsgált rázatott lombikos CHO rendszerben (a 

különböző rátáplálási stratégiák következtében előállt) irányított biokémiai változások 

mellett irányított fizikai változásokat (vortex kezelés hatására) sikeresen tudtam 

detektálni a felvett FT-NIR spektrumok főkomponens-elemzése (PCA) alapján. 

Kimutattam, hogy a NIR spektroszkópia alapú CHO tenyésztési folyamat monitorozás 

érzékenyen képes releváns változásokat kimutatni, mint például a megváltozott sejt 

metabolizmus (biokémiai változás), vagy a sejt degradáció (fizikai változás). [2] 

5. Igazoltam, hogy amennyiben a CHO tenyésztés során a fizikai és a biokémiai 

változékonyság viszonylag magas, akkor az FT-NIR spektrum alapú glükóz koncentráció 

becsléshez a standard normál változó (SNV) és a többszörös szóródás korrekció (MSC) 

matematikai előkezeléseken kívül az újonnan alkalmazott „baseline-offset – deresolve” 

előkezelési kombináció is hatékonyan alkalmazható a PLS regresszió előtt a pontosság 

növelése érdekében. Eredményeim alapján az elérhető glükózkoncentráció-mérési 

pontosság a fermentációs folyamat on-line szabályozhatósága szempontjából az elvárt 

szint határán van. [2] [5] 

  



90 

6. Igazoltam, hogy a CHO tápoldatpor – a tárolás és szállítás esetén potenciálisan előforduló 

– releváns hőhatásokra végbemenő változásai diszperziós és Fourier-transzformációs 

(FT) spektrométerekkel rögzített NIR spektrumok főkomponens-elemzésével (PCA) és 

osztályanalógiák közvetett modellezése (SIMCA) vizsgálatával kimutathatók. A hőkezelt 

minták NIR spektrumai az alkalmazott kezelési hőmérséklet alapján mutattak elválást a 

kontroll mintáktól és egymástól is. [1] 

7. A CHO tápoldatpor hagyományos, sejttenyésztéses minősítésénél a hőkezelés 

hőmérséklete mellett a kezelés időtartama is szignifikáns faktornak bizonyult, viszont ez 

a teszt csak a legalább 50 °C hőmérsékleten, valamint legalább 7 óráig kezelt mintákat 

különböztette meg a kontroll mintáktól. Bizonyítottam, hogy az indokolatlan alapanyag-

elutasítás (másodfajú hiba) elkerülése érdekében összevont, hibrid döntési stratégia 

alkalmazása javasolt: csak akkor kell a sejttenyésztési tesztet elvégezni, ha a minta a NIR 

spektroszkópia alapú minősítésen megbukott. [1] 
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