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1 Bevezetés, célkitűzés 
 

A glicerin egy potenciális megújuló nyersanyag, amely előállítható szintetikus úton 

is, de főtömege elsősorban az egyre bővülő biodízelgyártás során keletkezik. A glicerin 

hasznosítás aktualitását mutatja az a tény, hogy az európai piacon 2006 végére 500.000 

tonna glicerin felesleget prognosztizáltak az év elején. Ekkora mennyiség hasznosítása 

nagy volumenű, és nagy hozzáadott értékű kemikáliák előállítására nyújt lehetőséget, és 

így, valamint a glicerin megújuló mivolta miatt, hatalmas kiaknázandó potenciált rejt 

magában.  

A glicerin platformalkotó vegyület, azaz belőle néhány egyszerű technológiai 

lépésen keresztül számos vegyipari köztitermék állítható elő. Ilyenek az 1,3- és 1,2-

propándiol (propilénglikol), az akrolein, a glicerin-acetát, glicerin-karbonát, glicidol stb. 

Ezek között kiemelt szerepet játszik az 1,3-propándiol, amelyet évente több mint 100.000 

t/év mennyiségben használnak fel döntően a műanyaggyártásban. 

Kutatásaim középpontjában számos más glicerinhasznosító eljárás mellett a glicerin 

1,3-propándiollá és 1,3-dihidroxiacetonná történő szimultán enzimes biokonverziója áll (1. 

ábra). Az erre a célra kidolgozott eljárást szabadalmi oltalom alá helyeztük. Az eljárás alapja 

az, hogy a mikroorganizmusok egy része a glicerint enzimes diszproporcióval alakítja át 

koenzim (NAD+/NADH2) regenerálás közben, és így 1,3-dihidroxiaceton (DHA) és 1,3-

propándiol (1,3-PD) keletkezik. Az élő sejtekben a DHA foszforilálódik és bekapcsolódik a 

glikolízisbe. Ahhoz, hogy az 1,3-PD termelő enzimeket a későbbiekben ipari célokra is fel 

lehessen használni, meg kellett oldanom az enzimek előállítását, analitikáját, részleges 

tisztítását, tárolását, alkalmazását. Az enzimek alkalmazásának optimalizálása valamint az 

eljárás léptéknövelésének megoldása további kutatásokat igényel. 

 
1. ábra: Az enzimes szimultán 1,3-PD/DHA előállítás vázlata 
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2 Irodalmi összefoglalás 
 

2.1 A glicerin, mint nyersanyag 
 

2.1.1 A glicerin tulajdonságai és metabolizmusa 

 

A glicerin színtelen, szagtalan, viszkózus anyag, amely szobahőmérsékleten folyékony 

halmazállapotú (o.p.: 18 °C, f.p.:290 °C, ρ=1,261 g/cm3, η=1,5 Pa*s). Kémiailag HO-CH2-

CH(OH)-CH2-OH (CAS: [56-81-5]) összetételű cukor alkohol, ezért édeskés ízű. Toxicitása 

nagyon csekély, az élővilágban a lipidek központi molekulájaként kiemelt szerepet játszik a 

lipidmetabolizmusban. Általában mindhárom hidroxil csoportja zsírsavakkal képez észtert. Az 

így létrejött zsírok a humán anyagcserében energia raktárként működnek. A hidrolízisükkor 

felszabaduló glicerin a máj segítségével bekapcsolódik az energiatermelő glikolízisbe.  

A foszfolipidek esetében azonban az egyik OH csoport foszforsavval alakít ki 

észterkötést. Ennek köszönhető a foszfolipidek azon speciális tulajdonsága, hogy a foszfát-

csoport felől hidrofil, a zsírsavak felől hidrofób viselkedésűek, így e tulajdonságuk alapján 

fontos szerepük van a sejtek membránrendszereinek kialakításában. 

 

A mikroorganizmusok lebontó anyagcseréjében [1] két úton is hasznosulhat (2. ábra): 

egy oxidáció során 1,3-dihidroxiaceton keletkezik, amely foszforilálódás után belép a 

glikolízisbe miközben NADH2 termelődik. A képződött redukált koenzimet aerob 

körülmények között a terminális oxidációban a levegő oxigénje regenerálja. A glikolízis után 

a piroszőlősavtól kezdve fajonként különböző lehet a molekula sorsa. Az Enterobakterekben 

acetyl-CoA-ra és hangyasavra hasad szét, amit a piruvát-formiát-liáz enzim katalizál. Az 

acetil-CoA-ból acetil-foszfáton keresztül ATP termelődés közben ecetsav keletkezik, vagy két 

NADH2 oxidálásával acetaldehiden át etanol és NAD+. A hangyasav pedig általában 

széndioxiddá és hidrogénné hasad a formiát-liáz enzim hatására. Akárcsak a cukorfermentáció 

során, itt is felhalmozódhat a piruvát és α-aceto-tejsavvá alakulhat, majd acetoinon keresztül 

végül 2,3-butándiollá. A tejsav, a piruvát redukciós terméke, és a borostyánkősav is, ami a 

foszfoenol-piruvátból származik, megjelenik az Enterobakterek – így a Klebsiella 

pneumoniae és a Citrobacter freundii – fermentációs végtermékei között is. 
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A C. butyricumban és a rokon törzsekben két termék képződik az 1,3-PD-on kívül: 

ecetsav és vajsav. A vajsav két acetil-CoA kondenzációjával, két NADH2 oxidációs lépés 

után, ATP képződés mellett jön létre. Ilyenkor a fermentlében etanol is található nyomokban. 

A C. pasteurianum butanolt is termel, ami néha főtermékké válik.  

A glicerin molekula másik hasznosulási útja anaerob körülmények között játszik 

szerepet, ilyenkor ugyanis a levegő oxigénje helyett ez az útvonal regenerálja a koenzimet. 

Ilyenkor a glicerinről előbb egy vízmolekula hasad le és a toxikus intermedier 3-

hidroxipropionaldehid (HPA) képződik, majd ebből koenzim mediált redukcióval áll elő az 

1,3-PD. 

 
2. ábra: A glicerin metabolizmus [1] 
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2.1.2 A glicerin előállítása 

A glicerint 1948-tól (Shell, Houston) a század végéig szintetikusan állították elő 

propénből [3]. Az eljárás kulcs lépése a propén magas hőmérsékleten történő klórozása allil-

kloriddá. A képződött allilkloridot hipoklorittal oxidálták diklórhidrinné, majd ezt követte 

Ca(OH)2 vagy NaOH jelenlétében a gyűrűzárás epiklórhidrinné. Ennek lúgos hidrolízisével 

glicerin keletkezett (3. ábra). 

 
3. ábra: A glicerin szintetikus előállítása 

Napjainkra azonban a zsírok elszappanosításából és –egyre inkább– a 

biodízelgyártásból annyi glicerin keletkezik melléktermékként, hogy a fenti eljárás 

gazdaságtalanná vált. Sőt, mivel az epiklór-hidrin az epoxigyanta gyártás alapja, manapság 

már glicerinből is gyártanak epiklórhidrint. 

A glicerint tehát ma már lényegesen környezetkímélőbb megoldással állítják elő. Az 

olajos növények (repce, napraforgó) magvaiból kipréselt növényolajból átészterezéssel 

(általában metanollal) biodízelt gyártanak, amely megújuló mivoltából adódóan nem borítja 

fel a földi szén-körforgalmat. Elégetésekor csak annyi CO2 keletkezik, amennyit a növény az 

előállításához felvett. 

A biodízelgyártásból származó ipari glicerin mikroorganizmusok által sikeresen 

hasznosítható [4, 5]. 

2.1.3 A glicerin alkalmazásai 

A glicerin az úgynevezett platformalkotó vegyületek közé tartozik, azaz belőle 

egyszerű, hagyományos vegyipari technológiákkal értékes termékek nyerhetőek. A glicerin 

platform termékeit mutatja a 4. ábra [6]. 
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4. ábra: A glicerin platform [6] (TEMPO: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl) 

 

Az ábrán látható, hogy a glicerin önmagában is piacon van elsősorban a kozmetikai 

iparban (pl.: Procter&Gamble). Értékes származéka a glicerin-karbonát, amelyet a 

kozmetikumok mellett oldószerként is alkalmaznak, valamint a polimeripar is hasznosítja. 

Belőle további értékes anyagok nyerhetők úgymint a glicidol és a glicerin-karbonát-

éterek/észterek. A glicerinből fermentációval 1,3-propándiolt (2.3. fejezet) lehet előállítani, 

amelyből tereftálsavval Poli-Trimetilén-Tereftalát (PTT) készül (Sorona® (DuPont), és 

Corterra® (Shell)). Szintén fermentációval 3-hidroxi-propionaldehiden keresztül (amely 

szintén értékes származék (2.2. fejezet) propionsav állítható elő glicerinből, amelynek 

felhasználása szintén széles körű (pl.: peszticidek szintézise, gyógyszer előállítás, észterei 

oldószerek, élelmiszeripari és takarmány tartósítószer [7]). A glicerin katalitikus oxidációjával 

tejsavat illetve 3-hidroxi-propionsavat állítanak elő, amelyek a politejsav (PLA) gyártás 

építőkövei. 

Egy új alternatív hasznosítás lehet a biodízel melléktermék glicerin búzagluténnel való 

plaszticizálása, amelyből 100%-ban megújuló nyersanyagú, 100 %-osan biodegradálható 

műanyag állítható elő [8]. A plaszticizálás alapja, hogy a glutén fehérjéinek (40-50 % gliadin 

és 35-45 % glutein) reaktív csoportjait valamilyen reaktív vegyülettel (pl.: glutáraldehid, 

formaldehid, vagy L-cisztein) keresztkötik, és háromdimenziós fehérjehálózatot hoznak létre. 

A glicerin a plaszticizáló (azaz lágyító) szer szerepét tölti be. A glicerin-glutén alapú 
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termoplasztikus polimer tulajdonságait (morfológia, üvegesedési hőmérséklet stb.) jelentősen 

befolyásolja a keresztkötő ágens. 

Egy másik újszerű alkalmazása lehet a glicerinnek és egyes származékainak 

(propándiol, propanol) a benzinhez történő adalékolása oxidánsként [9]. Ennek legfőbb 

előnye, hogy a részecske és NOx kibocsátások jelentősen csökkenek. Mivel a glicerin 

önmagában nem, vagy csak kevéssé elegyíthető a benzinnel, ternér elegyítési diagramokat 

elemezve megállapították, hogy melyik komponensből milyen mennyiség szükséges stabil 

üzemanyag létrehozásához. Az oktánszám minden esetben 100 volt. 

 

2.1.4 A glicerin piaci helyzete 

 

1999-ben még úgy tűnt, hogy a glicerinpiac minden felesleget fel tud használni, és a 

beinduló biodízelgyárak nem halmoznak fel felesleget [1]. 

A glicerin ára azonban az utóbbi 10 évben elsősorban a világ gyorsan növekvő 

biodízel iparának köszönhetően mintegy felére csökkent (5. ábra). 2010-re további ~30 %-os 

árcsökkenést jósolnak, ha a biodízelgyártás kiszélesedése továbbra is ilyen ütemben zajlik. 

Ekkorra ~0,7 $/kg-os árat valószínűsítenek, ami már lehetővé tenné a glicerinnek, mint 

platform-alkotó vegyületnek a hatékony hasznosítását. 

 
5. ábra: A finomított glicerin árának alakulása az utóbbi évtizedben [6] 
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A glicerin piac növekvő trendjét jelzi az a tény is, hogy míg 2001-ben csupán 60.000 t 

addig 2005-ben 800.000 t (ebből 400.000 t biodízel eredetű) volt a világ éves glicerin 

forgalma [30]. 

 

2.2 A 3-hidroxi-propionaldehid (reuterin) 
 

2.2.1 A 3-HPA tulajdonságai 

A 3-HPA kis molekulatömegű, semleges kémhatású, vízoldható toxikus metabolit 

[10]. Labilis vegyület, ezért kereskedelmi forgalomban nem található meg tiszta homogén 

formában [11]. Vizes közegben 3 komponensű komplex rendszer keletkezik, melynek tagjai 

dinamikus egyensúlyban állnak egymással [12]. A komplex HPA rendszert a 3-HPA 

monomer, dimer, és hidratált formája (6. ábra) alkotja. Bár a dinamikus egyensúly pH-, 

hőmérséklet- és koncentrációfüggő, elég stabil ahhoz, hogy reuterin néven számtalan 

antibakteriális és antifungicid hatású szer hatóanyagaként szabadalmaztassák [13, 14, 15]. 

Antimikrobás hatását annak köszönheti, hogy kompetitív inhibitora a ribonukleotid-reduktáz 

enzimnek (amely a ribonukleotidokat dezoxi-ribonukleotidokká alakítja), mivel a ribózzal 

versenyez a kötőhelyért. Ily módon a DNS szintézist gátolja. 

 

 
6. ábra: A 3-HPA egyensúlyi rendszere [12] 

Bizonyos értelemben a 3-HPA is platformalkotó, mivel belőle akrolein, akrilsav és 

propionsav állítható elő, amelyek a vegyipar fontos intermedierjei. Oxidatív származéka, a 3-

hidroxi-propionsav is nagy potenciált rejt magában, mivel belőle biodegradálható polimerek, 

a poli-hidroxi-alkanoátok nyerhetőek. További 3-HP alapú vegyületeket mutat a 7. ábra [16]. 
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7. ábra: A 3-HPA platform [16] 

A 3-HPA önmagában is képes polimerizációra, ezt mutatja a 8. ábra. 

 
8. ábra: A 3-HPA polimerizációja [12] 

2.2.2 A 3-HPA előállítása 

A 3-HPA szintetikus előállítása az 1,3-propándiol gyártásból valósítható meg. Mind a 

Degussa, mind a Shell 1,3-PD technológiájában a 3-HPA közti termék. A Degussa eljárása 

során propilént alakítanak át akroleinné, amelynek hidratációjával 3-HPA keletkezik. Bár a 
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propilén olcsó nyersanyag, a különböző molekulák izolálása költséges, és az akrolein toxikus. 

A Shell ezzel szemben etilénből indul ki eljárása során, amit nagy nyomáson (150 bar) 

hidroformilez színgázzal. A képződött 3-HPA-t extrakcióval kell kivonni a szerves fázisból. 

A biológiai előállítás során baktériumok (Klebsiellák, Citrobacterek, Clostridiumok, 

Lactobacillusok, Enterobacterek, Bacillusok) segítségével keletkezik a 3-HPA. Mivel toxikus 

a baktériumokra, ezért vagy szemikarbazidba zárják (ennek előnye, hogy nem alakul tovább 

1,3-PD-lá sem), vagy Lactobacillus reuterit használnak, ami nagyobb koncentrációban is 

elviseli a 3-HPA jelenlétét. 

A biológiai előállítás hatékonnyá tételéhez szükséges olyan törzsek kifejlesztése, 

amelyek nagy koncentrációban is tolerálják a 3-HPA-t, nem termelnek melléktermékeket, és 

nem képeznek 1,3-PD-t a 3-HPA-ból. 

2.2.3 A 3-HPA alkalmazásai 

A 3-HPA különleges kémiai tulajdonságainak köszönhetően igen széleskörű 

felhasználásra számíthatna, ha sikerülne megoldani a költséghatékony előállítását. A 

felhasználási lehetőségeit mutatja be a 9. ábra 

 
9. ábra: A 3-HPA alkalmazási területei [12] 

2.2.4 A 3-HPA piaci helyzete 

Amíg a költséghatékony előállítás nem megoldott, nehéz becsülni a néhány reuterint 

gyártó cég önköltségi és piaci árát. Az azonban nyilvánvaló, hogy a biológiai előállítás 

glicerin alapú, így a glicerin piaci ára döntően befolyásolja a 3-HPA előállítási költségét. Mint 
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azt a 2.1. fejezetben tárgyaltam a glicerin ára az elmúlt évtizedben csökkent, és ez a tendencia 

várhatóan megmarad, ami kedvez a 3-HPA előállításnak is. 

 

2.3 Az 1,3-propándiol 

2.3.1 Az 1,3-PD tulajdonságai 

Fizikai tulajdonságait az 1. táblázat mutatja be [17] 

Tulajdonság Adat/érték 

Fizikai állapot átlátszó folyadék 

Színe APHA: 20 max 

Szaga Nem elérhető 

pH 4.5-7.0 (10% vizes oldat) 

Gőznyomás <0,1bar 20°C-on 

Viszkozitás 52,7 mPas 20°C-on 

Forrás pont 214°C 760Hgmm-en 

Fagyáspont -32°C 

Öngyulladási pont 405°C 

Lobbanás pont 140°C 

Vízoldhatóság 100g/L 

Sűrűség 1,0520 g/cm3 

Képlete C3H8O2
 

Móltömeg 76,09 

1. táblázat: Az 1,3-PD fizikai tulajdonságai 

 

2.3.2 Az 1,3-PD előállítása 

SZINTETIKUS módszerek 

Az 1990-es évek elején következett be a nagy áttörés az 1,3-PD gyártásban. Ekkorra 

sikerült a Shell Chemicals Co.-nál kifejleszteni egy nagyon költséghatékony, folytonos 

etilénoxid hidroformilezésen alapuló technológiát. Erre a módszerre alapulva indult 2000-ben 

a Louisiana állambeli Geismarban egy 74.500 t/év kapacitású üzem. A Degussa a DuPont 

számára a klasszikus eljárással, azaz az akrolein hidroformilezését követő katalitikus 

hidrogénezéssel állította elő az 1,3-PD-t.  
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FERMENTÁCIÓS előállítás 

 

2006-ban beindult a DuPont évtizedes kutatásainak eredményeként a Tate&Lyle 

vállalattal közösen megvalósított, kukoricakeményítőből készült glükózon alapuló 

fermentációs eljárás. A Tenesse állambeli Loudonban (USA) rekombináns Escherichia colit 

alkalmaznak és 45.000 t/év kapacitással gyátják a “BioPDO”-t. Ezzel a módszerrel a korábbi 

szintetikus eljáráshoz képest 30%-kal kevesebb energiát használnak és 55 %-kal kisebb az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. 

A biológiai előállítás nehézségeinek leküzdésében az alábbiak játszottak fontos 

szerepet.  

A glicerin metabolizmus során aerob körülmények között az első reakció a glicerin 

oxidációja 1,3-dihidroxiacetonná (DHA) NAD+ koenzim segítségével, amely reakciót a 

glicerin-dehidrogenáz enzim (GDH, EC 1.1.1.6) katalizálja. Ezt követően ATP segítségével a 

DHA foszforilálódik, és a piruváton keresztül belép a glikolízisbe, ahol további redukált 

NADH2 koenzim molekulák keletkeznek. Aerob körülmények között a redukált koenzimet a 

légzéskor felvett molekuláris oxigén oxidálja vissza NAD+ a terminális oxidációban. Mivel 

anaerob körülmények között erre nincs lehetőség, ezért más metabolikus útvonalon oldják 

meg a mikroorganizmusok a NADH2 reoxidációját: egyrészt a piruvátból redukált 

metabolitokat (2. ábra, ecetsav, etanol, butanol, tejsav), másrészt az anaerob glicerin 

anyagcsere jellegzetes termékét 1,3-PD-t képeznek. Az anaerob glicerinhasznosításkor a 

glicerinről a glicerin-dehidratáz enzim (GDHt, EC 4.2.1.30) B12 koenzim segítségével vizet 

hasít le, majd a képződött 3-hidroxipropionaldehidet (HPA) az 1,3-propándiol-oxidoreduktáz 

enzim (PDOR, EC 1.1.1.202) a felesleges NADH2 segítségével 1,3-PD-lá redukálja, 

miközben a koenzim regenerálódik. Biebl és mtsi szerint [1] a biológiai 1,3-PD előállítás 

költségének 2/3-át a glicerin ára adja, ezért a ’90-es évek magas glicerin ára nem tette 

lehetővé a biológiai előállítást glicerin alapon. A DuPont és a Genecor közös kutatásainak 

eredményeként ezért olyan rekombináns mikroorganizmus kifejlesztésére volt szükség, amely 

az olcsóbb glükózból előbb glicerint állít elő (Saccharomyces gének segítségével), majd a 

glicerint Klebsiella pneumoniae eredetű génekkel a GDHt és a PDOR enzimekkel 1,3PD-lá 

alakítja [25]. A számos génmanipuláció során a melléktermék metabolitokhoz vezető 

útvonalakat is ki kellett iktatni. A technológia hátránya, hogy az új rekombináns törzs nem 

képes a B12 koenzim szintézisére, így azt a fermentáció során adagolni kell. A törzsfejlesztés 

során a vad típusú törzseknél fellépő szubsztrát és termék inhibíciót is ki kellett küszöbölni. A 
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technológia génmódosított mikroorgamizmust (GMO) használ, így az erre vonatkozó 

szigorúbb előírások betartása növeli a költségeket. 

Az utóbbi években Kínában is teret hódított a biológiai PD előállítás. Az ázsiai 

országban azonban nem riadtak vissza a humánpatogén Klebsiella pneumoniae nagy léptékű 

fermentációjától sem, és 5000 L-es kísérleti üzemi fermentációt hajtottak végre [27]. A 

képződött számos melléktermék miatt a hozam csak 0,53 mol/mol volt, ezért a további lépték 

növelés előtt szükségesnek tartják a metabolic engineering segítségével a melléktermékek 

eliminálását. 

ENZIMATIKUS eljárás 

A de novo fermentációs eljárások legnagyobb hátránya – a nem kívánatos metabolitok 

képződésén kívül –, hogy a nyersanyag egy része mindig biomasszává (sejtekké) alakul, ezért 

a termék hozam felülről limitált. Ezzel szemben egy enzimes eljárás során a szubsztrátból 

csak a termék képződik (se biomassza, se idegen metabolit, se gáz), elkerülhető a szubsztrát 

és termék inhibíció, és felülmúlható a fermentációnál elméletileg maximális 72 mol/mol%-os 

PD hozam [26]. Sajnos enzimes eljárásra még csak laboratóriumi szinten van példa [28]. 

 

2.3.3 Az 1,3-PD alkalmazásai 

Az 1,3-PD hatékony gyártásának kifejlesztéséhez a hajtóerőt az adta, hogy a 

tereftálsavval alkotott kopolimerje (10. ábra) nagyon kedvező tulajdonságú, ezért széles 

felhasználási körrel és nagy piaccal rendelkezik. Ezt illusztrálja az a tény, hogy a Shell 

Chemicals Co. mint zászlóshajó 2004-ben Montrealban indított egy poli-trimetilén-tereftalát 

(PTT) üzemet 90.000t/év kapacitással. A 2006-os DuPont beruházás célja is az volt, hogy a 

PTT üzemet korábban 1,3-PD-lal kiszolgáló Degussa technológia helyett saját “BioPDO” 

üzemük szolgáltassa a nyersanyagot. 

 
10. ábra: A PTT szerkezete, a Shell terméke a Corterra®, és a DuPont terméke a Sorona® 
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Az 1,3-PD alifás disavakkal alkotott kopolimerjei biodegradálhatóak, ezért a 

fejlesztések végén csomagolóanyagként (pl.: élelmiszeripar) lesznek valószínűleg 

alkalmazhatóak [73]  

A PD önmagában is hasznosítható: fagyállóként, oldószerként, kenőanyagként is 

megállja a helyét. 

2.3.4 Az 1,3-PD piaci helyzete 

 

A 11. ábran látható az utóbbi évtizedek alatti 1,3-PD kapacitásnövekedés a világban. 

 

Év Mennyiség 

t/év 

Hivatkozás 

1993 100 [18] 

1998 80.000 [18] 

1999 +74.5000 [19] 

2006 +45.400 [19] 

 

11. ábra: A világ 1,3-PD termelésének alakulása az utóbbi 15 évben 

 

A 11. ábra adatai összevágnak egy másik adattal: 1998-ban több mint 100.000 t/év 

1,3-PD-t állítanak elő [11] Megállapítható, hogy az utóbbi 10 évben megduplázódott a 

világtermelés. 

Ára 1-5 kg-os kiszerelésben 227-156 $/kg. (sciencelab.com), de a Sigmánál 

77EUR/500ml 

 

2.4 Az 1,3-dihidroxiaceton 
 

2.4.1 A DHA tulajdonságai 

Kémiailag az egyik legegyszerűbb keton, illetve három szénatomos cukor (ketóz). 

Fehér kristályos por, vízben, etanolban, éterben és acetonban jól oldódik [31]. 
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2.4.2 A DHA előállítása 

Többféle szintetikus előállítás ismert. Korábban a vizes fázisú glicerint Pt katalizáron 

levegővel oxidálták [29]. Egy szelektív új katalizátorral (TEMPO) a glicerin 

hidroxilcsoportjai megkülönböztethetőek, és bármelyik oxidálható [30] 

A DHA-nak is létezik biológiai előállítása: Gluconobacter suboxydans 

fermentációjával. Ez a baktérium defektes anyagcseréjű, így a cukrokat csak egylépéses 

oxidációban hasznosítja (szorbit -> szorbóz, eritrit-> eritróz és glicerin->DHA átalakítások). 

2.4.3 A DHA alkalmazásai 

A gyógyszeriparban fontos intermedier, mivel számos kardiovaszkuláris betegség 

gyógyszerének alapanyaga [31].  

A kozmetikai iparban bőrbarnító ágensként, illetve a bőr nedvességtartalmának 

megőrzésére, és leégés elleni készítményekben is használják. 

2.4.4 A DHA piaci helyzete 

Az egyetlen piaci helyzetre utaló adatot 2007-ben publikálták [30] (2006 alapján) és a 

világ DHA piacát 2000 t/ év nagyságúra tették. 

 

2.5 Biokatalizátorok immobilizálása 
 

Kutatásaim során mikrobiális és enzimes módszereket vizsgáltam a glicerin 

hasznosítás szempontjából. Az enzimek és a mikrobiális sejtek (biokatalizátorok) 

visszatartása a bioreaktorban, fontos szerepet játszik a produktivitás növelésében [21]. A 

hordozókba ágyazott biokatalizátorok nem alkalmasak hosszú távú felhasználásra, mert a 

polimer mátrix üregében rendelkezésre álló hely és a biokatalizátor kiszivárgása korlátozza a 

hordozók telítettségét. A mikroba sejtek és enzimek kapszulázásában elért sikerek azonban 

lehetővé teszik a tömörebb, sűrűbb biokatalizátorok elkészítését.  

A biokatalizátorok nagy sűrűségben történő rögzítése nemcsak a bioreaktorok 

produktivitását növelheti, hanem számos más további előnyt is biztosít a szabad sejtek, illetve 

enzimek alkalmazásával szemben. Például a hidrogélben a mátrix megóvja őket az olyan 

környezeti körülmények hatásától, mint a pH- és hőmérsékletváltozás, illetve szerves 

oldószer, vagy mérgező ágens. Az immobilizált biokatalizátorok könnyebben kezelhetőek és 

egyszerűen visszanyerhetőek a folyadék közegből. Lehetővé válik nagy katalizátor sűrűségű 
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folytonos eljárás megvalósítása, még nagy hígítási sebesség mellett sincs katalizátor 

veszteség, és ez a bioreaktor nagyobb térfogati produktivitását eredményezi. 

Immobilizált sejtek előállítására alkalmazott általános bezárási módszerek során a 

mátrix a mikroba fiziológiai viselkedésének kedvező megváltozását eredményezheti. Erre 

néhány példa: 1) az alginátba zárt Saccharomyces cerevisiae etanol termelése a 

szuszpenzióban növesztett sejtekhez képest 1,8-szorosára növekedett, valamint jelentős 

mennyiségű polifoszfátot halmozott fel, ha a sejtek növekedését csak a bezárást követően 

indították meg, 2) a κ-karragénbe /locust bean gum/ ágyazott Lactococcus lactis sejtek 

plazmid-stabilitása immobilizálás után megnőtt.  

 

Enzimek, sejtek immobilizálása történhet kémiai és fizikai módszerekkel. 

A kémiai módszerek lényege kovalens kötés létesítése a rögzítendő anyag valamely 

aminosav-csoportja és egy funkciós csoporttal ellátott hordozó mátrix között. A hordozó lehet 

természetes vagy szintetikus polimer, illetve szervetlen hordozó. Az immobilizálás első 

lépéseként a hordozót, illetve funkciós csoportját kell aktiválni, ezt követi a kovalens kötés 

kialakítása a kívánt sejt (vagy enzim) és a hordozó között. Kémiai módszer még a rögzítendő 

molekulák közötti keresztkötések kialakítása két-, vagy többfunkciós vegyület 

felhasználásával. Mivel az így létrejött nagyméretű, gélszerű molekulák mechanikai 

tulajdonságai ipari célú felhasználásra nem kedvezőek, ezért többnyire fizikai rögzítést 

követően hozzák létre a keresztkötéseket a hordozók között. 

Fizikai rögzítési módszerek három fő csoportba oszthatók: adszorpció hordozó 

felületén, bezárás polimer mátrixba és visszatartás membránok segítségével.  

 

2.5.1 Gélbezárás 

 

A gélbefoglalás egyik legismertebb módszere az alginátba zárás. Itt a biokatalizátort 

tartalmazó szuszpenziót, illetve oldatot nátrium-algináttal keverik össze, majd az oldatot 

óvatosan kalcium ionokat tartalmazó pufferbe csepegtetik. A létrejött, biokatalizátor tartalmú 

Ca-alginát golyócskák fenntartása érdekében állandó Ca2+ koncentrációt kell biztosítani, ezért 

ezeket mindig frissen kell elkészíteni. 

A biokatalizátort olyan gélmátrixba érdemes bezárni, amelyen keresztül a szubsztrát és 

a termék diffúzióval könnyedén ki-, illetve bejuthat [21]. A mátrix anyaga leggyakrabban 

agar, agaróz, kappa-karragén, kollagén, alginát, kitozán vagy cellulóz.  
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Egy speciális esetben BIX12 gyanta ultraibolya fény hatására foto-keresztkötések 

kialakítására képes. Hibridóma sejteket lehet ilyen foto-keresztkötésekkel létrehozott (4 mm 

átmérőjű) BIX12 hordozóban immobilizálni, ekkor az antitestképzés 8,5-szörösére nő a 

szabad sejtekkel előállított ellenanyag-mennyiséghez képest.  

 

2.5.2  Kapszulába zárás 

 

1993 óta használnak kapszulába zárásos módszereket, mint a rögzítés lehetséges 

technológiáját.  

A mikrokapszulázási eljárással közelítőleg 300 µm átmérőjű kapszulák képezhetők, 

amely hatalmas felületet eredményez. A kapszulát határoló membrán a nagy molekulákra nem 

áteresztő, a kis molekulák számára, mint a szubsztrát és a termék azonban átjárható. A héj és a 

membrán viszont határozott diffúziós gátat jelent az anyagátadásban.  

A mikrokapszulázásnak négy típusa ismert:  

• állandó polimermembránnal rendelkező mikrokapszula létrehozása /határfelületi 

polimerizáció 

• nem állandó koacervátum képzés 

• pre-gél oldás (kétlépéses módszer) 

• folyadékcsepp képzés (egylépéses módszer) 

 

2.5.2.1 Állandó polimer membránnal rendelkező mikrokapszula 

A két polimerizálandó molekula közül az egyik csak a szerves fázisban, a másik pedig 

a vizes fázisban és csekély mértékben a szerves fázisban is oldódik. A kopolimerizáció a 

szerves és a vizes fázis határfelületén megy végbe úgy, hogy a biokatalizátort tartalmazó vizes 

oldatot diszpergálják a szerves fázisban, és így jönnek létra a polimer héjjal bevont 

mikrokapszulák. Az első mikrokapszulázásokhoz toxikus monomereket alkalmaztak, majd 

fokozatosan enyhítették a körülményeket. Kitozánnal (12. ábra) aktív tejsavbaktériumokat is 

sikerült kapszulába zárni [22]. 
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12. ábra: A kitozán szerkezete és előállítása 

A felületi polimerizációs technikát 1993 óta alkalmazzák mikrobiális sejtek 

kapszulázására.  

 

2.5.2.2 Nem állandó koacervátum képző mikrokapszula  

A vizes, biokatalizátor tartalmú oldat felületaktív anyag jelenlétében történő 

emulgeálása hozza létre a koacervátumszerű mikrokapszulákat [16].  

Ha a rendszer valamely paraméterét (pl.: pH, hőmérséklet, összetétel) átállítjuk, a 

folyadék fázisú pre-membrán komponens elválik a polimer oldattól és a folyadék magot egy 

egyenletes réteggel borítja be [21]. Ezeket a folyadékcseppeket nevezik koacervátumnak. A 

premembránkomponens melegítés, keresztkötés, vagy az oldószer eltávolításának hatására 

megszilárdul. Citrusolaj, növényi olaj és vízoldható vitaminok enkapszulázásához hidrofil 

premembrán komponensre van szükség úgy, mint zselatin, vagy zselatin-akác gumi.  

A koacervátum képzés rendkívül hatékony, ugyanakkor költséges eljárás.  

 

2.5.2.3 Pre-gél oldás/ kétlépéses módszer 

Első lépésben a biokatalizátort tartalmazó kalcium-alginát gömbök elkészítése hasonló 

módon történik, mint a hagyományos kalcium-alginát gyöngyöké, majd az alginát 

karboxilcsoportja reagál a poli-L-lizin vagy a polietilénimin amin- illetve imin-csoportjával. 

Ennek eredményeképpen egy polielektrolit komplex membrán képződik a Ca-alginát hordozó 

felületén. A hordozót nátrium-algináttal kezelik újra, hogy keresztkötésbe hozzák a felületen 

elreagálatlanul maradt poli-L-lizinnel. A folyadék magú kapszula akkor készül el teljesen, 

amikor a kalcium-alginát magot feloldódják nátrium-citrát oldatban.  
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Ezt a két lépésben megvalósítható, pregél oldással történő eljárást széles körben 

alkalmazzák állati sejtek immobolizálására 1980 óta. 1993 K. aerogenes génekkel 

transzformált E. coli sejteket sikerült kapszulázni a pregél oldásos kétlépéses eljárással. 

 

2.5.2.4 Folyadékcsepp képzés/ egylépéses módszer  

Az 1980-as évek elején a hagyományos kalcium-alginát gömbök előállításához képest 

fordított, reverz reakcióval is képeztek mikrokapszulákat.  

A biokatalizátort kálcium-klorid oldathoz keverve és kevertetett nátrium-alginát 

oldathoz csepegtetve a vizes mikrocseppek felületén ionos kölcsönhatásra jött létre a Ca-

alginát membrán. Az olyan biológiai alapanyagok, mint az élő szövetek, sejtek, hormonok, 

enzimek és ellenanyagok egy kapszula belsejébe immobilizálhatóak és nem lépnek 

kapcsolatba a kapszula membránját képező ionos polimerrel. A kapszula falvastagsága, a 

pórusátmérő, a felületi töltése és mechanikai szilárdsága könnyedén szabályozható az alginát, 

a kalcium és a gélképző polimer koncentrációjának változtatásával.  

2.5.3 Membránrendszerek 

A sejtek és enzimek rögzítésére hatékony lehet a membránokkal történő visszatartás is 

[74]. A membránok felhasználásának történetét a 2. táblázatban foglaltam össze. 

Év Felfedezés 

1748 Abbe Nollet - vízdiffúzió hígabb oldatból töményebb oldatba  

1846 Az első szintetikus (vagy félszintetikus) polimer - Schoenbein (kereskedelmi 
forgalombakerülés:1869) 

1855 Fick cellulóz-nitrát membránt használ Ueber Diffusion című tanulmányában 

1866 Fick, Traube, mesterséges membránok (nitrocellulóz) 

1907 Bechhold, pórusméret-szabályozás, "ultraszűrés" 

1927 Sartorius Company, membránok kereskedelmi forgalomban 

1945 Módszerek baktériumtenyésztéshez 

1957 A membránműveletek hivatalos elfogadása az USHP által 

1958 Sourirajan, első sikerek víz sómentesítésében 
2. táblázat: A membránok alkalmazásának története 
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A membrántechnológiák aranykora az 1960-as években kezdődött, főként a 

sómentesítés reverzozmózis útján keltette fel az érdeklődést. Ezután mind kutatási, mind 

kereskedelmi igények révén a membránok használata széles körben elterjedt [23]. 

2.5.3.1  Membránműveletek a biotechnológiában, biokémiában 

A membránok két legfontosabb biotechnológiai alkalmazása a biokémiai termékek 

elválasztása/tisztítása (downstream műveletek), illetve a membrán bioreaktorok (ezeknél a 

membrán a reaktorba zárja a biokatalizátort (enzimeket vagy sejteket)) felhasználásának 

területén valósult meg. Kutatásaim szempontjából a membránbioreaktorok az érdekesebbek. 

2.5.3.1.1 Membrán bioreaktorok 

Az 1970-es években történt bevezetésük óta nagy figyelmet kaptak a biotechnológia 

területén, tekintve, hogy igen magas enzim (sejt) koncentrációt és hozamokat lehet velük 

elérni. Míg a feldolgozási műveletek főleg szakaszos mikroszűrési eljárásokon alapulnak, a 

membránbioreaktorok működése folytonos, és ultraszűrő membránokat tartalmaz [23]. 

A 13. ábra példát mutat be egy hollow fiber membrán bioreaktorba és egy 

ultraszűrőmembrán enzimreaktorba történő beépítésére [24, 75]. 

 

13. ábra: Folytonos üzemű mikroszűrő bioreaktor és ultraszűrő (enzim)reaktor 

 

A membránreaktorokban két folyamat kapcsolódik (integrált rendszer), a 

• folytonos fermentáció/biokonverzió és a 

• folytonos (keresztáramú) szűrés. 

Használatuk akkor célszerű, ha a folyamatot gátolja a nagy termék- vagy 

szubsztrátkoncentráció, vagy nagy a biokatalizátor nyírás érzékenysége. 



  Irodalmi összefoglalás 

 

 - 23 - 

 

2.9.2.3. Membránfelépítések (modulok) 

A membránok technikai kivitele illetve a modulok felépítése a következő lehet: 

• Üreges szál: kis átmérő (<1 mm), nagy számú membrán a modulon belül, a 
permeátum a membránon kívül („belülről ki” folyamatok) vagy a membránon belül 
(„kívülről be” folyamatok) is összegyűjthető 

• Kapilláris: kerámia membrán, monolit kapillárisokból, csatornaméret µm 
nagyságrendű 

• Tányér: egyszerű szerkezet, szűrőpréshez hasonló, „szendvics” felépítés 

• Keret: nem önálló típus, más csövekkel (10 mm) együtt alkalmazzák 

• Spirális tekercs: egy tányér- és egy keretlapból áll, egy gyűjtőcső (itt megy a 
permeátum) köré tekerve, átmérő akár 40 cm is lehet 
A kiváló áteresztési tulajdonságainak köszönhetően a hollow fiber rendszerek számos 

alkalmazási területen előre törnek: orvosi felhasználás (vér frakcionálása), víztisztítás, 

azeotróp elegyek szétválasztása (pervaporáció); a különféle alkalmazások révén pedig jelentős 

fejlődés tapasztalható ezen membránok között, főként a biokémiai, biotechnológiai 

szektorban.  

A hollow fiber az iparban legelterjedtebb membrántípus, az alábbi kedvező tulajdonságai 

miatt: 

• Alacsony energiaigény (nem kell látens hő) 

• Nincs melléktermék 

• Nagy felület/térfogat arány 

• Rugalmasság (kívülről be vagy belülről ki is használható) 

• Alacsony műveleti költségek 

Mindazonáltal néhány hátránya is megemlíthető: 

• Membrán könnyű eltömődése 

• Drágább, mint a többi membrán 
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2.6 Koenzimregeneráló enzimreaktorok 
 

Az enzimek rendkívül perspektivikus biokatalizátorok, mivel számtalan reakciót 

képesek a megszokott, erélyes vegyipari eljárások helyett enyhe körülmények között is nagy 

specifikussággal katalizálni. Ezen biokatalizátorok egy részének (különösen az oxidoreduktáz 

csoport enzimeinek) azonban általában koenzimre van szükségük 

(holoenzim(aktív)=apoenzim(fehérje)+koenzim). Az egyik leginkább igényelt koenzim a 

nikotin-adenin-dinukleotid (NAD(H)), amelyet a legtöbb oxidoreduktáz enzim használ. Az 

enzimreaktoros technológiáknak gyakran éppen az a sarokpontja a költségek szempontjából, 

hogy a koenzim igen drága. Ezért hatalmas az igény a koenzimek regenerálására (ahol 

szükséges), és újrafelhasználására.  

Az irodalomban számos koenzim visszatartó és egyidejűleg regeneráló módszert 

ismertettek. Ezek legtöbbje a membránreaktor technikát és az enzimes regenerálást 

kombinálja [20]. Ilyenkor az enzimet is és a koenzimet is a reaktor membránja tartja vissza. 

Az első alkalmazásoknál nagyméretű koenzim analógokat használtak, amelyeket a 

hagyományos ultraszűrő membránok elég nagy fluxus mellett is vissza tudtak tartani. Egy 

alternatív megoldás a koenzim enzimhez történő kovalens kapcsolása. A koenzim kémiai 

módosítása azonban drága, és a módosított koenzim használatakor az enzimek katalitikus 

aktivitása kicsi. Ezt a problémát kiküszöbölheti a természetes koenzim alkalmazása nanoszűrő 

membránokkal (Molecular Weight Cut Off (MWCO)=0,5-0,7 kDa), azonban ezeknek a 

membránoknak rossz az átfolyási karakterisztikájuk: kis térfogatáramúak és esetenként a 

szubsztrátot vagy a terméket is visszatartják. Az átfolyási karakterisztikát negatívan töltött 

nanoszűrő membránokkal lehet javítani (MWCO=1 kDa), mert így a membrán nem dugul el a 

negatívan töltött enzim által. 

Egy újabb (1995) módszerrel lehetővé vált a NAD(H) és a NADP(H) koenzimek 

hagyományos töltés nélküli membránnal történő visszatartása. Eszerint a reakcióelegyhez 

polietilén-imint (PEI) kell adni, mert ez a nagy molekulájú, vízben oldható, aminocsoportokat 

tartalmazó polimer a koenzimmel elektrosztatikus kölcsönhatásba lép, és így azt visszatartja. 

A PEI-t elegendő a reakció elején bemérni, folytonos üzem közben pótlást nem igényel. 

Ráadásul a PEI egyes enzimek hőstabilitását is képes növelni (pl.: glükóz-dehidrogenáz). Ez 

gyakran nélkülözhetetlen, mert a NAD függő enzimek általában nem stabilak. A PEI hátránya 

viszont, hogy ha 0,2-0,5 mM-os koncentrációtartományban használják, akkor az oldat 

viszkozitását megnöveli, ezáltal nehezebbé válik a szűrés és a szubsztrátok, termékek 
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diffúziója. Ennek ellenére a hagyományos ultraszűrőmembránok megfelelő fluxust 

biztosítottak, így nem a szűrés volt a léptéknövelés szűk keresztmetszete. A NAD PEI-vel 

történő megkötése nehezebbnek ígérkezett, mint a NAD(P)-jé, hiszen a NAD+-nak kisebb a 

nettó töltése, de mivel a NAD kb. 150x olcsóbb, és kb. 5x olyan stabil, mint a NADP, ezért 

ennek megoldása szükséges volt. A NAD(H) retenciót és a PEI-vel immobilizált NAD+ 

folytonos üzemű enzimreaktorban való felhasználhatóságát az alábbi (14. ábra) rendszerrel 

vizsgálták [20]. 

 

 
14. ábra: NAD(H) retenciós enzimreaktor 

 

A reaktorhoz kapcsolt ultraszűrő egység 10 kDa-os poliszulfon membránt tartalmazott, 

így az enzimet és a koenzimet is visszatartotta. A koenzimet a reakció indításakor mérték be a 

reaktorba, majd a visszatartás vizsgálata érdekében időről időre megmérték a NAD+ 

koncentrációját λ=260 nm-en a NADH2-t pedig λ=340 nm-en (A moláris extinkciójuk: 17600 

és 6220 1/(M*cm)). A kísérletek során azt találták, hogy 80 %-osnál nagyobb visszatartást 

csak PEI/NAD+≥5 arány esetén értek el. Az ionerősség növelése szintén javította a koenzim 

visszatartást, de különböző mértékben NAD+-ra, és NADH2-re: minden sókoncentrációnál a 

NADH2 visszatartás volt intenzívebb. A bruttó koenzim visszatartás javítása érdekében a 

NAD+-t redukáló enzimet kell nagyobb aktivitással (feleslegben) alkalmazni, hogy a szabad 

koenzim NADH2 formában legyen jelen. Ezen felül folytonos reaktorban a NADH2 retenciót 

tovább lehet különböző adalékokkal javítani, mint például BSA (Bovine Serum Albumin) 

fehérje hozzáadásával, mert így az enzimreakció nagy ionerősségű közegben is végbemehet, 
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és a koenzim veszteség a nagy ionerősség miatt elkerülhető. Az optimális BSA koncentrációt 

1 %-osnak találták 50 mM-os NaCl koncentráció mellett, mivel így teljes visszatartást értek 

el. 

Az optimális koenzim (NAD+/NADH2) regeneráló enzimreaktor paraméterei tehát az 

alábbiak: PEI=1 mM, PEI/NAD≥5, 1 % BSA és 50 mM NaCl (D=0,1 1/h 0,04 mM NAD+
BE, 

Vreaktor=30 ml T, pH kontroll, 10 kDa poliszulfon ultraszűrővel (95 cm2, 75 ml/perc)) 

 

2.6.1 Folytonos üzemű membránreaktoros kísérletek és modellezésük  

 

Munkám során szükségem volt kétszubsztrátos enzimek kinetikai leírására, ezért 

összehasonlításként mutatom be ezt az irodalmi matematikai leírást hasonló, 

koenzimregeneráló rendszerre. 

Egy két enzimből (Glükóz-dehidrogenáz, L-tejsav-dehidrogenáz) álló koenzim 

regeneráló enzimes reakció mindkét enzimére az alábbi határozott sorrendű két szubsztrátos 

kinetika írható fel [20] 

[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] BiAAB

max

KKKBKABA
BAv

v
⋅+⋅+⋅+⋅

⋅⋅
=  

1. egyenlet: Kétenzimes, kétszubsztrátos kinetika egyenletei, ahol: 

[A] = koenzim (NAD+, vagy NADH2, ), [B] = szubsztrát, KA = az enzim koenzimre vonatkozó 

Michaelis-Menten állandója, KB = az enzim szubsztrátra vonatkozó Michaelis-Menten 

állandója, KiA = a koenzim disszociációs állandója 

 

A folytonos kísérletekhez hosszú ideig stabil enzimekre van szükség, ezért 

megvizsgálták a PEI hatását a kinetikai konstansokra és az enzimek stabilitására. Mindkét 

enzim elsőrendű kinetika szerint bomlott az időben, ezért az ln[(aktivitás)t/(aktivitás)0] 

értékek időbeli ábrázolása negatív meredekségű egyenest adott. A legkevésbé meredek 

(leglassabban bomló) eset az 1 mM PEI koncentrációnál volt észlelhető. A fentiekből 

meghatározott féléletidő az egyik enzimnél 25-szörösére, a másiknál csupán 5-szörösére nőtt, 

ezért utóbbinál általános stabilitásnövelő adalékként szorbitot is használtak, így ott is elérték a 

30-szoros féléletidő növekedést, amellyel már jól lehet folytonos kísérleteket végezni (t0,5 

(1)=146 nap; t0,5 (2)=81,4 nap).  

A stabil enzimekkel megmérték a kinetikai paramétereket, és azt találták, hogy az 

adalékok hatására nem volt nagyságrendi csökkenés a paraméterekben. A mért paramétereket 
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a fenti kinetikai egyenletbe helyettesítve modellezték a komponensek várható alakulását az 

időben egy szakaszos konverzió alatt (a maximum konverzió 4. óránál volt), majd 

összehasonlították a mért koncentrációkkal (4 órás konverzió esetén). Jó egyezést 

tapasztaltak. Ezek után kipróbálták a koenzimregenerálást folytonos reaktorban, és vizsgálták 

a hígítási sebesség hatását a konverzióra. Azt tapasztalták, hogy kis hígítási sebességnél (0,1 

1/h) 90 %-os volt a konverzió, ami a nagyobb hígítási sebességnél egyre csökkent. 

A kétenzimes folytonos koenzimregenerálásos membránreaktor az alábbi 

egyenletekkel modellezhető: 

 

( )

( )

( )

( ) E2E12
2

E2E1BE
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2
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rrR1NADHD
dt
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−−⋅=

+
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2. egyenlet: Anyagmérlegegyenletek, ahol: S1 = az E1 enzim szubsztrátjának koncentrációja a 

reaktorban, S2 = az E2 enzim szubsztrátjának koncentrációja a reaktorban, D = a hígítási 

sebesség, S1,BE = az 1-es szubsztrát koncentrációja a betáplálásban, S2,BE = a 2-es szubsztrát 

koncentrációja a betáplálásban, rE1 = az E1 enzim S1 fogyasztó sebessége, rE2 = az E2 enzim 

S2 fogyasztó sebessége, R = retenció 

 

A kezdeti feltétel R=1 (azaz teljes koenzim visszatartás) és NAD+
BE=0 (azaz nincs 

koenzim betáplálás) volt. A korábban meghatározott kinetikai paramétereket szintén 

behelyettesítették a modellbe (a reakció sebességekbe) és sem koenzim, sem enzimbomlással 

nem számoltak. A modell jól leírta a folytonos rendszer viselkedését, de kicsit magasabb 

konverziót eredményezett a valóságban mértnél. Ennek oka feltehetően az, hogy a koenzim 

veszteséget valószínűleg mégsem lehet elhanyagolni. Ennek vizsgálatára végeztek olyan 

kísérletet, amelyben a bemenő árammal részben pótolták a koenzimet. Ennek eredményeként 

az első órákban 90-96 %-os konverziót észleltek, ami a különböző mértékű koenzim pótlás 

eredményeként különböző mértékben csökkent. Az optimális konverziót 0,04 mM NAD+ 

rátáplálás esetén értek el, és így a konverzió 3 napig stabilan 90 % volt. Ezzel szemben PEI 

nélkül ugyanilyen körülmények mellett a konverzió 1 nap alatt 35 %-ra csökkent, 2 nap alatt, 

pedig 15 %-ra. Ezeket a kísérleteket R=0,6-tal modellezve nagyon jól leírta a fenti modell. 
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Ehhez hasonló enzimreaktor megvalósítását tűztem ki célul az alábbi enzimek 

felhasználásával. 

 

2.7 A kulcsenzimek 
A munkám során kidolgozott enzimes biokonverzió három kulcsenzimének 

legfontosabb tulajdonságait a 3. táblázatban foglaltam össze a Brenda Enzim Adatbázis 

alapján a Klebsiella pneumoniae és a Clostridium butyricum mikroorganizmusokra. 

 

3. táblázat: A glicerin metabolizmus enzimeinek tulajdonságai (K.p.: Klebsiella pneunoniae, 

C.b.: Clostridium butyricum) 

 GDH GDHt PDOR 

Moltömeg ~180.000  ~200.000 ~45.000 

Szerkezet Dimer, tetramer α2β2γ2 Hexa, octamer 

Koenzim NAD+ B12 NAD+ 

EC szám 1.1.1.6 4.2.1.30 1.1.1.202 

Reakció típusa, 

mechanizmusa 

Redox, 

K.p. ordered bibi [34] 

Hidro-liáz redox 

pH optimum C.b. 7,2 K.p. 8-8,6 K.p. 9, C.b. 9,7 

T°C optimum, assay 25 37 25 

szubsztrátok Glicerin, 1,2-PD, 1,3-PD, HPA,  Glicerin, 1,2-PD, 1,2-ED, HPA, 1,3-PD, glicerin, 2-

butanol 

aktivátorok DTT(2mM), Merkapto-Etanol 

(1mM), NH4
+, SO4

2- 

NH4
+, reaktiváló fehérje,   

inhibitorok 2,2-bipiridil, DTT(10mM), 

Zn2+(0,021mM) 

Jodoacetamid(10mM) 

AgNO3 (0,1mM) 2,2 dipiridil (reverzibilis),  

8-hidroxikinolin 

Fontosabb kinetikai 

konstansok 

KmGlic, K.p.=39mM 

KmNAD, K.p.=0,15mM 

KmGlic, C.b..=91,7mM 

KmNAD, C.b..=4,07mM 

KmGlic, K.p.=1,5mM [33] 

KmB12, K.p.=20mM 

 

 

 

KmHPA, C.b..=0,17mM [32] 

KmNADH, C.b..=0,06mM[32] 

Fajlagos aktivitás K.p.16-82U/mg 

C.b. n.a. 

K.p. 120 U/mg K.p. 37 U/mg 

C.b. 4,51 U/mg 

Kereskedelemben Kapható Nem kapható Nem kapható 
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2.7.1 Glicerin-dehidrogenáz  

A NAD+ függő GDH enzimek a poliol-dehidrogenázok igen változatos csoportjába 

tartoznak, amelyben három fehérjecsalád különíthető el [35]. Az első tartalmazza a ló-máj 

alkohol-dehidrogenázt (ADH) és az emberi β1β1 ADH-t, amelyek Zn2+ függő, közepes 

lánchosszúságú alkohol-dehidrogenázok, azaz mindegyik kb. 400 aminosav hosszúságú. A 

második család a Drosophila ADH-t, a ribit-dehidrogenázt, az emlősök 11β- és 17β-

hidroxiszteroid dehidrogenázát és a β-ketoreduktázt tartalmazza, amelyek rövid 

lánchosszúságúak (250 aminosav). Ebben a családban a szerkezet-funkció összefüggések 

megállapítására értékes információkat szolgáltatott a Streptomyces hydrogenans 3α20β-

hidroxiszteroid-dehidrogenázának három-dimenziós szerkezet meghatározása. 

A harmadik családban, amelyet pillanatnyilag „vas-tartalmú” ADH-knak neveznek 

bakteriális és élesztő eredetű poliol-dehidrogenázok szerepelnek. Ez a család a legkevésbé 

felderített, és 2001-ig egyetlen tagjának sem publikálták a szerkezetét. A B. 

stearothermophilus GDH-ának szekvencia anlízise a GDH-t a „vastartalmú ADH-ok” 

családjába sorolta, de emellett biokémiailag igazolt az aktivitásának erős Zn2+ függése is. Míg 

némelyek aktivitása erősen Fe2+ függő (E. coli propándiol-dehidrogenáz) addig másoké pedig 

Zn2+ függő (B. methanolicus metanol-dehidrogenáz). Megállapítható tehát, hogy a „vas-

tartalmúak” elnevezés már nem helytálló, viszont mindegyik enzim kétértékű fémiont igényel. 

Ezért, hogy a 2. családtól (közepes lánchosszúak), amelyek szintén igényelnek kétértékű 

fémionokat, meg lehessen különböztetni őket, a szerzők javasolják a poliol-dehidrogenázok 3. 

családja: „fémion függők” elnevezést.  

A hivatkozott szerzők meghatározták a B. stearothermophilus GDH-ának szerkezetét 

is elektronmikroszkóppal és röntgen diffrakcióval (15. ábra) 

 
15. ábra: A GDH szerkezete a szubsztráttal és a koenzimmel 
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Mivel a GDH az aerob glicerin-metabolizmus első lépése, számos 

mikroorganizmusban megtalálható, köztük a hipertermofil Thermotoga maritimaban is [36]. 

Ennek GDH-a hőtűrő, ezért ipari jelentőséggel is rendelkezhet, továbbá szintén Zn2+ függő. A 

szerzők a kódoló génszakaszt E. coliba klónozták, majd a génterméket tisztították és 

felderítették háromdimenziós szerkezetét. 

A Gluconobacter suboxydans és a hasonló ecetsavbaktériumok egy teljesen más 

jellegű GDH-zal rendelkeznek, amelyek a quinoproteinek közé tartoznak, így koenzimként 

pirrolokinolin-kinon (PQQ)-t használnak [54]. Ezek a kinoprotein-dehidrogenázok (a 

flavoproteinekhez hasonlóan (FAD függők) a légzési lánchoz kapcsoltan működnek és 

közvetve elektront adnak át a végső elektron akceptor oxigénnek, ezzel képezve energiát a 

növekedéshez. 

Kimutatták, hogy majdnem az összes elsődleges cukoralkohol-dehidrogenáz a 

baktérium membránjaiban található. Ezeket a membrán-kötött dehidrogenázokat detergenses 

kezeléssel szolubilizálták, és mindegyik vagy PQQ-t tartalmazó kinoprotein vagy FAD-hoz 

kovalensen kötött flavoprotein volt. Az alkohol-, aldehid-, D-glükóz-, D-fruktóz- és glicerin-

dehidrogenázok kinoproteinek, míg a D-glükonát-, 2-keto-D-glükonát-, D-szorbit- és L-

szorbóz-dehidrogenázok flavoproteinek.  

A G. suboxydans GDH-áról összefoglalóan az alábbiak találhatóak meg az 

irodalomban [54]: 
 

4. táblázat: A G. suboxydans GDH enzimének tulajdonságai 

 GDH Szubsztrát Aktivitás 

EC szám 1.1.99.22 Glicerin 100% 

e- akceptor PQQ D-szorbit 45% 

Hely Membrán D-mannit 26% 

Törzs Acetobacter industris D-arabit 136% 

Enzim aktivitás 

mérés 

K3Fe(CN)6 vagy 

DCIP+PMS 

D-dulcit 29% 

Feltárás Detergensek (TritonX) D-adonit 42% 

Tisztítás Kicsapás Mezo-eritrit 111% 

Felépítés 1x80kDa Propilénglikol 54% 

pHoptimum 7,5-8   

Egyéb Hidrofób kinoprotein   
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2.7.2 Glicerin-dehidratáz 

A GDHt enzim a glicerin, 1,2-PD, és 1,2-etándiol (1,2-ED) B12 mediált átalakítását 

végzi 3-HPA-dé, propionaldehiddé, illetve acetaldehiddé [37]. Található a baktériumban 

(Klebsiellák, Citrobacterek, Clostridiumok) azonban egy nagyon hasonló funkciójú diol-

dehidratáz is. 2001-ben Seifert és mtsi [37] Citrobacter freundi GDHt-át E. coli-ba klónozták 

és tisztították. Megállapították, hogy mind immunkémiai, mind kinetikai tulajdonságaikban 

különböznek, tehát a diol-dehidratáz (EC 4.2.1.28) mellett létezik glicerin-dehidratáz (EC 

4.2.1.30) is. Mindkét enzim funkcionális inaktiválódást szenved minden egyes szubsztrát 

átalakulásakor [38], mivel a B12 koenzim a reakció során úgy módosul, hogy nem tud 

kiszabadulni az enzimek aktív centrumából. Tobimatsu és mtsi [38] izolálálták és 

összehasonlították a diol-dehidratáz és a glicerin-dehidratáz enzimek regeneráló fehérjéit, 

melyek az ATP energiájának segítségével kicserélik az inaktív B12 koenzimet intaktra (16. 

ábra).  

 

 
16. ábra: Az ATP- függő GDHt regenerálás mechanizmusa [39] 

AdoCbl: Adenozil-kobalamin (B12), E:GDHt, RF: regeneráló faktor (fehérje) 

 

Yamanishi és mtsi. [33] 2002-ben Klebsiella pneumoniae GDHt enzimét klónozták E. 

coli-ba, és kétféle tisztítási eljárással kinyerték. A klasszikus enzimtisztítás mellett 

affinkromatográfiát alkalmaztak, mivel a klónozás során a fehérje lánc végére egy 6db His 

aminosavból álló régiót helyeztek, amely Ni2+-t kötő oszlopon szelektíven megkötődik. A 

tisztított enzimen kinetikai és szerkezeti (17. ábra) vizsgálatokat végeztek, amelyekkel egy 

valószínűsíthető működési mechanizmust is felvázoltak. 
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17. ábra: A K. pneumoniae GDHt enzime: 2db αβγ heterotrimer látható. A jobboldali szalagos 

ábrázoláson a kék (α) sárga (β) és narancs (γ) szín jelöli az alegységeket, amelyek 

közrefogják a koenzimet (rózsaszín), az 1,2-PD-t (zöld), és a K+ iont (cián). 

 

Az inaktiválódás/regenerálódás miatt nagyobb jövőt jósolnak azoknak a GDHt 

enzimeknek, amelyeknél nem B12 a koenzim, és ezért nem szenvednek öninaktivációt. Ilyen 

enzime van a Clostridium butyricum VPI1718-nak [40]. Ezt Raynaud és mtsi 2003-ban 

bizonyították úgy, hogy klónozták a C. butyricum VPI1718 propándiol regulonját E.coliba, és 

a rekombináns enzimet vizsgálva azt tapasztalták, hogy B12 nélkül is van aktivitása, továbbá a 

B12 jelenléte nem fokozza az aktivitást. O’Brian és mtsi 2004-ben vizsgálták a B12-független 

GDHt mechanizmusát [41] (18. ábra). 
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18. ábra: A B12 független glicerin dehidratálás mechanizmusa 

 

Egy thiyl gyök található a GDHt C433 helyén (γ-kén atomon; 18.a ábra). A megkötött 

glicerin első szénatomján lévő –OH csoport hidrogénje az E435 helyen lévő glutaminsav 

(Glu435) savas oldalláncához H-kötéssel kapcsolódik. A glicerin első szénatomján lévő egyik 

hidrogén atom a thiyl gyök kénatomjához kötődik, így egy glicil gyök keletkezik, és a glicil-

Glu435-C433 komplexben megváltoznak a H-kötések erősségei (18.b ábra). Ennek 

következtében a glicil gyök második szénatomján lévő –OH csoport az első és második 

szénatomhoz is kötődik, így egy ciklikus szerkezetű átmeneti komplex jön létre (18.c ábra). 

Miután felbomlik az átmeneti komplex, az –OH csoport az első szénatomra a gyök pedig a 

második szénatomra kerül (18.d ábra). A reakcióhoz szükséges indító gyököt egy S-adenosil-

metionin (SAM)-függő aktivátor fehérje hozza létre. Az enzim szerkezetét a 19. ábra mutatja. 

Az ábrán látható GDHt monomerből kettő összekapcsolódásával alakul ki az aktív forma 
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19. ábra: A C. butyricum GDHt enzime 

 

2.7.3 1,3-propándiol-oxidoreduktáz 

A PDOR enzim a Klebsiellákon, Clostridiumokon, Citrobactereken, Enterobactereken 

és Lactobacillusokon [1] kívül – a GDH-hoz hasonlóan – megtalálható a Thermotoga 

maritima hipertermofil törzsben is [42]. Ez felveti az iparilag érdekes hőstabil enzim előállítás 

kérdését. A T. maritima élettani folyamataiban azonban valószínűleg más funkciót tölt be a 

PDOR enzim, amit három tény is alátámaszt: egyrészt az eddig bemutatott összes 

mikroorganizmusban a PDOR által katalizált redukció lépését megelőzi egy glicerin 

dehidratáló (GDHt) lépés, és bár a 3 kulcsenzimből kettőt (PDOR, GDH) leírtak T. 

maritimaban, a GDHt-t nem; másrészt ennek az eubaktériumnak a PDOR enzime nem a 

szokásos NAD+ koenzimet, hanem a NADP+-t használja (20. ábra); végül pedig ez a PDOR 

funkcionálisan Fe2+ függő, ami a többi törzs PDOR-ára nem jellemző. 
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20. ábra: A hipertermofil T. maritima PDOR enzimének szerkezete 

 

2.8 Downstream: PD és DHA szétválasztása 
 

Mivel a célul kitűzött enzimes biokonverzió termékének főkomponensei DHA és 1,3-

PD, meg kellett vizsgálni annak kérdését, hogy hogyan lehet e két értékes anyagot 

szétválasztani. 

A szintetikusan előállított 1,3-PD kinyerése és tisztítása vákuum bepárlással és az 

ennek során képződött színanyagok rektifikálásával történik [43]. 

A hagyományos desztillációs technikák a hatalmas energiaigény miatt rendkívül 

költségesek, illetve a DHA és 1,3-PD molekulák magas hőmérsékleten reagálnak egymással 

és laktaldehid keletkezik (21. ábra) [44]. 

 
21. ábra: Az 1,3-PD és DHA reakciója 

A fermentációval történő 1,3-PD előállítás során szerves savak is képződnek 

metabolitként (pl. ecetsav, tejsav, vajsav), amelyeket a fermentor pH szabályozása lúg 

adagolásával közömbösít, így szerves sók az 1,3-PD kísérői. Ezek jelentősen megnövelik a 
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vákuumbepárlás hőmérsékletét (55->75 °C-ra), illetve az 1,3-PD 20 %-a elvész, ezért a 

hagyományos desztillációs tisztítást elektrodialízissel célszerű kiegészíteni [45]. 

Az elektrodialízist olyan töltött membránokkal határolt cellákban végzik, ahol a katód 

és az anód között egy sor anioncserélő és kationcserélő membrán sora áll (létezik bipoláris 

membrán is, amelynek előnye, hogy erős sav nélkül, egyidejűleg szabadítja fel a szerves savat 

sójából, és választja el a szennyezésektől), amelyek a megfelelő ionokat átengedik. Így a 

híguló közegből az ionok a koncentrált oldalra vándorolnak az elektromos tér és a 

koncentráció különbség hatására. Bár az 1,3-PD nem töltéssel rendelkező molekulaként van 

jelen, a koncentráció különbség miatt diffúzióval átjuthat a membránon, ami veszteséget 

jelenthet. Gong és mtsi [45] kimérték az 1,3-PD veszteséget, és az szignifikánsnak bizonyult. 

Ennek kiküszöbölésére a gyorsabb elektrodialízis (kisebb tartózkodási idő) jelent megoldást, 

ám ehhez nagyobb feszültség kell, ami az eljárás energiaigényét jelentősen megnöveli. 

Összefoglalva azt kapták, hogy 90 %-os sóeltávolítás mellett 7 V feszültség esetén 5,8 %-os 

az 1,3-PD vesztesége, míg 12 V esetén csak 2,8 %. 

Az elektrodialízissel kiegészített desztillációs eljárással tehát a szintetikusan előállított 

1,3-PD tisztítható. A fermentációs úton előállított 1,3-PD tartalmú fermentlében azonban a 

sók mellett maradék szubsztrát (glükóz, glicerin) is lehet. Ezek eltávolítása nem történik meg 

az elektrodialízissel, a desztilláció pedig egyrészt a glükóz hőérzékenysége miatt alkalmatlan, 

másrészt a glicerin és 1,3-PD magas forráspontja miatt gazdaságtalan. Az 1,3-PD szelektív 

megkötésére lehet zeolittal töltött oszlopot használni, amelyről a termék etanollal lemosható, 

végül az oldószer könnyen lehajtható. Zeolitot nem csak töltött oszlopban lehet erre a célra 

felhasználni, hanem zeolit membránként is, amelyek jobb hőstabilitásúak és kémiailag is 

ellenállóbbak. Li és munkatársai [46] zeolit membránt teszteltek 1,3-PD tisztítására glükóz és 

glicerin jelenlétében. Bár a zeolit membránok olyan előnyökkel rendelkeznek a hagyományos 

polimer membránokkal szemben, mint jobb hőstabilitás és kémiai ellenállóság, azonban a 

membrán szelektivitását nem-zeolit pórusok csökkentik, amelyek nagyobb átmérőjűek a zeolit 

pórusoknál (0,62 nm). A számított molekula átmérők alapján (dvíz= 0,26 nm, d1,3PD=0,61 nm , 

dglicerin= 0,63 nm, dglükóz= 0,86 nm) a víz mindkét pórus fajtán átjut, az 1,3-PD adszorbeálódik 

a 0,62 nm-es zeolit pórusokba, míg a glükóz teljes mennyisége a nem-zeolit pórusokon jut át. 

Bár a glicerin átmérője alig különbözik az 1,3-PD-étól és így ez is részben adszorbeálódik a 

zeolit membránba, a diffúzióját sokkal kisebbnek várták az 1,3-PD-énál, de valószínűleg a 

nem-zeolit pórusokon átjut. A rendszer szelektivitását és fluxusait megvizsgálva azt 

tapasztalták, hogy a hőmérséklet növekedésével az 1,3-PD/glicerin szelektivitás csökken 
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(=PD fluxus/glicerin fluxus). Ennek az az oka, hogy a glicerin fluxusa jobban nő a 

hőmérséklettel, mint az 1,3-PD-é. A maximális 1,3-PD/glicerin szelektivitást 35 °C-on érték 

el. Ezzel szemben az 1,3-PD/glükóz szelektivitás nőtt a hőmérséklettel, mert az 1,3-PD 

fluxusa is nő a zeolit pórusokon át, és a glükóz fluxus is csökken a nem-zeolit pórusokon 

keresztül. Mivel a glükóz gőznyomása kicsi, nem várható, hogy átjut a pervaporáció során, 

még akkor sem, ha a nem-zeolit pórusok erre alkalmasak. A zeolit membránok képesek a 

glükóz kiszűrésére („molekula szitaként”). A glükóz blokkolja továbbá mind az 1,3-PD mind 

a víz átjutását a membránon, mivel ugyan a glükóz nagyméretű, de a gyűrűje enyhén 

deformálódva belefér a pórusokban és eltömi azokat. 

A zeolit membrános módszer nem vizsgálja a DHA viselkedését, ezért egy harmadik 

módszert is érdemes megvizsgálni. 

Malinowski és társai [47] a propilén-glikol analógiájára egy reaktív desztillációs 

eljárást dolgoztak ki (22. ábra). 

 
22. ábra: Az 1,3-PD reaktív extrakciója 

Figyelembe véve a termék elegy max. 10 %-os 1,3-PD koncentrációját, az 1,3-PD kis 

illékonyságát és hidrofil karakterét, kritikus lépés a technológia során a komplex és híg 

fermentléből az 1,3-PD kinyerése. A hagyományos desztillációs eljárások helyettesítése a 

költséghatékonyabb extrakcióval előnyös lenne, de az 1,3-PD megoszlási hányadosai nem túl 

jók, ezért célszerű mindkét OH csoportját reverzibilisen elreagáltatni. Ezt sav katalizátorral 

acetaldehid segítségével már propilén-glikolra megoldották, Malinowski és munkatársai pedig 

1,3-PD-ra adaptálták. Az 1,3-PD 98 %-a elreagált, és 91-92 %-os hozammal termék (2-metil-

1,3-dioxán, (2MD)) képződött, amelynek 75 %-át sikerült az extrakció után a szerves fázisban 

kinyerni. Sajnos a szerzők még csak előkísérleti eredményeket publikáltak, ahol céljuk csak 

az 1,3-PD fermentléből való kinyerése volt, ám a kísérő anyagok (glicerin, glükóz, sók) 

viselkedését még nem tanulmányozták, így nem lehet megmondani, hogy az acetaldehid 

mennyire szelektív az 1,3-PD-ra a glicerin és DHA mellett. 
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3 Kísérleti rész 
Kutatásaim célja a biodízel gyártás során képződő melléktermék glicerin nagy 

hozzáadott értékű kemikáliákká történő átalakítási lehetőségeinek vizsgálata, különböző 

glicerin hasznosító eljárások kifejlesztése és összehasonlítása. Kutatásaim kezdetén a glicerin-

DHA átalakítást vizsgáltam G. suboxydans-sal, majd a glicerin – 1,3-PD biokémiai útvonal 

köztitermékének a 3-HPA-nek L. reuteri segítségével történő előállítását tanulmányoztam, 

végül a glicerin-1,3-PD enzimes előállításához szükséges három kulcsenzim fermentációs 

előállítását, illetve a sejtekből történő enzim kihozatalát vizsgáltam különböző enzimforrás 

mikrobák esetén. A kinyert enzimekkel szimultán glicerin – 1,3-PD/DHA biokonverziókat 

végeztem és matematikai modelleket állítottam fel a koenzim regenerálásos enzimreaktoros 

biokonverziók viselkedésének tanulmányozására. 

 

3.1 Berendezések, anyagok és módszerek 
 

3.1.1 A használt berendezések 

 

3.1.1.1 Autokláv 

Mivel oportunista patogén törzzsel is dolgoztam, így igen nagy hangsúlyt fektettem a 

sterilizálásra. A fermentorok in-situ nem sterilezhetőek, ezért azokat és a használt eszközöket, 

valamint a táptalaj komponenseket 30 perc 121 °C-os hőntartással sterilizáltam.  

 

3.1.1.2 Inkubátorok, anaerob rendszerek 

 

A forgókémcsöves kísérleteket Rotomix (type 2114 MTA Kutesz) típusú készüléken 

végeztem. 

A rázatott lombikos kísérleteket New Brunswick G10 Gyrotory® , termosztált shaker-

ben illetve Medicor BRI-1-es rázógépben végeztem. 

A kémcsöves illetve lombikos anaerob tenyésztésekhez ANAEROSTAT® (Merck) 

rendszert használtam, amelynek használatakor egy légmentesen zárt 2 L-es műanyag tartályba 

helyeztem a tenyészetet egy nedvesített adszorbenssel. A nedves adszorbens kovaföld 
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tartalma néhány óra alatt megkötötte a légtér oxigénjét, és helyére a citrát miatt savas közeg 

az adszorbens karbonátjából CO2-t fejlesztett, így a légtér ~80 % N2+20 % CO2-t tartalmazott. 

Mivel a fenti anaerob rendszer használatakor nem célszerű a mintavétel (mert minden 

mintavétel után új adszorbens szükséges valamint az adszorbens néhány órás légcseréje alatt a 

tenyészet az oxigén miatt inaktiválódik), ezért egy visszacsapó szeleppel és N2 bevezetéssel 

ellátott gázmosópalackot is használtam, amelyet a mintavételek után könnyen és gyorsan N2-

nel átöblítettem. 

 

3.1.1.3 Biostat Q fermentor 

 
23. ábra: B. Braun Biostat Q DCU 

Laborfermentor 

 

800 ml/1000 ml hasznos/összes térfogatú 

Biostat Q DCU típusú laboratóriumi fermentort 

használtam a kis léptékű fermentációkhoz. A 

készüléken egymástól függetlenül egyszerre négy 

fermentáció végezhető. Ezek levegőztethető, 

mágnes keverővel ellátott duplikátorozott üvegtestű 

készülékek Pt100-as hőmérővel Toledo pH-, és 

oldott oxigénmérő elektródokkal felszerelve. pH és 

hőmérsékletszabályozás segítette munkámat. A 

szabályozást MFCS II központi adatgyűjtő és 

szabályozó program végezte. 

 

3.1.1.4 Biostat U30 fermentor 

 
24. ábra: B. Braun Biostat U30 

Laborfermentor 

24 L/30L hasznos/összes térfogatú Biostat U  

típusú laboratóriumi fermentort használtam a nagy 

léptékű fermentációkhoz. A készülék rendelkezik 

keverő nélküli (air-lift) és keverős tartállyal is, én az 

utóbbit használtam, amely levegőztethető, alsó 

meghajtású keverővel ellátott, duplikátorozott 

savállóacél készülék Pt100-as hőmérővel Toledo 

pH-, és oldott oxigénmérő elektródokkal 

felszerelve. pH és hőmérsékletszabályozás segítette 

munkámat. A szabályozást MFCS II központi 

adatgyűjtő és szabályozó program végezte. 
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3.1.1.5 Centrifugák 

 

A sejtek kinyerésére a fermentlevekből az alábbi centrifugák álltak rendelkezésemre: 

• A fermentációs mintákat Seisystem Bio Eppendorf centrifugán ülepítettem 

(13000 rpm) 

• Janetzki T24-es 6 db centrifugacsővel ellátott szögrotorral (maximális 

fordulatszám: 15000 rpm, 

• Janetzki MLW K23D 4 db 80 ml-es kilendülőfejjel, hűthető (maximális 

fordulatszám: 6000 rpm) 

• K70 D kilendülőfejes centrifuga 4 db 750 ml hasznos térfogatú 

centrifugacsővel, hűthető (Maximális fordulatszám: 3000 rpm) 

 

3.1.1.6 Ultrahangos sejtfeltáró 

 

A 2004 előtti munka során Techpan UD-11 típusú 4 fokozatú, ~150 W teljesítményű 

lengyel gyártmányú desintegrátort használtam. A sejtfeltárás közben mágneskeverővel 

áramoltatott jeges hűtést alkalmaztam. 

 
25. ábra: Labsonic P ultrahangos sejtfeltáró 

készülék 

 

A későbbi feltárások során Labsonic P típusú 

(Sartorius) laboratóriumi sejtfeltáró 

készüléket használtam, amelynek 

teljesítménye 0-100 % között (300 W) 

változtatható, és szakaszos illetve folytonos 

üzemben is használható. A mintát külső 

termosztáttal 4 °C-ra hűtöttem le a feltárások 

alatt. 
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3.1.1.7 Enzimreaktor 

 

 
26. ábra: Solvent Resistant Stirred Cell 

Az enzimes biokonverzók többségéhez 80 ml 

maximális térfogatú Solvent Resistant Stirred 

Cell-t (Millipore) alkalmaztam. Ez egy tengelyen 

függő mágneses keverővel felszerelt szűrőmodul, 

amely nyomásálló (6 bar-ig), és oldószerálló, 

valamint autoklávban sterilezhető. Az 

enzimreakciók során 10 kDa-os ultraszűrő 

membránt (d=47 mm) tettem bele, és a 

mintavételkor N2-nel helyeztem nyomás alá, így a 

minta az ultraszűrőn keresztül (enzimek nélkül) 

jött ki. 

A folytonos enzimreaktoros kísérletekhez Reservoir RC800 típusú (Millipore) 800 ml 

össztérfogatú, nyomásálló tartály használatát terveztem. 

A párhuzamos szakaszos kísérletekhez visszacsapószeleppel ellátott, mágneskeverővel 

és N2 gáz bevezetéssel felszerelt mintavevős műanyag edényeket (50 ml) illetve 

üvegedényeket (200 ml) használtam. Ezek hátránya, hogy mintavételkor az enzimek is 

kikerülnek a reaktorból. 

 

3.1.1.8 Spektrofotométer 

 

Pharmacia LKB-Ultrospec Plus Spektrophotometer készüléket használtam, 6 küvettás 

vagy Peltier-elemes átfolyó küvettás feltéttel. 

 

3.1.1.9 HPLC berendezés 

 

A fermentációs és biokonverziós minták elemzésére szolgáló Waters Breeze 

berendezés a következő típusú egységekből állt:  

• Waters degasser 

• Waters 1515 izokratikus pumpa 

• Waters 717 Plus automatikus mintaadagoló 

• Waters 2414 RI detektor 
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3.1.1.10 Gázkromatográf 

 

A rekombináns P. pastoris fermentációs mintáinak metanol tartalmát az alábbi 

készülékkel határoztuk meg [77] 

HP Chrompack 438A: 

- Mosaic adatgyűjtő szoftver 
- FID detektor 
- kolonna: Supelco 0,2 % Carbowax 1500 on 80/100 Carbopack C, 6’  
- a hidrogén 300 kPa, levegő 150 kPa, nitrogén vivőgáz 300 kPa  
- az injektor: 200 oC; oszlop: 100 °C; detektor 300 oC  
A sejtmentesre szűrt mintákból 3 µl-t adagoltunk be megfelelő hígításban, kétszeri 

ismétléssel. A koncentrációkat az integrációval kapott csúcsterületekből határoztuk meg. A 

mennyiségi meghatározáshoz standard sort készítettem metanol desztillált vizes oldatából. A 

standardok koncentrációja 0,05; 0,1; 0,2 és 0,5 V/V% volt metanolra nézve. A minták 

metanol koncentrációját a kalibrációs sorra illesztett egyenes alapján számoltuk ki. 

 

3.1.1.11 FPLC készülék 

 

Pharmacia Fast Protein Liquid Chromatography System 

• Pump p-500 

• Liquid Chromatography Controller LCC-500 

• Monitor UV-M 

• LKB Bromma 2210 2 Channel Recorder 

• FPLC Manager adatgyűjtő és kiértékelő szoftver 

• LKB Broma 2142 Differential refraktometer 

3.1.2 Mikroorganizmusok 

• Gluconobacter suboxydans ATCC 621H, tanszéki törzsgyűjteményből 

• Lactobacillus reuteri NCIMB 11951, megvásárolva az NCIMB törzsgyűjteményből 

• Pichia pastoris pPIC3,5K/DH/SMD MutS 49, 50, 51 és 55 törzsei a kereskedelmi 

forgalomból vett törzset kutatócsoportunkban dr. Holczinger András módosította 

• Citrobacter freundii DSMZ 30040, megvásárolva a DSMZ törzsgyűjteményből 

• Klebsiella pneumoniae DSMZ 2026, megvásárolva a DSMZ törzsgyűjteményből 

• Clostridium butyricum NCIMB 8082, megvásárolva az NCIMB törzsgyűjteményből 
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3.1.3 Táptalajok 

 

Élesztő kivonat 5 Élesztő kivonat 5 g/l YE 10 5,0g Szójapepton 3 Élesztő
CSL 50 Tripton 10 g/l Pepton 20 3,0g Húskivonat 10 Húskivonat
agar 30 Húskivonat 5 g/l agar 20 15g Agar 5 Pepton
Szorbit 70 K2HPO4 2 g/l glükóz 20 1000 ml dH2O 1 Keményítő
víz 1000ml Na-citrát 2,816 g/l víz 1000ml pH 7 5 NaCl

NH4Cl 0,548 g/l 4,9735 Na-acetát.H2O
Na-acetát 5 g/l 12,5 Agar
MgSO4·7H2O 0,1 g/l 0,55 L-cisztein-HCl
MnSO4 0,05 g/l 5,5 Glükóz
Glükóz 20 g/l
Agar 15 g/l

C. butyricum
RCM Agar

Autokláv 125°C 25 perc

L.reuteri
MRS agarSzorbit agar YEPD agar Nutrient Agar

G. suboxydans P.pastoris C. freundi és K.pneumoniae

 
5. táblázat: Táptalajok törzsfenntartáshoz 
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Oldat
neve MRS+ C-1 & C-2 [19] C-3,4,5 C6 K-4,5,6,7,8,9,10 K2004_3 K-1,2,3

Glicerin 20 Glükóz +/- 20/5,14 Glicerin 25,2 glicerin 2,8 v/v % 9 glükóz 22 g/l 40 g/l glicerin
Glicerin +/- 0/26,31 glicerin 2 g/l 4 g/l

Élesztő kivonat 4 g/l Élesztő kivonat 5 85% H3PO4 16,8 ml K2HPO4 14 g/l 4 g/l K2HPO4 5 g/l 5 g/l KCl 0,75 g/l
CSL 4 g/l Tripton 10 CaSO4 0,588  g/l KH2PO4 6 g/l 6 g/l KH2PO4 3 g/l 3 g/l NaH2PO4 1,38 g/l
KH2PO4 4 g/l Húskivonat 5 KOH 2,604 g/l (NH4)2SO4 3 g/l 3 g/l (NH4)2SO4 2 g/l 2 g/l NH4Cl 5,35 g/l

K2HPO4 2 MgSO4.7H2O 9,387 g/l MgSO4 *7H2O 0,2 g/l 0,2 g/l MgSO4 *7H2O 0,4 g/l 0,4 g/l Na2SO4 0,28 g/l
Na-citrát 1,4077 K2SO4 11,466 g/l CoCl2*6H2O 0,2 g/l CaCl2 0,1 g/l 0,1 g/l MgCl2*6H2O 0,26 g/l
NH4Cl 0,2803 Struktol 0,525 ml élesztő kivonat 0,2 g/l CoCl2*6H2O 0,004 g/l 0,004 g/l CaCl2*2H2O 0,0029 g/l
Na-acetát 5 PTM oldat 2,73 ml FeSO4*7H2O 0,01 g/l Élesztő kivonat 2 g/l (NH4)2SO4: 3 g/l citromsav 0,42 g/l
MgSO4·7H2O 0,1 Szójapepton 0,5 g/l - élesztő kivonat 1 g/l
MnSO4 0,05 PTM oldat: Húskivonat 0,3 g/l 0,3 g/l

MRS- bórsav 0,01 g/l FeCl3*H2O 0,027 g/l FeCl3*H2O 0,027 g/l 0,027 g/l FeCl3*H2O 0,027 g/l
Élesztő kivonat 5 NaI 0,04 g/l CaCl2 0,05 g/l ZnCl2 0,00342 g/l 0,00342 g/l CaCl2

Triptikáz 10 biotin 0,1 g/l ZnCl2 0,00014 g/l 0,00342 g/l MnCl2*4H2O 0,01 g/l 0,01 g/l ZnCl2 0,00342 g/l
Húskivonat 5 NaMoO4

.2H2O 0,1 g/l MnCl2*4H2O 0,01 g/l 0,01 g/l H3BO3 0,00031 g/l 0,00031 g/l MnCl2*4H2O 0,01 g/l
K2HPO4 2 CoCl2

.6H2O 0,25 g/l H3BO3 0,00012 g/l 0,00031 g/l CoCl2*6H2O 0,00119 g/l 0,00119 g/l H3BO3 0,00031 g/l
Na-citrát 1,4077 MnSO4

.H2O 1,5 g/l CoCl2*6H2O 0,0119 g/l 0,00238 g/l CuCl2*2H2O 0,00085 g/l 0,00085 g/l CoCl2*6H2O 0,00238 g/l
NH4Cl 0,2803 CuSO4

.5H2O 3,0 g/l CuCl2*2H2O 0,00004 g/l 0,00085 g/l NiCl2*6H2O 0,00005 g/l 0,00005 g/l CuCl2*2H2O 0,00085 g/l
MgSO4·7H2O 0,1 ZnCl2 10,0 g/l NiCl2*6H2O 0,00005 g/l 0,00005 g/l Na2MoO4*2H2O 0,002175 g/l 0,002175 g/l NiCl2*6H2O 0,00005 g/l
MnSO4 0,05 FeSO4

.7H2O 32,5 g/l Na2MoO4*2H2O 0,00007 g/l 0,02175 g/l Na2MoO4*2H2O 0,02175 g/l

Tejsav 2,57 H2SO4 2,5 ml
D Cisztein*HCl 0,2 g/l 0,2 g/l

Glükóz-monohidrát 400
1ml/l C oldat
Glicerin 400 g/l Glicerin 400 g/l
1 ml/l C oldat 1 ml/l C oldat

C. freundi

A

E

F

C

L.reuteri K.pneumoniae

B

G. suboxydans P.pastoris

 
6. táblázat: Tápoldatok fermentációkhoz I. (A: szénforrás, B: alap közeg, C: nyomelem oldat, D: kiegészítés, E+F: rátáp oldatok) 
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Oldat
neve 2YT+Glü+Glic 2YT+Glic Tejsavó+Szulfát+Glic Tejsavó+Szulfát Tejsavó Trp+Cys+Glic Kazein+Glic YNB-AS YNB+AS

Glü:20g/l Laktóz: 55 g/l Laktóz: 55 g/l Laktóz: 55 g/l
Glicerin:20g/ Glicerin:20g/l Glicerin:20g/l Glicerin:20g/Glicerin:20g/l Glicerin:20g/l Glicerin:20g/lGlicerin:20g/l

YE:10g/l YE:10g/l (NH4)2SO4: 5 g/l (NH4)2SO4: 5 g/l [59] [59] [59] [59]
Tripton:16g/l Tripton:16g/l +L-CysHCl:0,1g+Kazein: 16 g/l+YNB-AS:8g+YNB+AS:8g/l
NaCl:5g/l NaCl:5g/l +Trp: 0,384 g/l

ZnCl2 70 mg/l
MnCl2.4H2O 100 mg/l
H3BO3 60 mg/l
CoCl2.2H2O 200 mg/l
CuCl2.2H2O 20 mg/l
NiCl2.6H2O 25 mg/l
Na2MoO4.2H 35 mg/l
HCl 37% 0,9ml/l

D

Glicerin:100g/l
YE: 50g/l

E

F

C. butyricum

A

B

C

 
7. táblázat: Tápoldatok fermentációkhoz II. (A: szénforrás, B: alap közeg, C: nyomelem oldat, D: kiegészítés, E+F: rátáp oldatok) 



  Kísérleti rész 

 

 - 46 - 

 

3.1.4 Oldatok, reagensek 

 

3.1.4.1 Imidazol-puffer[64] 

 

8. táblázat 

ΣV=250ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. GSH 2 mM 307,3 0,1537 g/250ml 

2. pH:=7,0    

3. FeSO4 2 mM 278,02 0,1390 g/250ml 

4. pH:=7,0    

5. Imidazol 50 mM 68,08 0,851 g/250ml 

6. dH2O  18 250ml 

pH állítás: KOH (10g/50ml) 

 

3.1.4.2 KHCO3 puffer  + (NH4)2SO4 

 

9. táblázat 

ΣV=25ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. KHCO3 1 M 100,1 2,503g 

2. (NH4)2SO4 0,3 M 132 0,99g 

3. dH2O  18 25ml 

4. pH:=9,0 (KOH) 1M KOH 0,3M (NH4)2SO4 56,11;132 1,4028;0,99

 

3.1.4.3 1,3-PD oldat 

 

10. táblázat 

ΣV=10ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. 1,3-PD 1 M 76 0,76g 

2. dH2O  18 10 
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3.1.4.4 NAD+ oldat 

 

11. táblázat 

ΣV=1ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. NAD+ 0,1 M 663,4 0,0663g 

2. dH2O  18 1 

 

3.1.4.5 Kálium-foszfát puffer + KCl 

 

12. táblázat 

ΣV=223ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. KH2PO4 0,35 M 136,09 1,096g 

2. K2HPO4 0,35 M 174,18 12,1926g 

3. dH2O  18 223 ml 

4. KCl 0,5 M 74,56 8,3134g 

5. pH=8,0    

 

3.1.4.6 B12 oldat 

 

13. táblázat 

ΣV=100ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. Coenzyme B12 150 µM 1579,6 0,0237g 

2. dH2O  18 100ml 

 

3.1.4.7 MBTH oldat 

 

14. táblázat 

ΣV=50ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. MBTH . HCl 0,1% = 1g/l 215,7 0,05g 

2. dH2O  18 50ml 
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3.1.4.8 1,2-PD oldat 

 

15. táblázat 

ΣV=100ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. 1,2-PD 2 M 64 12,8g 

2. dH2O  18 100ml 

 

 

3.1.4.9 K-citrát-puffer 

 

16. táblázat 

ΣV=200ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. Citromsav . H2O 0,1 M 210,14 4,2028g 

2. KOH  56,11 1,1222g 

3. pH:=3,6    

4. dH2O  18 200 

 

 

 

3.1.4.10 HEPES puffer [50] 

 

17. táblázat 

ΣV=1000ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. MnCl2 0,100 M 197,91 0,0198g 

2. DiTioThreitol 0,002 M 154,25 0,3085g 

3. HEPES 

pH=7,4 

0,050 M 238,3 11,915g 

4. dH2O  18 1000ml 
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3.1.4.11 Kálium-foszfát puffer 2. 

 

18. táblázat 

ΣV~120ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. KH2PO4 0,4 M 136,09 5,4436g/100ml 

2. K2HPO4 0,4 M 174,18 6,9672g/100ml 

3. dH2O  18 2x100ml 

4. pH=8,0    

 

3.1.4.12 yADH oldat 

 

19. táblázat 

ΣV=1000ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. yADH 120 U/ml - 0,00038g 

2. dH2O  18 1 ml 

 

 

3.1.4.13 NADH2 oldat 

 

20. táblázat 

ΣV=1ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. NADH2 0,020 M 763,46 0,0153g 

2. dH2O  18 1 ml 

 

 

3.1.4.14 Glicerin oldat 

 

21. táblázat 

ΣV=1ml Anyag Koncentráció M [g/mol] Bemérés 

1. 87%glicerin 1 M 92 0,1058g 

2. dH2O  18 1 
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3.1.4.15 K-foszfát puffer 3. 

 

22. táblázat 

Anyagok Koncentráció

KH2PO4 0,07M 

K2HPO4 0,07M 

KCl 0,1M 

(NH4)2SO4 0,06M 

pH=8, NaOH-dal 

3.1.4.16 Triptofán oldat 

 

23. táblázat 

Anyagok Bemérés (V=100ml) Koncentráció 

Triptofán 0,2040g 10mM 

cc.HCl 420µl 0,05N 

Desztillált víz 

 

3.1.5 Enzimaktivitás mérések 

 

3.1.5.1 1,3-PDOR [50] 

A módszer elve, hogy a fiziológiás iránnyal ellentétesen az enzimhez 1,3-PD-t és NAD+ 
koenzimet adunk, majd a NADH2 képződését követjük fotometriásan. 
• 0,7 ml megfelelően higított enzimoldat 
• 0,1 ml 3.1.2.2 oldat (KHCO3 puffer  + (NH4)2SO4) 
• 0,1 ml 3.1.2.4 oldat (NAD+ oldat) mérés indítása, 8 perc preinkubáció 
• 0,1 ml 3.1.2.3 oldat (1,3-PD oldat) hozzáadása, 7 perc mérés. 

A preinkubáció és a mérés során adott időközönként (általában 20 s) leolvasta a 

készülék a λ=340 nm-en mért abszorbanciát (ε=6220 M-1*cm-1). A fotométer küvettatartóját 

25 °C-ra termosztáltam. A mérés végén az adatokat Rsang program segítségével számítógépre 

vittem. 
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3.1.5.2 GDH 

A módszer elve, hogy a fiziológiás iránnyal megeggyezően az enzimhez glicerint-t és 
NAD+ koenzimet adunk, majd a NADH2 képződését követjük fotometriásan. 
• 0,7 ml megfelelően higított enzimoldat 
• 0,1 ml 3.1.2.2 oldat (KHCO3 puffer  + (NH4)2SO4) 
• 0,1 ml 3.1.2.4 oldat (NAD+ oldat) mérés indítása, 8 perc preinkubáció 
• 0,1 ml 3.1.2.4 oldat (Glicerin oldat) hozzáadása, 7 perc mérés 

A preinkubáció és a mérés során adott időközönként (általában 20 s) leolvasta a 

készülék a λ=340 nm-en mért abszorbanciát. A fotométer küvettatartóját 25 °C-ra 

termosztáltam. A mérés végén az adatokat Rsang program segítségével számítógépre vittem. 

 

3.1.5.3 GDHt – MBTH [61] 

A módszer elve, hogy a GDHt által 10 perc alatt képzett aldehidet 15 percig 

reagáltatjuk MBTH-val, és a képződött kromofór komplexet fotometráljuk. 

Vak 

• 0,7 ml enzim 
• 0,1 ml 3.1.2.5. oldat (Kálium-foszfát puffer + KCl)
• 0,1 ml víz 
• 0,1 ml 3.1.2.6. (B12 oldat)10p 37°C 
• 1 ml 3.1.2.9 (K-citrát-puffer) 
• 0,5 ml 3.1.2.7 (MBTH oldat)15 p 37°C
• 1 ml dH2O +MÉRÉS 

Minta 

• 0,7 ml enzim 
• 0,1 ml 3.1.2.5. oldat (Kálium-foszfát puffer + KCl)
• 0,1 ml 3.1.2.8. oldat (1,2-PD oldat) 
• 0,1 ml 3.1.2.6. (B12 oldat)10p 37°C 
• 1 ml 3.1.2.9 (K-citrát-puffer) 
• 0,5 ml 3.1.2.7 (MBTH oldat)15 p 37°C
• 1 ml dH2O +MÉRÉS 

Az aktivitásméréshez 1 vak mintát és 3 párhuzamos enzim mintát készítettem elő úgy, 

hogy (K. pneumoniae esetén alufóliával bevont) 4 ml-es küvettákba kimértem a puffer, víz és 

koenzim oldatokat, majd pedig az enzimoldat hozzáadásakor indítottam a stoppert. A 

küvetták között fél perces időeltolást alkalmaztam, hogy a reakcióhoz szükséges anyagokat 

(citrát puffer, MBTH, víz) egyesével tudjam a küvettákhoz adni. A fotometriás mérés 305 

nm-en történt (ε=13500 M-1*cm-1), ezért kvarcküvettát alkalmaztam. 

3.1.5.4 GDHt – yADH [62] 

A módszer elve, hogy a GDHt által képzett aldehidet NADH2 elhasználásával (ez 

extinkció csökkenést okoz) az élesztő alkohol-dehidrogenáza alkohollá redukálja. 

Vak 

• 0,5 ml Enzim 
• 0,1 ml 1.1.2.12. oldat (Kálium-foszfát puffer 2.) 
• 0,1 ml 1.1.2.8. oldat (1,2-PD oldat) 
• 0,1 ml 1.1.2.13. oldat (yADH oldat) 
• 0,1 ml 1.1.2.14. oldat (NADH2 oldat) 
• 10p 37°C preinkubáció 
• 0,1 ml dH2O MÉRÉS 10perc 

Minta 

• 0,5 ml Enzim 
• 0,1 ml 1.1.2.12. oldat (Kálium-foszfát puffer 2.) 
• 0,1 ml 1.1.2.8. oldat (1,2-PD oldat) 
• 0,1 ml 1.1.2.13. oldat (yADH oldat) 
• 0,1 ml 1.1.2.14. oldat (NADH2 oldat 
• 10p 37°C 
• 0,1 ml 1.1.2.6. (B12 oldat) MÉRÉS 
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A mérés során adott időközönként (általában 15 s) leolvasta a készülék a λ=340 nm-en 

mért abszorbanciát (ε=6220 M-1*cm-1). A fotométer küvettatartóját 25 °C-ra termosztáltam. A 

mérés végén az adatokat Rsang program segítségével számítógépre vittem. 

A mintánál mért meredekségből levonva a vaknál mért meredekséget állapítható 

meg az aktivitásszámoláshoz szükséges koenzimváltozás. 

3.1.5.5 GDHt – Triptofánnal [60] 

A módszer alapja, hogy az aldehidek erősen savas közegben a triptofánnal színes 

komplexet képeznek, amelynek fényelnyelése 560 nm-en spektrofotométerrel mérhető. A 

módszer elve, hogy a 3-HPA funkciós csoportja révén – az akroleinhez hasonlóan 1:1 

mólarányban – reagálni képes a triptofán amino csoportjával. Mivel 3-HPA standard 

kereskedelemben nem kapható, ezért a kalibrációt (24. ábra) akroleinnel kell készíteni, ennek 

segítségével a 3-HPA mérhető [52]. 

 
27. ábra: Akrolein kalibrációs egyenes a GDHt méréshez 

Ezt a módszert felhasználtam arra, hogy a glicerinből GDHt enzim hatására képződő 

3-HPA mennyiségét mérjem.  

Vak 

• 0,7 ml Enzim 
• 0,1ml víz 
• 0,1 ml 3.1.2.15. oldat (Kálium-foszfát puffer 3.) 
• 10p preinkubáció 37°C 
• +0,1 ml víz 
• 15p 37°C inkubáció 
• +3 ml ccHCl 
• +0,75 ml 3.1.2.16. Triptofán oldat 
• Mérés 560nm-en 

Minta 

• 0,7 ml Enzim 
• 0,1ml víz 
• 0,1 ml 3.1.2.15. oldat (Kálium-foszfát puffer 3.) 
• 10p preinkubáció 37°C 
• +0,1 ml 3.1.2.4 oldat (Glicerin oldat) 
• 15p 37°C inkubáció 
• +3 ml ccHCl 
• +0,75 ml 3.1.2.16. Triptofán oldat 
• Mérés 560nm-en 
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Az abszorbanciából kapott 3-HPA koncentráció 15 perc alatt keletkezett, így 

átszámolható enzim egységre. 

A GDHt-triptofánnal történő enzimaktivitás méréséhez ultraszűrőn tisztított 

enzimoldatra van szükség, mert a szennyező komponensek között NAD/NADH2 is található, 

így a képződött HPA-t a PDOR enzim elhasználja, és ez a mérést zavarja. 

 

3.1.6 Enzimtisztítási kísérletek 

FPLC kromatográffal végeztem sómentesítést (HiTrap Desalting oszlopon, 

Pharmacia), festékkromatográfiát (Sigma-Aldrich, Cibacron Blue F-3GA), 

affinkromatográfiát (Amersham Biosciences, Hitrap Chelating HP 5 ml, és Sigma-

Aldrich, Agarose 4B-n immobilizált Adenozin 5’-trifoszfát), anioncserélést (Sigma-

Aldrich, Q-Sepharose). 

3.1.7 Analitikai mérések 

 

3.1.7.1 Glicerinmérés Triglicerid kit-tel 

 

A mérés elve, hogy a reagens lipáz tartalma a triglicerideket glicerinre és zsírsavra 

bontja, majd a további enzimek a glicerint kromofór vegyületté alakítják, amely 

fotometrálható. Mivel a mintáim triglicerid tartalma elhanyagolható volt közvetlenül 

glicerinmérésre használtam ezt a kitet. 

A küvettába először 1 ml triglicerid reagenst mértem be, majd hozzáadtam a 

megfelelően higított 20 µl mintát. Az így kapott oldatot 5 percig 37 oC-on termosztáltam, 

majd 500 nm-en mértem az abszorbanciáját. A vak minta a triglicerid reagens mellett 20 µl 

desztillált vizet tartalmazott. 

Az egyik fermentációnál (K2004_2) összehasonlítottam a sejtes és a sejtmentes minta 

glicerin mérésének eredményét, amelyek alapján megállapítottam, hogy a mérést a sejtek 

zavarják, ezért centrifugált felülúszó vagy mikroszűrt minta szűrlet szükséges a méréshez. Az 

alábbi kalibrációs egyenest vettem fel, és alkalmaztam. 
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28. ábra: Triglicerid kit kalibrációja 

3.1.7.2 HPLC-s módszer 

 

A fermentációs és biokonverziós minták rutin analízise során 5 mM H2SO4 tartalmú 

Millipore víz volt az eluens, amelynek térfogat árama 0,5 ml/perc volt. A detektort 40 °C-ra, 

az oszlopot 65 °C-ra, a mintákat 4 °C-ra termosztáltam. A kvantitaív méréshez 10 g/L 

standard oldatból indulva 6 lépcsős hígítási sort készítettem (minden lépcső között 2x hígítást 

alkalmaztam), így 10, 5, 2,5, 1,25, 0,625, 0,3125 g/L-es oldatokat kaptam. A standard 

glükózt, glicerint, ecetsavat, etanolt, 1,3-PD-t, 2,3-BuOH-t, vagy glükózt, glicerint, ecetsavat, 

etanolt, 1,3-PD-t, BuOH-t tartalmazott. 

 

3.1.7.3 DHA meghatározás o-toluidinnel 

 

Egy Eppendorf-csőbe bemérünk 150 µl megfelelően hígított dihidroxi-acetont 

tartalmazó oldatot, majd 1350 µl o-toluidin-ecetsavas reagenst (Sigma T-1199). A csövet 

forró vízfürdőbe helyezzük 8 percre, ezután megmérjük az elegy abszorbanciáját 359 nm-en, 

referenciaként hasonló módon elkészített dihidroxi-aceton oldat helyett desztillált vizet, 

tartalmazó vakot használunk. A méréshez tartozó kalibrációt a 29. ábra tartalmazza. Az o-

toluidin-reagenssel nem adott reakciót a glicerin, a szorbit és a szorbóz, ezért ezek nem 

zavarják a mérést. 
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29. ábra: DHA kalibráció o-toluidinnel 

 

3.1.7.4 Fehérje tartalom meghatározása 

 

Az enzimek kinyerésekor (a feltárások vizsgálatakor) a kiszabadult fehérjéket BCA 

(BiCinkionic Acid, Sigma) módszerrel határoztam meg. A mérés során a megfelelően 

meghígított fehérjeoldatból 20 µL-t pipettáztam az előre kimért 980 µL A +20 µL B 

reagenshez, majd 37 °C-on 15 percig inkubáltam. Az abszorbanciát 562 nm-en mértem vízzel 

készített vakhoz képest. Az alább látható kalibrációt használtam (30. ábra). 

 
30. ábra: BCA módszer kalibrációja 
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3.2 Eredmények 
 

3.2.1 Kísérletek Gluconobacter suboxydanssal 

 

A G. suboxydans széles spektrumú oxidatív folyamatairól ismert, ezért glicerin alapú 

fermentációkban vizsgáltuk a glicerin oxidációját DHA-ná, és a kinyerhető GDH 

aktivitásokat. Előkísérletben, majd negyedfokú ortogonális kísérleti tervben vizsgáltuk, és 

összehasonlítottuk a G. suboxydans sejtek glicerin-DHA és eritrit-eritróz átalakítását.[53]. 

Dolgozatomban csak a GDH enzimelőállítás szempontjából fontos eredményeket mutatom be 

az alábbiakban. 

Sikeres fermentációkat hajtottunk végre glicerinen, amelyek során magas hozammal 

(YDHA/Glic=0,7 g/g) és konverzióval képződött a DHA. A sejtek feltárásakor azonban kiderült, 

hogy nem NAD+-függő GDH-zal rendelkeznek, hanem az irodalomnak [54] megfelelően 

PQQ (pirrolokinolin-kinon) koenzimet használóval. Megállapítottuk továbbá, hogy 50 g/L 

glicerin koncentráció felett szubsztrátinhibíció, 20 g/L DHA fölött pedig irreverzibilis, és a 

saját enzimére nézve szelektív termékinhibíció alakul ki. A teljes termékinhibíció 70 g/L-nél 

valósul meg, és a produktivitás 1 g/L*h-nak adódott (1,5 g/L számított biomassza 

koncentrációval, 31. ábra). 

 
31. ábra: DHA előállítás G. suboxydans fermentációval 
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Az ábrán látható, hogy a rátáplálással bevitt glicerinkoncentráció 9-12 g/L között 

mozog. A térfogati produktivitás szempontjából az optimumpont: ~120 g/l glicerin, ~9 g/l 

élesztőkivonat és KH2PO4. Megállapítottuk, hogy a dihidroxi-aceton képzéssel a kiindulási 

glicerin-koncentráció van kapcsolatban, míg a sejttömeg képzés az élesztőkivonat- és só-

koncentrációtól is függ. A fenti ábrán a képződött DHA folyamatosan felhalmozódik és 20 

g/L koncentrációnál elkezdi lassítani a sejtnövekedést, amelyet végül 70 g/L-nél le is állít. Ezt 

igazolja a sejtnövekedési sebességre a termék koncentráció hatását mutató 32. ábra is. 

 
32. ábra: Termékinhibíció a G. suboxydans sejtekre 

 

A G. suboxydans sejteknek GDH enzime kinyerését célzó feldolgozásakor az 

üveggyöngyös feltárás, az acetonnal történő kicsapás és szűrés, valamint az ultrahangos 

sejtfeltárások közül az utóbbi volt a leghatékonyabb. 

A sejtekből ultrahanggal kinyert enzimkészítményt – mint GDH enzimet – hozzáadtuk 

GDH szegény K. pneumoniae enzimkészítményhez, hogy megvizsgáljuk együttműködésüket 

a glicerin – 1,3PD/DHA biokonerzió során. Mivel ez a GDH PQQ-t igényel koenzimként, 

amelyet nem tettem az enzimreaktorba, nem volt szignifikáns különbség a G. suboxydans 

GDH-val kiegészített és anélküli enzimreaktorok között (77.o., 28. táblázat) 

 

3.2.2 Kísérletek Lactobacillus reuteri-vel 

 

A L. reuteri sejtek az irodalom szerint [12] jól tolerálják és nagy koncentrációban 

kiválasztják a 3-HPA-et, amely toxikus (antibiotikus) intermediere a glicerin 

biokonverziónak.  

Kutatásaink során – egy diplomamunka keretein belül [52] – kettős célt fogalmaztunk 

meg: nagy mennyiségű sejt (azaz biokatalizátor) előállítása, majd a sejtek felhasználása 
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biokonverzióra. A sejtek szaporítása glükózon történt, a biokonverzió szubsztrátja pedig 

glicerin volt. A fermentációval előállított sejteket különböző módon feldolgoztuk, és a sejt 

készítmények biokonverziós aktivitását összehasonlítottuk. 

3.2.2.1 L. reuteri előállítása fermentációval 

A kutatás kezdetén megvizsgáltuk, hogy javítja-e a sejthozamot és a biomassza 

produktivitását, ha szakaszos technika helyett glükóz rátáplálást alkalmazunk MRS tápoldaton 

20 g/L glükózon. A rátáplálást a kezdeti glükóz elfogyása után (hanyatló fázisban), 20 g/L-

nek megfelelő glükóz pillanatszerű injektálásával végeztük. Mivel a különbség nem volt 

szignifikáns, ezért az egyszerűbb szakaszos technika mellett döntöttünk. 

A későbbiekben megvizsgáltuk, hogy a fakultatív anaerob L. reuteri sejteket lehet-e a 

K. pneumoniaenál kifejlesztett módszerrel (aerob glükózos szakasz+anaerob glicerines, 

3.2.4.1 Fermentációs kísérletek) hatékonyan fermentálni. Megvizsgáltuk, hogy magasabb 

szubsztrát koncentráiónál milyen hozamot és sejtkoncentrációt lehet elérni. Az eredményeket 

a 24. táblázat mutatja. 

24. táblázat: L. reuteri sejtek fermentációs előállítása 
Fermentáció Körülmények Jx (g/l*h) Jxmax (g/l*h) Yx/s (g/g) YTejsav  YEtOH  gHPA/g sejt 

LR2006_1 Fed-batch 0,087 0,202 4,2 59,0 36,6 0,048 

LR2006_2 Batch(0,7L) 0,092 0,211 6,7 56,6 36,7 0,052 

LR2006_3 Batch (1,5L) 0,087 0,087 7,0 57,4 35,6 1,297 

LR2006_4 Batch(0,7L) 0,084 0,400 3,6 73,4 23,0 n.a 

LR2006_5 Batch(0,7L) 0,093 0,325 4,6 72,7 22,7 n.a 

LR2006_6 Batch+1xGlü rátáp. 0,110 0,321* 5,3 67,4 28,0 4,446 

LR2006_7 Batch+1xGlü rátáp 0,092 0,311 4,4 62,6 33,0 0,014 (hibás) 

LR2006_8 Batch(aerob) 0,028 0,405** n.a n.a n.a 0,399# 

LR2006_9 Batch(aerob) 0,023 0,177*** 3,8 53,5 42,6## 0,323 

Irodalom [67] Batch(anaerob)      12,58g/30g=

0,42 

Irodalom [68] Batch(anaerob)      5,2g/4g=1,3 

* ráinjektálás előtti (szakaszos) produktivitás 

**aerob körülmények (Q=0,6 L/min, DO: 100->58 %-ig csökkent) között, S0=120 g/L, csak 40 g/L Glü fogyás, 

kevés N-forrás;        #nagy biokonverziós aktivitás 

***aerob körülmények között, S0,Glü=20 g/L, S0,Glic=2 g/L    ##ecetsavra vonatkozik 

 

Megállapítható volt, hogy a leghatékonyabb módszer a glükóz alapú szakaszos, majd 

egyszeri, manuális, további glükóz adagolást alkalmazó eljárás volt a legsikeresebb szemben 
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a fed-batch, az aerob módon végzett glükóz alapú, illetve az aerob módon glükóz/glicerin 

alapú fermentációkkal (ez utóbbi volt sikeres a K. pneumoniae esetén). 

 

3.2.2.2 L. reuteri sejtek felhasználása glicerin – HPA biokonverzióra 

Az egyes sejtkészítmények termelőképességének méréséhez felvettük a sejtek által 

termelt HPA koncentrációkat az időben (a HPA köztitermék, ezért maximumos görbéket 

kaptunk), és megállapítottuk az adott sejtkoncentráció által elért maximális HPA értékeket, 

illetve az ehhez szükséges időt. 

A fermentációk után alkalmazott sejtfeldolgozási módszereket így fajlagos HPA 

termelő képesség és a kezelés alatti aktivitás változás vizsgálatával hasonlítottuk össze (25. 

táblázat). 

25. táblázat: L. reuteri sejtek feldolgozásának vizsgálata 
Fajlagos HPA termelés(g HPA/g sejt) 

Fermentáció Kezelés 
Előtt (szabad sejtes) Után (kezelt) 

Változás  

4,5 Perlit - 0,236  

4,5 Porlasztott - 0,011  

4,5 Zselatin - 0,0  

6 Foszfát puffer 4,446 0,0  

6 Biokonverzió után 

perlitre immobilizált 

4,446 0,013 0,3% 

7 Liofilezett 1,4ml 0,014 (hibás) 5,963  

7 Liofiliezett 10ml 0,014 (hibás) 0,792  

8 Kitozán mikrogyöngy 0,086* 0,557 648% 

8 Kitozán makrogyöngy 0,399 0,080 20% 

*azonos léptékre átszámított, korrigált érték 

 

Megállapítható, hogy – bár nem volt adekvát viszonyítási alap (nem sikerült a mérés 

során elérni a maximális HPA koncentrációt) – a liofilezés kimagasló aktivitást ért el. 

Ugyanakkor a talán kevésbé költséges kitozán gyöngyre történt sejtrögzítés is jó aktivitást ért 

el különösen a kezelés előtti aktivitáshoz képest. 

Figyelemre méltó továbbá, hogy az eppendorf csövekben (1,4 ml) végzett 

biokonverziók magasabb aktivitást adtak, mint az azonos körülmények közötti 10 ml-es 

kémcsövekben (ld. 25. táblázat liofilezettek). Ez talán a jobb anaerobitással magyarázható. 

 Ha a legmagasabb fajlagos HPA aktivitású sejtekből 4 g-t (4,446 gHPA/g sejt) 1 L-ben 

felszuszpendálnánk, akkor 4x4,446 g =17,78 gHPA/L (=240 mM) termelődne 20,73 h alatt, 
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ami magasabb, mint a legmagasabb irodalmi érték (24. táblázat [67] 170 mM). Sajnos a 

produktivitás értékeink elmaradnak a publikáltaktól [10]: 170 mM/5 h=2,5 g/(l*h) 4 g/L sejt 

segítségével ez esetünkben JHPA=0,86 g/(l*h) , ennek oka, hogy eddigi méréseink során csak a 

sejtkészítmények azonos körülmények közötti összehasonlítása volt a cél, így nem az 

optimális körülmények mellett végeztük a biokonverziókat. A kutatások ezirányú folytatása 

esetén optimálási kísérlet elvégzése szükséges, amely az irodalmi értékekkel jól 

összehasonlítható eredményeket szolgáltatna. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy az előállított szabadsejtes sejtkészítmények termelő 

képessége hogyan változik az időben, azaz tárolás közben (33. ábra). 

 
33. ábra: L. reuteri sejtek aktivitás változása az időben 

 

Azt a meglepő eredményt kaptuk, hogy a HPA termelő aktivitás növekedni, az 1,3-PD 

termelő aktivitás pedig csökkenni látszott a tárolás során. Ennek valószínűleg az az oka, hogy 

a HPA fogyasztó PDOR enzim levegőre érzékeny oxidoreduktáz, és a tárolás során 

gyorsabban vesztett aktivitásából, mint a HPA termelő GDHt. 

 

3.2.3 Kísérletek rekombináns Pichia pastoris-szal 

 

A rekombináns P. pastoris élesztő törzsek esetében a sejtszaporítás valamilyen 

cukoralkoholon történik (glicerin, szorbit), majd fed-batch technika segítségével metanolra 

térnek át előbb egy adaptációs szakasz, majd az expressziós (termelő) szakasz kivitelezésével. 

A P. pastoris metanol hasznosítása során – szemben a metanogén baktériumok nagyobb 

energiát szolgáltató alkohol-dehidrogenáz enzimével – alkohol-oxidáz enzimekkel 
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hangyasavat termel, amelyből további két lépésben CO2-ot állít elő. A metanol oxidációja 

közben toxikus hidrogén-peroxid keletkezik, amelyet ugyan a kataláz enzim a 

peroxiszómában hatástalanít, de a metanol koncentráció szabályozása kulcskérdés a célfehérje 

előállítás szempontjából. 

A P. pastorisba történő klónozáskor a két alkohol-oxidáz gén egyikét (aox1 és aox2) 

szokták célba venni, hiszen ezek erős promóterrel rendelkeznek. Mivel a metanol-oxidáló 

aktivitás mintegy 90%-a az aox1 géntermékéhez köthető, az ide inzertált célgének az aox1 

tönkretételével csökkentik a metanol hasznosítást, így lassan növő mutáns (Muts) keletkezik. 

Ha a kisebb aktivitású AOX2 génjébebe történt a klónozás, akkor gyorsan növekvő (Mut+) 

törzs keletkezik. Ezek fermentációs körülményei (pl.: metanol adagolás, optimális metanol 

koncentráció) különböznek. 

Daniel és társai [64] E. coliba klónozták a dhaT régiót. Kutató csoportunkban 

sikerült a PDOR enzimet Citrobacter freundiiból átvinni a P. pastorisba [80]. A C. 

freundiiból izolált dhaT (vagy DH) gént 6 hisztidint kódoló régióval megtoldották, hogy a 

géntermék Ni2+ tartalmú géleken affin kromatográfiával szelektíven, egy lépésben 

tisztítható legyen. A gént pPIC3,5K kereskedelemben kapható, intracelluláris 

expresszióhoz használatos plazmid segítségével juttatták be a céltörzsbe, ahol a plazmid az 

aox1 génbe épülve valószínűsíthetően Muts fenotípust eredményezett. A céltörzs a P. 

pastoris SMD1168 volt, amelynek genotípusa pep4, azaz a fenotípust tekintve csökkent 

proteináz-A aktivitású. A rekombináns törzs jelölése tehát pPIC3,5K/DH/SMD.  

A mintegy 100 módosított törzzsel szelekciót végeztünk, amelynek eredményeként 

kapott 4 törzsre az alábbi megállapítások tehetőek [80]: 

 

1. A pPIC3,5K/DH/SMD törzs képes a prokarióta eredetű 1,3-propándiol-

oxidoreduktázt aktív formában kifejezni. 

2.   A pPIC3,5K/DH/SMD törzs rázatott kémcsöves tenyészlevében az enzimaktivitás a 

Klebsiella fermentációval [2] elért 2,5-3-szorosa (225-270 U/l).  

3.   A pPIC3,5K/DH/SMD törzs rázatott kémcsöves tenyészetének produktivitása 

azonban mindössze 1,6-1,9 U/(lh) a Klebsiella fermentáció 10,3 U/(lh) 

produktivitásával szemben, hiszen a Klebsiella fermentáció jóval kevesebb időt vesz 

igénybe mint egy P. pastorisé. 

Miután a forgó kémcsöves kísérletekben a 4 legjobb PDOR termelő rekombináns P. pastorist 

kiválasztottuk [65], rázatott lombikos kísérletek alapján e négy törzs közül a legjobbat (P. 
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pastoris SMD1168/49) fermentorban tenyésztettük (34. ábra) [66]. A rekonbináns PDOR 

előállítás szempontjából fontos, hogy a törzset hisztidin hiánymutánsnak találtuk, ezért a 

fermentációkor hisztidin tartalmú komponensekkel kell kiegészíteni a tápközeget (tripton, 

YNB+aminosavak, élesztő kivonat). 

 
34. ábra: Rekombináns PDOR előállítás fermentációval 

Látható, hogy igen magas 650 U/L fermentlé aktivitást lehetett így elérni. Mivel a 65. 

órára elértük az aktivitás maximumot, az erre számított maximális produktivitás 10,69 

U/(L*h), nagyjából megegyezik a Klebsiella pneumoniaevel elértnek (10,3 U/(L*h) [2]). A 

rázatott lombikban elért maximális enzimkoncentráció (1530 U/L fermentlé) 17x nagyobb, 

mint a K. pneumoniae esetében (90,6 U/L [2]). 

Mivel az enzim intracelluláris, kinyeréséhez az ultrahangos sejtfeltárást optimálni 

kellett. A szakaszos feltárás során 1ml-es térfogatban 60 %-os amplitúdó és 7 perces feltárási 

idő az optimum. Folyamatos (cirkuláltatott) sejtfeltárás esetén 60 %-on 55-60 perc volt az 

optimum (35. ábra). 
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35. ábra: P. pastoris sejtek feltárása 

A fenti módon előállított és feltárt sejtekből kapott enzimkészítményt 3 féle módon 

próbáltuk tisztítani: 

o A tervezett módon Sepharose-ra rögzített imino-diacetát (kelátképző) segítségével 

kötött Ni2+ felhasználásával a rekombináns His6 –farok affin-kötést hoz létre. Kötés 

foszfát pufferel, elúció növekvő imidazol vagy ammónium-klorid koncentrációval. 

o Mivel az enzim NAD+ függő, agaróz 4b-re immobilizált ATP segítségével is próbáltuk 

tisztítani (ATP is és a NAD is adenin tartalmú). Kötő puffer: foszfát, eluáló: növekvő 

NAD koncentráció 

o NAD analóg Blue Dextrán (=Cibakron Blue F-3GA) festékkromatográfiával, KCl-os 

elúcióval. 

E három módszer közül csak az utolsó volt az, amelyik a kötött enzimet úgy eluálta az 

oszlopról, hogy a frakcióban az aktivitásmérést semmi sem zavarta, és a fehérje-detektor is 

tudta követni az elúciót. 

A fentiekhez hasonlóan 20 L hasznos térfogatú fermentációt is végeztünk P. pastoris 

PDOR termelő törzzsel, amelynek fermentlevét feldolgoztam, és a PDOR enzimét FPLC-vel 

tisztítani próbáltam [64] szerint. 

Ekkor Q-Sepharose oszlopon 3x100 µL enzimoldatot tisztítottam. A kapott 9 csúcsból az 

utolsóban sikerült enzimaktivitást mérni (36. ábra). 
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36. ábra: Rekombináns PDOR tisztítása FPLC-vel 

Az enzim kinyerés csupán 6-11 % között adódott. Ha a 11 %-osan visszanyert oldatot 

[64] szerint affinkromatográfiával tovább tisztítottam, akkor 15 %-os visszanyerést 

tapasztaltam, azaz a két lépésre együttesen csupán 1,7 % az enzim visszanyerési arány. 

 

A rekombináns PDOR-készítmény fagyasztás/kiolvasztás-sal szembeni stabilitása kedvező, 

mert 4 fagyasztás/felolvasztás ciklus után is még 28 %-a megvan a kezdeti aktivitásnak (37. 

ábra) 

 
37. ábra: A rekombináns PDOR stabilitása 1-4x fagyasztás/kiolvasztás ciklus alatt 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy a P. pastois által termelt rekombináns PDOR 

előállítása igen hatékony, a nyers enzimoldatban a PDOR aktivitás stabilabb, mint a 

természetben előforduló PDOR esetében, ugyanakkor a tisztításhoz előnyös extracelluláris 

szekréció nem valósul meg, és a tisztításhoz szintén kedvező His6-farok hiányzik a 

rekombináns PDOR-ról. Így szükséges volt az ultrahangos kinyerés és a kelát-

affinkromatográfián kívüli egyéb tisztítások vizsgálata is. 

 

3.2.4 Kísérletek Citrobacter freundiival és Klebsiella pneumoniaevel 

 

3.2.4.1 Fermentációs kísérletek 

Kutatásaim kezdetén 2002-ben szigorló biomérnökként feladatom volt, hogy a C. 

freundii és a K. pneumoniae közül kiválasszam az enzimtermelés szempontjából a 

kedvezőbbet [48]. 

Vizsgáltam mindkét törzs fermentálhatóságát külön-külön is és párhuzamosan, 

teljesen azonos körülmények mellett is. A párhuzamos kísérletek egyértelműen 

bebizonyították, hogy a K. pneumoniae (esetleges patogenitása ellenére is) jobb enzimforrás, 

mint a C. freundii (26. táblázat). 

Az általam elért 1,3-PD koncentrációnál az irodalomban lényegesen magasabb értékek 

is megtalálhatóak ([51]: 50g/L), de az én célom nem az 1,3-PD maximalizálása, hanem az 

elérhető sejttömeg, és az ezzel arányos kinyerhető enzimaktivitások maximalizálása volt. 

Mivel a C. freundii a K. Pneumoniaehez képest mind az irodalomból ismert glicerin 

alapú fermentációk esetén, mind pedig az újonnan kifejlesztett 4 illetve 3 szakaszú (glükóz-

glicerin, és aerob-anaerob) fermentációs technikával kisebb sejttömeget és enzimaktivitást 

mutatott, ezért a kutatásaimat K. pneumoniaevel folytattam. 

Az új fermentációs eljárás lényege, hogy a fakultatív anaerob mikroorganizmusok 

metabolizmusa és szaporulata glükózon levegőztetés mellett a legintenzívebb.  

 

26. táblázat: A C. freundii és a K. pneumoniae sejtekkel végzett fermentációk összefoglalása 

Fermentáció Jellemzők Sejttömeg növ.

[mért ∆OD600] 

Sejttömeg növ. 

[∆számított g/l] 

Enzimaktivitás 

[U/l fermentlé] 

1,3-PD 

[g/l] 

C1 Inok.: lombik; V=700ml fermentor, 

folyamatos N2 

0 0  0,200 

C2 Inok.: reaktor; V=700ml fermentor, 

folyamatos N2 
0 0  0,042 
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C3 Inok.: agar; V=700ml fermentor, folyamatos 

N2 , Új tápközeg 
0,1 0,036 0,0017* 0,114 

K1 Inok.: agar; V=700ml fermentor,  

folyamatos N2 
4 2,42 0,098* 13,48 

C4 Inok.: lombik; V=700ml fermentor, 

folyamatos N2 
0 0 0,023* 0,74 

K2 Inok.: lombik; V=700ml fermentor, 

folyamatos N2 
3 1,82 0,038* 3 

C5 Inok.: lagar; V=1000ml lombik, szakaszos N2 0,08 0,029 0* 3,49 

K3 Inok.: lagar; V=1000ml lombik, szakaszos N2 0 0 0,064* 3,5 

K4 4 szakasz 700ml fermentorban: 

• aerob glükóz batch 

• aerob glükóz feed 

• aerob glicerin feed 

• anaerob glicerin feed Glicerin limit 

22,88 13,84 90* 0,1 

K5 K4 reprodukciója 21,15 12,80 54* 0,7 

K6 3 szakasz 700ml fermentorban: 

• aerob glü+glic batch 

• aerob glicerin feed 

• anaerob glicerin feed Glicerin konc. nő 

12,675 7,67 103,44* 4,46 

K7 3 szakasz 700ml fermentorban: 

• aerob glü+glic batch 

• aerob glicerin feed 

• anaerob glicerin feed 

Glicerin konc.: 0-1g/L 

12,75 7,67 46 4,2 

C6 K7 analógja 5g/L glicerin koncentráció 

tartással 
7,5 2,69 0,005 2 

K8 K7 reprodukciója 5g/L glicerin koncentráció 13,275 8,03 55 5 

K9 K7 reprodukciója 8g/L glicerin koncentráció 13,695 8,29 73 12 

K10 K7 reprodukciója glicerin felhalmozássall 12,405 7,51 50,5 (90,5) 11,8 

Irodalom [49]:0,7Lfermentor,batch 

[50]:2L lombik, batch 

[51]:2L fermentor, folyt. 

 5[51] 37,5 [50] 9,12 [49]

* Korrigált értékek (módosítás nélküli Lin módszerrel mérve) 
   Aerob körülmények: Kla=75 1/h [77], Q=1 vvm 
 

A kezdeti glükóz koncentráció elfogyása után friss glükózt, majd ennek elfogytával 

glicerint tápláltunk a tenyészetre. A glicerin rátáplálás során a levegőztetést fokozatosan 

megszűntettük így indukálva az anaerob glicerin anyagcsere enzimeit. A 26. táblázatban K6-

tal jelölt fermentációtól kezdődően a katabolit repressziót is felhasználtuk, és az induláskor a 

glükóz mellett glicerint is mértünk be a fermentorba. Így a glükóz aerob módon történő 

elfogyasztása után a jelenlévő glicerint kezdte el felhasználni a mikroorganizmus, majd 

amikor ennek elfogyását az oxigénkoncentráció megugrása jelezte, anaerob továbbtenyésztés 
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mellett glicerin rátáplálást végeztünk [2]. Ez az eljárás hatékonynak bizonyult a C. freundii 

esetében is, ám a célváltozók (sejttömeg, PDOR aktivitás) elmaradtak a K. pneumoniaetől.  

A fenti fermentációk 1,3-PD hozamait és kinyert enzimaktivitásait az alkalmazott 

glicerinkoncentrációk függvényében megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a glicerin 

szubsztrátinhibíciót okoz. Ennek grafikus képét, és a mért pontokra Sigmaplot 2001 

programmal illesztett modellt szemlélteti a 38. ábra. 

 
38. ábra: Szubsztrátinhibíció K. pneumoniae sejtekre 

 

Láthatóan az enzimtermeléshez optimális glicerinkoncentráció megegyezik az 1,3-PD 

termelés maximális hozamához szükségessel. Az is megállapítható, hogy ez az optimum 16 

g/L glicerin koncentráció körül található, tehát érdemes a fed-batch fermentációk során 16 g/L 

glicerin koncentrációt tartani. Ezen megfontolások alapján a további fermentációkat a 

következők szerint végeztem: az első szakaszban a fermentlé 20 g/L (v. 40 g/L) glükózt 

tartalmazott, és emellett 2 g/L (illetve 4 g/L) glicerint. A tenyésztést aerob módon indítottam, 

majd a glicerin elfogyása után glicerint injektáltam be (szeptumon keresztül) úgy, hogy a 

glicerin koncentráció 10-16 g/L körül alakuljon. Az inkjektálás után további glicerint adtam a 

tenyészethez a rátáplálással. 

Bár az enzimindukció szempontjából előnyös a 10-16 g/L glicerin koncentráció, az 

előállított enzimkészítmények felhasználhatóságának szempontjából komoly problémát 

jelentett, ha a fermentáció végén is még magas glicerinkoncentráció maradt a fermentlében. 

Annak megállapítására, hogy hogyan alakul a fermentációk során a három kulcsenzim 

aktivitása, a fermentációk során vett mintákból a sejteket kinyertem, és ultrahanggal feltártam. 

Minden esetben azt tapasztaltam, hogy az enzimaktivitások maximuma az aerob/anaerob 
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váltás (=oxigén limitált tenyészetnél levegőztetés teljes elzárása) után azonnal megjelent, 

majd jelentősen kisebb, konstans aktivitás volt mérhető a rátáplálás alatt (39. ábra). 
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39. ábra: Az enzimaktivitások alakulása a K. pneumoniae fermentációk során 

 

A K2004_5 jelű fermentáció esetében megvizsgáltam azt a lehetőséget, hogy ha a 

glicerinkoncentrációt 10 g/L körülire állítom (injektálással), és a rátáplálással tovább fel nem 

halmozom, akkor a sejtek a fermentáció végére a glicerint elfogyasztják, és az 

enzimaktivitásuk is megmarad. Feldolgozás szempontjából ez volt a legelőnyösebb, mivel így 

az enzimoldatba minimális mennyiségű zavaró glicerin került. A K2004_3 jelű fermentációs 

mintákból az enzimaktivitásokon kívül fehérje tartalmat is mértem, és az ezekből számított 

fajlagos enzimaktivitásokat ábrázoltam az időben (39. ábra). Megállapítható, hogy a fajlagos 
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enzimaktivitás maximuma is az aerob/anaerob váltáskor van. Az ábrán látható fajlagos 

értékeket összehasonlítva az irodalomban található, tisztított PDOR és GDH enzimekre 

megállapítható, hogy az aerob/anaerob váltáskor a sejtek fehérjetartalmának 0,04 %-át a 

PDOR és 0,1 %-át a GDH enzimek teszik ki ([59]: Uspec,PDOR=37 U/mg, Uspec, GDH=82 U/mg, 

K2004_3: PDOR: 0,015 U/mg, GDH: 0,1 U/mg) ) 

 

3.2.4.2 Feldolgozási, feltárási kísérletek 

 

A K. pneumoniae potenciális humán patogén, ezért a feldolgozás első lépése a sejtek 

NaN3-dal történő inaktiválása volt. Megvizsgáltam az azid letalitását, és 15 g/L (!) azid 

hozzáadás bizonyult biztonságosan szükségesnek a fermentlé sejtjeinek teljes inaktiválásához. 

Az alkalmazott azid koncentráció a kinyerhető enzimaktivitást nem csökkentette 

szignifikánsan. 

Mivel a K. pneumoniae tenyészet igen nehezen szűrhető, ezért centrifugálással 

nyertem ki a sejteket, majd kétszeri reszuszpendálás (1. desztillált vízben, 2. megfelelő 

pufferben) után ismét a megfelelő pufferben vettem fel a sejteket. Az irodalom szerint [69] a 

K. pneumoniae tenyészetek feltárására az ultrahangos roncsolás egy hatékony módszer, ezért 

a pufferelt sejtszuszpenziót én is ultrahangos kezelésnek vetettem alá. Minden sejt-, és 

enzimkinyerési folyamatot a centrifugálással szeparált és mosott sejtek ultrahangos 

feltárásával kapott enzimkihozatalához viszonyítottam, ezért először az ultrahangos feltárás 

vizsgálatait mutatom be. 

 

Az ultrahangos feltárás vizsgálata 

 

A Labsonic P (Sartorius) készülékével szakaszos és folytonos üzemű feltárás is 

lehetséges. A készülék 300 W teljesítményét 20-100 % (amplitúdó) lehet változtatni, illetve 

az 1 másodpercen belüli üzemidő is állítható (ciklus) 0-1 között (0: kikapcsolva, 0,5: 0,5 s 

bekapcsolást 0,5 s szünet követi, 1: folyamatosan bekapcsolva). A feltáró fej duplikátorozott, 

átfolyó feltéttel ellátott, így 4 °C-ra termosztáltam a mintákat. 

A szakaszos feltárások során előbb 1 perc alatt 0,5 ciklus mellett változtattam az 

amplitúdót és így a 60 %-os teljesítmény mellett volt a legnagyobb fehérje kihozatal (40. ábra, 

a) ). Ezt követően a 60 %-os amplitúdóval 0,5-ös ciklussal 1 ml-eket tártam fel különböző 

ideig, és 10 percnél adódott a legnagyobb fehérje kihozatal (40. ábra, b) ) 
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  a): Teljesítmény vizsgálata   b) Feltárási idő vizsgálata 

40. ábra: Szakaszos ultrahangozás optimálása K. pneumoniae sejtekkel 

 

Egy másik fermentlével (K2004_3) folytonos feltárást végeztem: 1 órán át keringettem 

750 ml, centrifugával 2x mosott sejtszuszpenziót az átfolyó feltéten 4 °C-on. A paramétereket 

a szakaszos üzemnél meghatározottra állítottam (0,5 ciklus, 60 %). A kontrollhoz 

(szakaszosan feltárthoz) képest csak 64,2 % volt a GDH kihozatal és csupán 18,7 % a PDORé 

(27. táblázat). 

 

27. táblázat: Folytonos üzemű ultrahangozás enzimkihozatala 

GDH PDOR GDHt
Szakaszos 194,44 37,48
Folyamatos 124,75 7,02 19,01
% 64,16 18,72  

Fentiek szerint az 1 h nem bizonyult elegendőnek, ezért kisérletet végeztem az 

optimális feltárási idő meghatározására. Ennek eredményét a 41. ábra mutatja. 

 
41. ábra: Folytonos üzemű ultrahangozás optimálása az időben 
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A 41. ábra alapján 1,5 h szükséges és elégséges a fermentléhez képest 3x nagyobb 

sejtsűrűségű szuszpenzió folytonos feltárásához. 

 

Kísérletek a szennyezésmentes enzimkinyerésre 

 

Mivel az enzimaktivitás mérésnél a fermentléből származó anyagok (pl. maradék 

glicerin) zavarják a mérést (nemcsak az assay reakció zajlik le, hanem más is), ezért a 

fermentlé feldolgozás során (sejt,- enzimkinyerés) minimálisra kell csökkenteni ezek 

koncentrációját. A zavaró komponensek részleges eltávolítása a sejtek reszuszpendálásával és 

ismételt kicentrifugálásával oldható meg (“sejtek mosása”). A sejtek felszuszpendálására az 

irodalomban imidazol [64] és HEPES [50] puffereket is használnak, ezért kiválasztottam a mi 

szempontunkból előnyösebbet: A HEPES pufferben magasabb aktivitások voltak elérhetők 

(42. ábra), nem zavarta Fe2+->Fe3+ átalakulás a kísérleteket, mint imidazol puffer esetén, 

továbbá az FPLC-s tisztításokat az imidazol jelenléte zavarta.  
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42. ábra: Pufferek összehasonlítása PDOR aktivitás alapján 

Ha magas (20 g/L) glicerinkoncentráció volt a fermentáció végén, akkor a 

centrifugálással történő 2x mosás nem tudta a szennyező glicerin koncentrációt és így a háttér 

reakciókat lecsökkenteni, ezért az aktivitásméréskor a háttérreakciók okozta 

abszorbanciaváltozást figyelembe kellett venni. A háttérrel korrigált enzimaktivitás érték 

erősen függött attól, hogy a háttér reakció mennyire zajlott le, azaz mekkora volt az 

extrapolálás hibája (43. ábra). Látható, hogy ugyanazon enzimoldatban az alaposan kimért 

háttérreakció esetén értékelhető aktivitást kaptam, míg az elégtelenül kimért esetben az 

aktivitás zéró volt. 
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K2002_2 PDOR HEPES
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43. ábra: Az extrapolált PDOR mérés hibája: kék görbe: kevéssé kimért háttér reakció, piros 

görbe: jobban kimért háttér reakció 

 

Ebből arra kell következtetni, hogy a háttér reakciót mindig végig kell mérni, mert az 

extrapolálás nagy hibalehetőséget rejt magában. A fenti enzimoldat esetében a háttér teljes 

kimérését a 44. ábra mutatja. 

 
44. ábra: A végig kimért háttér és PDOR aktivitás 

Látható, hogy a háttér reakció csaknem 2,5 órán át tart, ezért ezekben az esetekben 

(magas glicerin koncentráció a fermentáció végén) gyakorlatilag nem lehet enzimaktivitást 

mérni a nyers enzimoldatból. A zavaró glicerin eltávolítására előbb az enzimoldat dialízisével 

próbálkoztam, majd ultraszűrőn előbb felére sűrítettem majd eredeti térfogatára higítottam az 

enzimoldatot, de a háttér reakció ideje nem rövidült le eléggé (>60 perc) még akkor sem, 

amikor az ultraszűrővel további 5x sűrítés/visszahígítást végeztem. 
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Egy másik fermentációból származó enzimoldatot (a fermentáció végső glicerin 

koncentrációja: 3 g/L) FPLC Desalting oszlopra vittem fel, mert ez a sómentesítésre 

kifejlesztett gélkromatográfia a nagy és kis molekulák elválasztására alkalmas. A glicerin 

mint kis molekula tehát így elválasztható a nagy molekulájú fehérjéktől. Az enzimaktivitás 

mérés (11->20 U/L fermentlé, 45. ábra) valóban javult is. 

 
45. ábra: A zavaró glicerin eltávolítása FPLC-vel az enzimoldatból 

Mivel még így is 1 óra hosszú egy mérés, további alternatív feldolgozási eljárásokat is 

kipróbáltam: 

1. A fermentlével megegyező térfogatú acetonnal kicsaptam a sejt és fehérje 

komponenseket, majd a könnyen szűrhető (G4 üvegszűrőn) csapadékot szűrés 

után mostam, szárítottam. 50 g/L-es koncentrációban HEPES pufferben 

reszuszpendálva, 5 perc kontaktidő után a por maradékát kicentrifugálva nem 

kaptam szignifikáns aktivitást (PDOR=0,12 U/L fermentlé) . 

2. Mésztejjel (10 g CaO/100 ml víz) kicsapva a sejteket üvegszűrőn (G3) 

szűrhető csapadékot kaptam, amelyet ekvivalens térfogatú vízzel, majd HEPES 

pufferrel mostam és ultrahanggal enyhén (kádban, üveg-gyönggyel) illetve 

intenzíven (roncsolóval) feltártam. Ebből az enzimoldatból aktivitást mérni 

nem tudtam, a szokásos hiperbolikus háttér és lineáris kulcsenzim aktivitás 

helyett két csúcsot adott az abszorbancia változása az időben. Ha a 

reszuszpendálás pH-ját 12-ről visszaállítom 7,4-re, akkor sem lehetett aktivitást 

mérni, de ekkor már a szokásoshoz hasonló abszorbancia változást kaptam, 

csakúgy, mint abban az esetben, amikor a reszuszpendálás utáni enzimoldatot 

FPLC-vel Desalting oszlopon tisztítottam (az 1.csúcs: 0,25 U/L fermentlé 

PDOR). 
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Egy másik fermentáció (K2003_2) végén 14 g/L glicerin maradt a fermentlében. 

Glicerin kit-tel (Triglicerid, Reanal) megmértem, hogy a szokásos módon centrifugált, 2x 

mosott sejtekből készített enzimoldatban 1,31 g/L glicerin volt található. Az enzim mintát két, 

sorbakötött HiTrap Desalting oszlopra vittem fel (az 1 oszlopos esetben nem csökkent a 

háttér), és az 1. csúcsban 0,022 g/L glicerint, a 2. csúcsban 0,8 g/L glicerint mértem. A 

kromatogramot mutatja a 46. ábra, ahol az első csúcsban kellett a PDOR-nak lenni, de a nagy 

háttér miatt nem volt értékelhető az aktivitás. 

 
46. ábra: Enzimoldat glicerinmentesítése FPLC-vel: zöld-RI detektor (~glicerin), piros-UV 

detektor (~fehérje) 

Stirred Cells (Millipore)-ben mikroszűrő segítségével a fermentléből kicentrifugált, és 

-18 °C-on tárolt sejteket besűrítettem, majd HEPES pufferrel reszuszpendáltam, és összesen 

128x térfogatcserét végeztem. Végül a sejtek feltárása után már csekély, de mérhető PDOR 

aktivitást kaptam: PDOR=5 U/L fermentlé. 

Folytonos dialízissel is próbáltam csökkenteni a szennyező (zavaró) komponensek 

koncentrációját (10 ml enzimoldatot 10 ml HEPES puffer ellenében 45 s tartózkodási idővel 

áramoltattam), de 24 h alatt nem csökkent szignifikánsan a háttér reakció. 

A fermentléhez 1:1 arányban EtOH-t adtam és a csapadékot szűréssel és 

centrifugálással is kinyertem, de egyik esetben sem volt mérhető PDOR aktivitás (PDOREtOH, 

szűrt<5 U/L fermentlé) . 

A K. pneumoniae sejtek poliszaharid tokot (glikokálix) képeznek [70], amely miatt 

nehezen ülepíthetőek és szűrhetőek, de szervetlen N-források alkalmazásával a glikokálix 

képzés csökkethető. A tápközeget ezért kissé átalakítottam (K2004_3), így már 3000 rpm-en 
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is kiülepíthetőek voltak a sejtek szemben a korábbi 13000 rpm-mel, és kis mértékben a 

szűrhetőség is javult. 

 

3.2.4.3 Az enzimek stabilitása az enzimkészítményekben 

 

Az enzimek eltarthatóságára három tényező fejt ki jelentős hatást: 1) bomlási reakció, 

2) a nyers enzimoldatban jelenlévő proteázok aktivitása, 3) a lefagyasztás/kiolvasztás 

ciklusok száma. 

Az első stabilitás vizsgálatok során azt kívántam meghatározni, hogy milyen 

hőmérsékleten érdemes az enzimet tárolni (47. ábra). Látható, hogy -18 °C-on kétszer tovább 

marad aktív a készítmény, mint 4 °C-on, ezért az enzim oldatokat a továbbiakban fagyasztva 

tároltam. 
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47. ábra: GDH aktivitások különböző hőmérsékleten, és PDOR aktivitások szerin-proteáz 

inhibitorral (1mM PMSF: Phenyl-Methyl-Sulfonyl-Fluoride [76]) és anélkül  

 

A 47. ábra jobb oldalán látható annak a kísérletnek az eredménye, amely során azt 

vizsgáltam, hogy az aktivitás csökkenést proteázok okozzák-e. Megállapítható, hogy az 

alkalmazott szerin-proteáz inhibítor (PMSF) nem fejtett ki semmilyen hatást a PDOR 

stabilitására. 

A lefagyasztás/kiolvasztás ciklusok hatását csak a rekombináns PDOR esetében 

vizsgáltam (37. ábra). 

 

Az enzimek “átmeneti tárolására” a 4 °C-on tárolt sejtes fermentlé is alkalmas. Az 

időben előre haladva ugyanazon fermentléből kinyerhető enzimaktivitások a 48. ábra szerint 

változnak. 
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48. ábra: Enzim stabilitás sejtes fermentlében 

 

Mivel az enzimaktivitások a 4 °C-on tárolt sejtes illetve sejtmentes preparátumokban 

egyaránt 1 hónap alatt vesztik el az aktivitásukat, mindkét módszer alkalmas lehet az enzimek 

rövidtávú tárolására, ugyanakkor a sejtes tároláskor az enzimek aránya megváltozik. 

 

3.2.4.4 Enzimreaktoros kísérletek 

A kezdeti fermentációs kísérletektől kezdve a kutatásaim során párhuzamosan történt 

az enzimreaktorok kivitelezésének fejlesztése a fermentációs és enzimanalitikai 

fejlesztésekkel. Az első enzimes biokonverziók indításakor még csak az enzimoldat PDOR 

aktivitása volt ismert, ezért különféle GDH készítményekkel kiegészítve próbáltam meg a 

szimultán 1,3-PD/DHA előállítást véghezvinni. A biokonverziók megvalósításakor számos 

nehézség okozta a kezdeti kudarcokat, például az enzimkészítmények fény,- és 

levegőérzékenysége. Előbbi a GDHt-B12 miatt játszott szerepet, utóbbi pedig az 

oxidoreduktázok (PDOR) miatt. Az első igazán sikeres biokonverzió az E2003_1 volt (28. 

táblázat). Ennek sikere két tényezőnek volt köszönhető: 1) magas enzimkoncentrációt sikerült 

a reaktorba bemérni, 2) az enzimek az ultraszűrőn keresztül történt mintavételek miatt tovább 

koncentrálódtak. 
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28. táblázat: A K. pneumoniae eredetű enzimekkel végzett enzimreaktoros kísérletek 

összefoglalása 

Szubsztrát Térfogat 1,3-PD AcOH Konverzió Reakció idő
Enzimreaktor Fermentáció GDH GDHt PDOR Kiegészítés g/L ml g/L g/L % óra

E1 K6 25U n.a. 2,9U** +G.suboxydans 
GDH 10 40 0,94 0,27 12 22

E2 n.a. n.a. 1,27 +G.suboxydans 
GDH 10 50 n.a. n.a. n.a 116

E3 +2U n.a. 1,27 +GDH (Sigma) 10 50 n.a. n.a. n.a 116
E4 n.a. n.a. 1,27 - 10 50 n.a. n.a. n.a 116
E5 +2U n.a. 1,4 +GDH (Sigma) 10 50 0 2 27 121
E6 n.a. n.a. 1,4 - 10 50 1,5 3,6 80 121
E2003_1 K2003_5 27,3U 1,7U 2,9U - 4 S.C.20ml 1,84 0,55 88 24,5
E2004_1 6,9U 0,8U 0,4U - 12 S.C.20ml 0,75 0,9 28 183
E2004_2 3U 0,3U 0,03U pH=9 4 Lúgedény:60ml 0,51 2,5 75 183
E2004_3 0,26U 0,025U 0,0029U 8 Lúgedény:60ml 0,48 5,88 96 183
E2004_4 31U 2,9U 0,36U* +rek.P.pastoris 

PDOR 4 Lúgedény:110ml 0,21 3,25 100 183

E2004_5 - 12 20 0,77 0,96 22 43
E2004_6 - 12 20 0,64 1 16 43
E2004_7 - 12 20 0,64 0 5 43
E2004_8 8,1U 1,0U 0,3U - 12 20 2,5 1,6 36 76
E2005_1 K2004_5

* Kiegészítés nélkül         ** MBTH-val mérve S.C.: Stirred Cells-ben

K7

K9

K2004_3

K2004_4

Eredmény
Enzimek

23,6U 0,6U 0,5U

Beállítás

 
 

Az E2003_1 sikeres biokonverzióban magas volt az 1,3-PDOR aránya a GDH-hoz 

képest (~10 %). Az E2004_2 esetében ez az arány sokkal kisebb (1 %), ezért az 1,3-PD 

helyett, elegendően hosszú reakció időt biztosítva, a főtermék az eddigi melléktermék ecetsav 

lett. Az E2004_8 alapján viszont már 4 % PDOR-ral elérhető, hogy a főtermék az 1,3-PD 

legyen, bár ekkor még magas a melléktermék AcOH koncentrációja. 

A GDHt GDH-hoz viszonyított aránya kevésbé meghatározó, hiszen, míg a sikeres 

E2003_1 biokonverziónál is csak 6 %, addig az 1,3-PD helyett AcOH-t előállító E2004_2-ben 

12 %, illetve a szintén AcOH-t termelt E2004_3-ban pedig ugyancsak ~10 % volt. 

Az előbbi megfontolások alapján a magas 1,3-PD termeléshez a PDOR aktivitást kell 

a GDH-hoz közelíteni (hiszen egymás koenzimét regenerálják), és erre kitűnő megoldást 

jelenthet a magas PDOR tartalmú rekombináns P. pastoris eredetű enzimkészítmény 

hozzáadása. Az E2004_4-es biokonverzióban erre végeztem előkísérletet, amely nem igazolta 

ezt a feltételezést, de ennek oka az lehetett, hogy tisztítatlan rekombináns PDOR-t 

alkalmaztam. Mivel a P. pastoris fermentáció 1. szakaszában a sejteket glicerin szénforráson 

tenyésztettem, ezért az enzimkészítmény magas GDH aktivitással is rendelkezik, tehát 

tisztítás nélkül nem javítható vele a GDH/PDOR arány. 

 

Az enzimreaktoros kísérletek során azt is tapasztaltam, hogy a várakozásoknak 

megfelelően a glicerin stabilizálja a glicerin metabolizmus enzimeit. Míg a 25 °C-on, 
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pufferben tárolt enzimek gyorsan elvesztik aktivitásukat, a szintén 25 °C-on végzett glicerin 

biokonverzió enzimei csupán a 4 °C-os tárolásnak megfelelő aktivitásveszteséget szenvedték 

el (49. ábra). 
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49. ábra: Aktivitás veszteségek összehasonlítása 

 

3.2.4.5 Enzimreaktorok modellezése 

Az első sikeres glicerin – 1,3-PD/DHA biokonverziót K. pneumoniae eredetű 

enzimkészítménnyel mutatja az 50. ábra. Látható, hogy 4 g/L glicerin mintegy 24 h alatt 88 

%-os konverzióval átalakul ~50 % 1,3-PD-lá. A DHA azonban csak átmenetileg halmozódott 

fel kis koncentrációban, majd fogyni kezdett és ecetsav akkumlálódott. 

 
50. ábra: Az enzimreaktor időbeli lefutása 
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A melléktermékképzés tanulmányozásához több lépésben egy összetett matematikai 

leírást hoztam létre, amelyet részletesen közöltünk az Applied Biochemistry and 

Biotechnology-ban [71]. 

A modell építés során az egyszubsztrátos reakcióknál Michaelis-Menten kinetikát 

feltételeztünk, a koenzimet használó reakcióknál pedig random bibi mechanizmust (3. 

egyenlet). 

 
3. egyenlet: Az alkalmazott egy-szubsztrátos és kétszubsztrátos kinetika egyenletei 

 

A GDH-ról leírták [34], hogy ordered bibi mechanizmussal működik: először a NAD-

nak kell az enzimhez kötnie azután a glicerinnek, ezért a GDH esetében én is az ordered bibi 

mechanizmust programoztam be. Mivel a reakció során a mintavételezés az ultraszűrő 

membránon keresztül történt, és a minta térfogat összemérhető volt a V=20 ml reakció elegy 

térfogattal, ezért a mintavétel okozta térfogatcsökkenést elvételként vettük figyelembe az 

enzimeken kívüli komponensek esetében. A modellnek a kísérleti pontokhoz történő illesztése 

során, annak érdekében, hogy csökkentsem a jó illeszkedést adó paraméterkombinációk 

számát, és így a paraméterek valódi értékéhez közeli eredményeket kapjak az illesztés során a 

Brenda Enzyme Database [59] adatai alapján alsó és felső korlátot szabtam a Michaelis 

állandóknak. A vmax-oknál csak a pozitív számok között engedtem az illesztést keresni. A 

művelet során a szennyezésként a sejt beltartalmával együtt jelenlévő ATP/ADP és NADH 

koenzimek kezdeti koncentrációja is ismeretlen paraméterként került meghatározásra (mivel 

kísérletes meghatározásuk meghaladta a lehetőségeimet). Az irodalomnak megfelelően a 

modellbe beépítettem a GDHt bomlási sebességét (kd=0,1489 min-1 [72]) illetve az ATP 

függő regeneráló mechanizmust. Mindezek alapján az alább bemutatott reakciólépésekre felírt 

mérlegegyenletek adták a matematikai modell rendszert (51. ábra). 
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51. ábra: A modellezett reakció útvonalak K. pneumonaie eredetű enzimoldat esetén 

 

Látható, hogy az AcOH felé vezető úton NADH2 és ATP képződik (glikolízis). A 

NADH főleg az 1,3-PD útvonalon (és részben a tejsav-.AcOH úton) regenerálódik, az ATP 

elhasználása pedig a GDHt enzim regenerálásakor illetve a DHA foszforilációjakor valósul 

meg. A modell jól illeszkedett (R2=0,76) a már bemutatott mért adatsorhoz, és egy másik 

kísérlet adatsorához illesztve szintén kielégítő eredményt kaptunk (R2=0,6), amelyet az 52. 

ábrán mutatok be. A második kísérlet adatsoraihoz azért kellett illeszteni, mert az 

enzimkoncentrációk és (így a vmax-ok) a kezdeti koenzim koncentrációk eltértek a két 

kísérletben.  
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52. ábra: Szimulációk eredményei 

A két kísérleti adatsorhoz is sikerrel illesztett modellel, szimulációs kísérleteket 

végeztem annak érdekében, hogy megértsem és megakadályozzam a melléktermék képződést. 

A kompetitív, a nem-kompetitív és az irreverzibilis inhibíciók összehasonlításából az 

irreverzibilis inhibitor bizonyult előnyösebbnek, mivel ennek alkalmazásakor a 

leghatékonyabb a DHA foszforiláció gátlása [78, 79]. A szimulációs eredmények azonban azt 

mutatták, hogy ha az AcOH útat elimináljuk, akkor az ATP nem tud képződni, és így a 

kulcsenzim (GDHt) regenerálás energia (és koenzim) nélkül marad, azaz lassan az összes 

GDHt irreverzibilis komplexbe kerül, így leáll a 3HPA termelése, majd az 1,3-PD-é, és végül 

NADH regenerálás hiányában az AcOH képzés is . 
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53. ábra: DHA foszforiláció inhibíciója 

Ez azt jelentette, hogy a K. pneumoniae eredetű enzimkészítmény alkalmatlan a 

szimultán glicerin – 1,3-PD/DHA biokonverzióra, ezért másik enzimforrás után néztem. 
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3.2.5 Kísérletek Clostridium butyricummal 

 

Reynaud és mtsi. [40] leírtak egy újonnan izolált Clostridium butyricum VPI1718 

törzset, amelynek GDHt enzime B12–koenzim független. A Virginia Politech Institute 

bezárásával megszűnt a deponáló törzsgyűjtemény (VPI). Cummins és mtsi leírták [55], hogy 

a C. butyricum VPI1718 megegyezik az ATCC860-nal, azonban az ATCC-nél ez a törzs 

tiltott listán szerepel. A C. butyricum NCIMB8082-ről az angol törzsgyűjtemény azt állítja 

[56], hogy megegyezik az ATCC860-nal, ezért én is az NCIMB8082-es lajstromszámú C. 

butyricummal végeztem a kísérleteimet. 

 

3.2.5.1 Fermentációs kísérletek 

 

Reynaud és mtsi nyomán [40] az első fermentációs kísérleteket 2YT tápközegen 

végeztük 20 g/L glükózon 1,5 L hasznos térfogattal. A glicerines indukcióhoz a fermentlé 20 

%-át lecseréltem koncentrált glicerin és élesztőkivonat oldattal úgy, hogy a glicerin 

koncentráció is 20 g/L legyen. A fermentáció lefutását az 54. ábra mutatja. 

 
54. ábra: Enzimfermentáció C. butyricummal 

Az ábrából látszik, hogy szemben a K. pneumoniae fermentációkkal, itt 

melléktermékként 2,3-butándiol, ecetsav és etanol helyett vajsav és ecetsav keletkezett kis 
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mennyiségben (5-5 %,) a főtermék 1,3-PD (60 %) mellett. Az 1,3-PD produktivitása (12 g/L 

20 h alatt) 0,6 g/(L*h) volt. 

A fermentáció után mért enzimaktivitások jelentősen elmaradtak a K. pneumoniae esetén 

tapasztaltaktól (29. táblázat).  

 

29. táblázat: A kinyert enzimaktivitások összehasonlítása 

U/L fermentlé K. pneumoniae C. butyricum 

PDOR 14,9 2,1 

GDH 1366,6 13,5 

GDHt 85,0* 3,3* 

* 1,2-PD volt a szubsztrát az assay során 

 

Az is megállapítható, hogy más arányban képződtek az enzimek: míg a K. pneumoniae 

esetén a GDH két nagyságrenddel magasabb aktivitásban volt kinyerhető a másik két 

enzimhez képest, addig C. butyricum esetén csak egy nagyságrend különbség volt 

érzékelhető. Az arányokat tekintve a GDHt is több volt a K. pneneumoniae esetén. Mindezek 

alapján elmondható, hogy a C. butyricumban kiegyensúlyozott az enzimek aránya, ami 

valószínűleg annak tudható be, hogy ez esetben nem alkalmaztunk anyagcsereváltást 

(aerob→anaerob). 

 

Mivel a 2YT költséges tápközeg (magas tripton és élesztőkivonat koncentrációkkal), 

ezért kísérleteket végeztünk alternatív tápközegekkel [57]. 

 

Az 55. ábra mutatja, hogy két különböző anaerob rendszerben (Gas sweep=N2 

átmosás, Anaerostat (Merck)) milyen sejtnövekedést (∆OD600) lehetett elérni 5 különböző 

tápközegen kémcsöves (27 ml) kísérletben. Az eredeti 2YT tápközeg triptonban gazdag volt, 

amely tripszinnel emésztett kaziton, (a kaezein két leggyakoribb aminosava a Triptofán és a 

Cisztein), ezért az alábbi beállításokkal próbálkoztunk: 1: Kazein+glicerin, 2: 

Trp+Cys+Glicerin, 3:YNB-AS, 4: YNB+AS, 5:tejsavó+(NH4)2SO4. 
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55. ábra: Kísérletek alternatív tápközegekre kémcsövekben 

Megállapítható, hogy a két legjobb alternatíva a kazein+glicerin (∆OD600=1,1) illetve 

a glicerinnel és (NH4)2SO4-tal kiegészített tejsavó (∆OD600=2) függetlenül az anaerob 

körülmények biztosításának módjától (annak ellenére, hogy a statisztikai kiértékelés szerint az 

Anaerostat kedvezőbb). 

A legsikeresebb tejsavós kísérletet Anaerostatban rázatott lombikban (50 ml) is 

megismételtük (56. ábra.) 

VI. Kísérlet
Tápoldat: tejsavó+(NH4)2SO4+glicerin)

15

20

25

30

1 2 3 4
Idő (nap)

ODszámolt

 
56. ábra: Lombikos kísérlet 

 

Ezek alapján fermentoros kísérletet is végeztünk 800 ml léptékben, amelynek 

eredményeit az (57. ábra) mutatja be. 
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57. ábra: Fermentoros kísérletek alternatív tápoldaton 

 

Az 1,3-PD megjelenése a kulcsenzimek aktivitására utal. A sejtszaporulat viszont nem 

érte el a lombikos kísérlet alapján elvártakat, bár azokat 1 nappal tovább inkubáltuk. A 

fermentáció során a számított végső sejtkoncentráció 4,76 g/L (Yx/s=7,03 %, Jx=0,1 g/(L*h)), 

az 1,3-PD koncentráció 10,35 g/L (Yp/s=43,58 %, Jp=0,23 g/(L*h)). A kinyert 

enzimaktivitások a következők voltak (U/L fermentlé): PDOR=6, GDH=0,5, GDHt=64. 

 

A 30. táblázatban összefoglaltam a Clostridiumos fermentációs kísérleteket. A 

kiegészített tejsavón kívül még vizsgáltunk csak glicerin szénforráson (2YT tápközegben), 

illetve glükóz/glicerinváltással (2YT) kivitelezett fermentációkat is. Utóbbin léptéknövelt 

(30L-es, Cb2005_6) fermentációt is végeztünk, ahol azonban nem tudtuk kellőképpen 

biztosítani a szigorúan anaerob körülményeket, ezért mind az 1,3-PD, mind a biomassza 

koncentrációk, mind pedig a kinyerhető enzimaktivitások terén elmaradt a hasonló, de kisebb 

léptékű fermentációktól. 

A táblázatból az is megállapítható, hogy a csak glicerint alkalmazó fermentációknál 

magas termékhozam (>50 % 1,3-PD), magas sejthozam (>30 %) és jó enzim kihozatal volt 

elérhető a szénforrás cserélő módszerhez képest (28 % 1,3-PD, 23 % biomassza, jó 

enzimkihozatal). Ez utóbbi esetében a 40 g/L glicerin koncentráció már inhibíciót okozott, 

ezért ott még ennél is kevesebb termék (25 % 1,3-PD), biomassza (13 %) és csekély 

enzimaktivitás volt elérhető. 
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30. táblázat: Fermentációs eredmények C. butyricummal 
1,3-PD Biomassza GDHt PDOR GDH Kísérlet Sorszám Eszköz Anaerob 

körülmény Tápközeg Térfogat 
(ml) pH Fermentáció 

hossza g/L Yp/s g/L Yx/s U/L fermentlé 
1. Kémcső Kazein+Glicerin 27   1 ∆OD600    

2. Kémcső Trp+Cys+Glicerin 27   0,25 ∆OD600    

3. Kémcső YNB-AS 27   0,4 ∆OD600    

4. Kémcső YNB+AS 27   0,2 ∆OD600    

IV. 5 

5. Kémcső 

Gas Sweep 

Tejsavó+Szulfát+Glicerin 27 

nem 
szabályozott 96 h 

  4 ∆OD600    
1. Kémcső Kazein+Glicerin 27   1 ∆OD600    
2. Kémcső Trp+Cys+Glicerin 27   0,2 ∆OD600    

3. Kémcső YNB-AS 27   0,15 ∆OD600    

4. Kémcső YNB+AS 27   0,2 ∆OD600    
V. 6 

5. Kémcső 

ANAEROSTAT 

Tejsavó+Szulfát+Glicerin 27 

nem 
szabályozott 96 h 

  1,7 ∆OD600    

VI. 3 Erlenmeyer 
lombik ANAEROSTAT Tejsavó+Szulfát+Glicerin 50 nem 

szabályozott 6 nap   5 ∆OD600    

VII. Cb2005_6 Biostat U Szakaszos 
nitrogénezés 

2YT+Glükóz 
+20 g/Lglicerin 24 l 7 

(szabályozott) 84h 16,6 25,5% 7,93 12,2% 1,47* 3,05 1,8 

VIII. Cb2006_4 Biostat Q3 Szakaszos 
nitrogénezés 

2YT+Glükóz 
+40g/L Glicerin 800  7 

(szabályozott) 42 h 10,78 24,9% 5,98 13,81% - 4,05 - 

IX. Cb2007_4 Biostat Q1 Szakaszos 
nitrogénezés 2YT+Glicerin 700  7 

(szabályozott) 28 h 11,36 54,7% 7,52 36,22% 99 35,29 2 

X. Cb2007_5 Biostat Q3 Szakaszos 
nitrogénezés 2YT+Glicerin 800  7 

(szabályozott) 16 h 10,17 53,3% 6,18 32,4% - 24,6 2,36 

XI. Cb2007_6 Biostat Q4 Szakaszos 
nitrogénezés Tejsavó+Szulfát+Glicerin 800  7 

(szabályozott) 45 h 10,35 43,6% 4,76 7,0% 0,5 6,0 64 

XII. Cb2007_7 Biostat Q4 Szakaszos 
nitrogénezés 

2YT+Glükóz 
+20g/Lglicerin 800  7 

(szabályozott) 43 h 13,84 28,2% 11,22 22,9% 49,2 31,06 70,28 

 

* aktivitás mérés 1,2-PD szubsztráttal 
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Összefoglalva elmondható, hogy a kiegészített tejsavó alapú fermentáció jó alternatíva 

lehet (bár fermentorban nem igazolódtak be a kisebb lépték alapján elvártak), valamint a tiszta 

glicerin szénforrás alkalmazása is előnyösebb a glükóz/glicerinváltásnál. 

 

3.2.5.2 Feldolgozási kísérletek 

 

A feldolgozási kísérletekhez a legnagyobb mennyiségű fermentlevet kívántuk 

felhasználni, hogy a különböző készítmények azonos kultúrából származzanak, és így 

könnyebben összehasonlíthatóak legyenek. Mivel a 30 L-es fermentáció gyenge 

enzimaktivitásokat mutatott, ezért nehéz volt szignifikáns különbségeket mérni az egyes 

feldolgozások között.  

A feldolgozás során a sejteket centrifugáltam (400ml sejtes alulúszó(=441 g) és 21,28 

L felülúszó), majd a centrifugált sejteket többféleképpen feldolgoztam (58. ábra): 

 
58. ábra: C. butyricum feldolgozási kísérletek összefoglalása 

 

1. Több részletben vákuumbepároltam (28-30 °C):  

o 60 ml-ből (=66,15 g) kiindulva a sejtek egy része száraz port képezett 

(0,8598 g), a nagyobb frakció azonban nedves, gumiszerű készítmény 

(16,52 g) lett. A száraz por (0,1 g/0,735 ml) PDOR aktivitása ultrahangos 

sejtfeltárás után (10 perc, 60 % 0,5 ciklus 4 °C) 0,013 U/L fermentlé a 

21,68L fermentlé 

21,28L felülúszó 0,4L (=441g)centrifugált sejt 
Aktivitás(0,735ml): PDOR=0,25U/L 

                                    GDH=1,33U/L 
Aktivitás(10ml): PDOR=3,05U/L 

                                    GDH=1,8U/L 

Vákuumbepárlás
• 60ml 2x20ml 
• 30ml 22ml 
• 100ml 40ml 

Fagyasztva 
szárítás („lio”) 
PDOR=0,08U/L 
GDH= - 

Tárolás: 
• 4°C (37ml) 
• -18°C  
(22ml)(10ml)(10ml) 

Száraz por 
„gumiszerű” 

• Kicsapás (BOPAC+Unifloc) 
• Centrifugálás 

1L (=1148g) csapadék 
PDOR=0,01, GDH=0,4U/L 

10p ultrahang 

15p  

Rehidratálás, 
Fagyasztva szárítás 
(22+60ml-ből) 
PDOR=0,16U/Lfermlé 

PDOR 0,013 U/L fermentlé 
GDH:  1,28 U/L   fermentlé 
PDOR 0,21 U/L fermentlé 
GDH  2,33 U/L fermentlé 
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GDH pedig 1,28 U/L fermentlé volt. 0,3868 g/10ml szárazpor 10perces 

feltárása PDOR=0,21 U/L fermentlé GDH=2,33 U/L fermentlének adódott, 

15 perces sejtfeltárás esetén PDOR=2,51 U/L fermentlé és GDH=1,8 U/L 

fermentlé aktivitás volt mérhető. 

o 30 ml-t 30 ml dH2O-zel homogén szuszpenzióba vittem, és szintén 

vákuumbepároltam, amellyel további (0,9322 g) szárazport és (7,7 g) 

„gumit” nyertem.  

o Mivel a vákuum bepárlás megfelelőnek bizonyult, megpróbáltam nagyobb 

mennyiséget feldolgozni vele, ezért újabb 100 ml-t (100 ml dH2O-zel) 

vákuumbepároltam, majd a kapott „gumit” -18 °C-on tároltam. 

o 2x20 ml bepárlásakor 2,97 g szárazpor/20 ml-t kaptam gumi nélkül. 

o 22 ml-t bepárolva 4,812 g sejt maradt vissza (4,49 g gumiszerű, és 0,3320 g 

száraz) 

o 40 ml bepárlásával száraz port (0,3825 g) és gumit is kaptam, utóbbit 

exikátorban tovább szárítottam (6,96 g) 

2. Összehasonlításképpen a korábbi fermentációkkal a centrifugált sejtekből 

ultrahangos feltárást végeztem. Annak érdekében, hogy a feldolgozások 

összehasonlíthatóak legyenek, azonos kiindulási sejtmennyiségnek megfelelő 

mennyiségeket tártam fel. (A fenti 60 ml centrifugált sejtszuszpenzióból 

összesen 17,37 g por keletkezett, amelyből 0,1 g-ot tártam fel, így a csak 

centrifugált sejtekből 0,345 ml-t kellett feltárni azonos körülmények mellett.) 

A centrifugált sejtek PDOR aktivitás 0,25 U/L fermentlé a GDH pedig 1,33 

U/L fermentlé lett. Ha az enzimoldat térfogatát az előbbi 0,735 ml helyett 10 

ml-re növeltem (1,47 g centrifugált sejtből), akkor a PDOR aktivitás 3,05 U/L 

fermentlé a GDH 1,8 U/L fermentlé volt, azaz magasabb, mint az ugyanilyen 

körülmények között 0,735 ml-ben feltárt sejtek esetén.  

3.  „liofilezés”: 2,04 g-ot (1,85 ml) lefagyasztottam, majd vákuum exikátorban 

megszárítottam, így 0,32 g száraz port kaptam. 0,037 g por/1 ml-es 10 perces 

feltárásával PDOR=0,08 U/L fermentlé volt mérhető. 

4. a „gumiszerű” készítmények közül a 22 ml és a 60 ml bepárlásából kapottakat 

egyesítettem (~21 g), és 2x21 g vízzel homogenizáltam, majd 

vákuumexikátorban lefagyasztottam („gumi liozás” 19,348 g). Az enyhén 

ragacsos porból 0,3892 g/10 ml enzimoldatot készítettem 10 perces (4 °C 60 % 

0,5 ciklus) ultrahangozással, és PDOR=0,16 U/L fermentlé aktivitást mértem. 
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5. A maradék centrifugált sejtekből 37 ml-t hűtőszekrényben, 2x10 ml-t és 22 ml-

t pedig mélyhűtőben tároltam. 

 

A centrifugálás után a felülúszó még zavaros volt, ezért további sejteket próbáltam 

meg kinyerni: 

 

1. 50ml-t intenzívebben (6000 rpm) centrifugáltam, és további sejtek ülepedtek 

ki, de még mindig nem lett olyan tiszta a felülúszó, mint az Eppendorf 

centrifugában (13000 rpm).  

2. 21,28 L felülúszóhoz 255,36 ml BOPAC-ot és 2,128 g Unifloc-ot adtam, majd 

egy éjszakán át állni hagytam (4 °C-on), és másnap lecentrifugáltam (3000 

rpm). Összesen 1000 ml (1148 g) csapadékot nyertem így ki. Mivel az ebből 

számított fermentlé szárazanyag majd kétszerese (54 g/L) a fermentáció végén 

mértnek (32 g/L), valószínűleg a polielektrolitos kicsapás során a tápközeg 

fehérjekomponenseit (tripton, élesztő kivonat) is kinyertem, ez azonban 

rontotta a célenzimek arányát így az aktivitását is az üledékben. 0,345 ml(=396 

g)/0,735 ml kicsapott üledéket 10 percig ultrahangozva a PDOR aktivitás     

0,1 U/L fermentlének a GDH 0,04 U/L fermentlének adódott. 5 nappal később 

5 g/10 ml 20 perces feltárással mindkét enzimre zéró aktivitást adott. 

Az 59. ábra mutatja összefoglalva a feldolgozások enzimaktivitásait. 
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59. ábra: C. butyricum feldolgozások enzimkihozatala 

 

A fel nem használt enzimkészítményeket statisztikai kísérlettervben hasonlítottuk 

össze [57]. Ezek során sem találtunk jobb alternatívát a centrifugált és mosott sejtek 

ultrahangos feltárásánál, ezért megvizsgáltuk a szakaszosan végzett ultrahangos kezelés 

idejének, térfogatának, ciklusának (be/ki kapcsolt állapot 1 s alatt), az ultrahang rezgési 

amplitúdájanak, és az alkalmazott sejtsűrűségnek a hatását és meghatároztuk ezek optimumát 

az enzimkihozatal szempontjából. Egy faktoros előkísérlet alapján az OD=10 (korrigálva 7,4), 

amplitúdó=60 % adódott optimumnak (60. ábra), a további 3 paraméterre pedig újabb 

vizsgálatot kellett végeznünk, mert hatásuk nem tűnt szignifikánsnak. 
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Average Eta by Factor Levels
Mean=-22,169   Sigma=6,97937   MS Error=5,97885   df=25

(Dashed line indicates ±2*Standard Error)
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Average Eta by Factor Levels
Mean=-27,928   Sigma=8,15027   MS Error=10,7817   df=25

(Dashed line indicates ±2*Standard Error)
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60. ábra: Ultrahangos sejtfeltárás vizsgálata C. butyricumra 1.: 5 paraméter hatása a PDOR és 

GDH kihozatalra 

 

Mivel ennek statisztikai kiértékelése sem mutatta a másik három faktort 

szignifikánsnak, ezért vizuálisan állapítottuk meg az optimumokat. A 61. ábra mutatja, hogy 

melyik beállítások kedveztek a PDOR és melyek a GDH enzim kinyerésének az ultrahangos 

sejtfeltáró készüléken szakaszos körülmények között. Az egyes beállításoknál felrajzolt 

négyzet nagysága egyenesen arányos a kinyert enzimaktivitással. Látható, hogy a mindkét 

enzim aktivitás szempontjából elfogadható beállítás (kompromisszumos) a 10 perces feltárás 

5 ml térfogatban 0,7-es ciklusidő mellett. 

61. ábra: Ultrahangos sejtfeltárás vizsgálata C. butyricumra 2. 

 



  Eredmények 
 

 - 92 - 

A kinyert enzimek rövidtávú stabilitás vizsgálatából kiderült, hogy az 

enzimkészítmények PDOR aktivitása 4 °C-on gyorsan megszűnik, míg -18 °C-on 

hosszútávon (~2 hónap) is jól eltarthatóak a készítmények (62. ábra) 
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62. ábra: A C. butyricum enzimkészítmény stabilitása 

 

3.2.5.3 Enzimreaktoros kísérletek 

 

A C. butyricum NCIMB8082 B12-függetlenségének legszebb bizonyítéka, hogy e 

koenzim hozzáadása nélkül az enzimkészítmény képes volt a glicerint mintegy 50 %-ban 1,3-

PD-lá alakítani. A K. pneumoniaehez hasonlóan itt is jelentkezett melléktermék a DHA 

továbbalakulásának köszönhetően: vajsav (63. ábra). 

 
63. ábra: Az enzimreaktor időbeli lefutása C. butyricum eredetű enzimkészítmény esetén 

 

Az enzimoldatot Stirred Cell (Millipore) keverős ultraszűrő modulba helyezve 

lehetőségem volt a glicerin elfogyása után szinte teljesen leszűrni az ultraszűrőn keresztül a 
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reakcióközeget, miközben az enzimeket a membrán bent tartotta a majdnem száraz 

reaktorban, majd friss szubsztrátot adagolva új biokonverzót indítani. A leghosszabb 

üzemeltetés során 16 ciklust végeztünk így el ugyanazon enzimkészítménnyel (>1 hónap, 64. 

ábra). Bár az enzimaktivitás érezhetően csökkent a reakciók során, a reakció sorozat végét 

befertőződés jelentette, nem pedig az enzimek degradálódása. 
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64. ábra: C. butyricum enzimkészítményének több- ciklusos felhasználása 

A sorozatos enzimreakciók közben néhány változtatást is végeztem: magasabb 

glicerinkoncentrációt is alkalmaztam (10. ciklus), illetve 2 inhibitort is kipróbáltam a 

melléktermékek visszaszorítására (1,3-diamino-aceton/12.ciklus, és tio-ATP/14.ciklus). Az 

előbbi DHA analóg, az utóbbi ATP analógként kompetitíven gátolják a DHA ATP-függő 

foszforilálódását. A gátlás hatékonyságát 65. ábra mutatja. 

 

 
65. ábra: Melléktermékképzés visszaszorítása inhibitorokkal 
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Látható, hogy az ATP-analóg tio-ATP hatékonyabb inhibitor, mint az 1,3-diamino-

aceton, hiszen alkalmazásakor magasabb volt az 1,3-PD és alacsonyabb a melléktermékek 

hozama (vajsav, etanol). 

 

3.2.5.4 Enzimreaktor szakaszos és folytonos üzemeltetésének modellezése 

 

A K. pneumoniae esetével analóg módon itt is szükséges volt az enzimrendszer 

matematikai leírása, hogy jobban megérthessük a melléktermékképzés folyamatát, és 

megkíséreljük eliminálni azt. A szimulációs vizsgálatokkal az enzimrendszer viselkedését 

tanulmányoztuk folytonos működés esetén is. 

A C. butyricum eredetű enzimek glicerin biokonverziójának leírásához a Klebsiellánál 

bemutatott módszert követtem: 

• Az egy szubsztrátos reakcióknál Michaelis-Menten kinetikát feltételeztem 

• A koenzimhasználó reakcióknál Random bi-bi mechanizmust feltételeztem. 

• A szakaszos működés esetén a reakció elegy térfogata csökken a 

mintavételeknek köszönhetően, ezáltal a komponensekből van elvétel, kivéve 

az enzimeket, amelyeket a 10 kDa-os ultraszűrő membrán teljes egészében 

visszatart. 

• Új reakció útvonalat vettem figyelembe, a vajsav irányába (66. ábra) 

• A GDHt enzim pusztulási kinetikáját és az ehhez kapcsolódó ATP függő 

regeneráló mechanizmust töröltem a modellből, mert a C. butyricum esetében 

nincs szuicid inaktiváció a B12 koenzimmel, sem pedig ATP függő regenerálás. 
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66. ábra: A modellezett reakció útvonalak C. butyricum esetén 

 

A modell alkotáskor a reakciók Michaelis állandóit, illetve a vmax értékeket a kulcsenzimek 

kivételével (amelyekét az adatbázisból vettem [59]) illesztéssel határoztam meg. Az illesztést 

a mért glicerin, 1,3-PD, és ecetsav koncentrációkhoz végeztük, és az illesztés során a 

konstansoknak alsó és felső korlátot szabtunk a Brenda Enzim adatbázisban található 

minimális és maximális értékei alapján. Az illesztés során meghatároztam még az 

enzimkészítmény által szennyezésként hozott ATP/ADP és NADH2 kezdeti koncentrációját 

is. 

Az így kapott matematikai modellt illesztettem a mért adatsorokhoz (R2
átl.=0,91) , és az alábbi 

képet kaptam (67. ábra, a). Az illesztés során kapott paramétereket a függelék 1. táblázatában 

adtam meg. 
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67. ábra: A szimulációk eredményei: (a) melléktermékképződéssel, (b) és annak gátlásával 

 

Megállapítható, hogy a modell igen jól illeszkedik a mért eredményekre. A vajsav (BuOH) 

esetén a leggyengébb az illeszkedés. Mivel a továbbiakban a vajsav képződés teljes 

inhibíciója mellett kívántam szimulálni, ez a hiba a későbbi eredményeket nem befolyásolta 

szignifikánsan. 

A vajsav képződés irreverzibilis gátlását a dihidroxiaceton-kináz enzim nagy kinetikai 

állandójú (kd=0,0405 h-1) elsőrendű bomlásaként vettem figyelembe. Ilyen esetben minimális 

inhibitor koncentrációval is tartós és teljes gátlást állítottam be: 0,1 g/L Inhibitor 

koncentrációval már ~50 % DHA és ~50 % 1,3-PD volt a főtermék. (67. ábra, b) 

Egy elképzelt folytonos reaktorüzemre való áttéréskor a szimulációk során szabadon 

választható paraméterem volt a betáplálandó glicerin koncentráció (GliBe), a betáplálási 

sebesség (F) azaz (konstans térfogat mellett) a hígítási sebesség (D), a jobb hatékonysághoz 

enzimsűrítés (sűrítés), amelynek kísérleti megvalósítása az enzimoldat ultraszűrős 

töményítésével érhető el, és végül a maradék glicerin koncentráció (Res.Glic.). A szimulációk 

során törekedtem a legkisebb enzimsűrítés és maradék glicerin koncentráció melletti 

legnagyobb produktivitás elérésére (J1,3PD=[1,3PD]*D, ahol [1,3-PD]=1,3-propándiol 

koncentráció, ami ideális esetben ~50 %-a a betáplált glicerin koncentrációnak). A 68. ábra 

mutatja, hogy néhány különböző beállításnál hogyan alakul az 1,3-PD produktivitása és a 

maradék glicerin koncentrációja.  

a) b)
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68. ábra: Az enzimsűrítés hatása a produktivitására és a maradék glicerinkoncentrációra 

 

Mivel a 2006-ban indult fermentációs 1,3-PD üzem mintegy 2 nap (48 h) alatt 100 g/L 1,3-

PD-t termel, a fermentációs eljárás produktivitása 2 g/(L*h) körül van. Ezt a produktivitást 

bármelyik beállítás eléri 100x enzim sűrítés esetén, bár a maradék glicerin koncentráció 

magas maradhat (tehát kicsi a termék hozam illetve konverzió) a betáplált glicerin 

koncentrációtól függően. 

Ahhoz, hogy egyidejűleg lehessen optimálni a maradék glicerin koncentrációt és a nagy 

produktivitást, bevezettem egy változót P=hatékonyság=J1,3-PD/Res.Glic., amelynek 

maximalizálásával egyidejűleg érhető el a magas termelékenység és az alacsony elfolyó 

szubsztrát koncentráció. A különböző paraméter beállításoknál kapott P értékek felületi 

trajektóriái láthatók a 69. ábran. 

 

 
a) b) 
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c) 

 
d) 

69. ábra: A betáplált glicerinkoncentráció és az enzimsűrítés hatása az enzimreaktor 

hatékonyságára 

 

Az elméleti optimum nagyjából a GlicBe=40 g/L és 750x sűrítésnél található, ahol P=3,93, 

(J1,3-PD=17,73 g/L*h és ResGlic=4,51 g/L). Az ilyen mértékű enzimaktivitás növelés azonban 

semmilyen koncentrálással sem valószínű. 

Az enzimoldat 125x sűrítésével már 5 g/L betáplált glicerinkoncentráció esetén elérhető az 

iparilag versenyképes biokonverzió (P=1,93, J1,3-PD=1,95 g/(L*h) és ResGlic=1,03 g/L), noha 

ekkor magas az elfolyó glicerin koncentráció tehát alacsony a konverzió (η=79 %). További 

enzimsűrítéssel (250x) javítható a konverzió, pl. GlicBe=5 mellett P=8,28, J1,3-PD=2,36 

g/(L*h) és ResGlic=0,29 g/L érhető el (η=94 %). Amennyiben az enzimaktivitás tovább is 

növelhető (rekombináns enzimek (multikópiás, His6-farok)), akkor ez az enzimes 1,3-PD 

produktivitás jelentősen felülmúlja a fermentációsat, amely pedig már most versenyképes a 

szintetikus előállítással. 

 

3.2.6 Analitikai problémák és megoldásaik 

 

3.2.6.1 PDOR és GDH aktivitásmérés kidolgozása 

 

A kutatások kezdetén komoly nehézséget jelentett a nyers enzimoldatban célenzim aktivitást 

mérni. Ennek oka az volt, hogy a fermentációk során gyakran magas glicerin koncentrációt 

vizsgáltunk, és ilyenkor a feldolgozás során a sejtek kétszeri mosása nem bizonyult 

elégségesnek, azaz az enzim aktivitásmérés (PDOR) során a pufferolt enzim a koenzim 

hozzáadására szubsztrát nélkül(!) is aktivitást mutatott. A PDOR esetében, amelyet a Lin 

P 
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módszer leírásának megfelelően [50] a fiziológiás iránnyal szemben mértünk (1,3-PD és 

NAD+ hozzáadásával), a hozzáadott NAD+ a szennyezésként kisebb nagyobb mennyiségben 

jelenlévő glicerinnel a szintén jelenlévő GDH hatására NADH2-t képezett (abszorbancia 

növekedés). Mivel az enzimoldatból a glicerin eltávolítása igen nehéz lett volna, Lin 

módszerét [50] úgy fejlesztettem tovább, hogy a 15-20 perces mérés első felében szubsztrát 

nélkül a „háttér reakciókat” hagytam lezajlani, majd ezután adtam az elegyhez a szubsztrátot 

(1,3-PD). Így a mérés második szakasza mindig lineáris volt, és csak a PDOR aktivitást 

tartalmazta. 

Ha a háttér reakciók nem álltak le a mérés félideje alatt (szimulációs kísérleteim szerint a 

mérési idő 60 %-ánál optimális a szubsztrát hozzáadás [60]), de kellőképpen lecsökkent az 

abszorbancia változás (kísérleteim szerint a mérendő PDOR aktivitás (U/L fermentlé) 116x 

nagyobb kell legyen a szennyező glicerin koncentrációnál (g/L)), akkor is hozzáadtam a 

szubsztrátot, de az aktivitás számítása az alábbiak szerint módosult [60] (70. ábra): 
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70. ábra: A módosított PDOR aktivitásmérés 

 

A módszert sikeres alkalmazása után a GDH-ra is adaptáltam. Az egyetlen különbség, hogy 

1,3-PD helyett glicerin szubsztrátot kell a félidőben (60 %-nál) a reakció elegyhez adni. 

 

3.2.6.2 GDHt aktivitásmérés kidolgozása 

 

Az irodalomban két módszer található a B12- függő GDHt meghatározására. Az MBTH-s 

módszer [61] azon alapszik, hogy a 10 perces enzimreakció alatt 1,2-PD szubsztrátból 

képződött propionaldehidet MBTH-val kromofór komplexszé alakítjuk, majd fotometráljuk. 

A másik módszer [62] segéd enzimként az élesztőből kinyert alkohol-dehidrogenázt használja 

(yADH), így a képződött propionaldehidet NADH2 felhasználásával abszorbancia csökkenés 

mellett alkohollá redukálja. 
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Ez utóbbi módszer a PDOR-nál tárgyalt okokból nem használható, mert számos enzim van az 

extraktumban, amelyek 1,2-PD-on és glicerinen a képződött NAD+ segítségével aktívak, ezért 

nem lehet abszorbancia csökkenést tapasztalni (71. ábra) 

 
71. ábra: A kapcsolt enzimes (yADH) GDHt aktivitás mérés problémája 

 

Az MBTH-s módszer 1,2-PD-t használ szubsztrátként, és bár Reynaud és munkatársai [40] a 

B12-független C. butyricum eredetű GDHt-ra ezt a módszert alkalmazták, a mi 

enzimkészítményeinkben vagy minimális, vagy zéró aktivitást tudtunk mérni akkor is, ha a 

glicerin – 1,3-PD/DHA szimultán biokonverzió sikeres volt az adott enzimkészítménnyel. 

Ebből arra következtettünk, hogy az enzimünk affinitása az 1,2-PD szubsztráthoz jelentősen 

kisebb, mint a glicerinhez, ezért az MBTH-s módszerrel glicerinen próbáltunk aktivitást 

mérni. Meglepő módon, minden mérés kb. azonos „aktivitást” mutatott függetlenül az enzim 

mennyiségétől (különböző hígítások esetén). Kísérleteim szerint (31. táblázat) a jelenséget 

nem az alkalmazott puffer okozta, így valószínűsíthető, hogy a glicerin reagál az MBTH-val, 

ezért ez a módszer sem volt alkalmas a GDHt aktivitásának meghatározására.  

 

31. táblázat: Az MBTH-s GDHt mérés problémája 

Vak:

Szubsztrát:
Higítás A305 Higítás A305 Higítás A305 Higítás A305

Minta 1. 2,5x 0,006 2,5x 1,276 2x 1,176 1x 0,062
Minta 2. 2,5x 0,017 2,5x 1,276 5x 1,149 1x 0,016
Minta 3. 2,5x 0,008 2,5x 1,276 10x 1,024 1x 0,02
HEPES puffer 1x 1,241

K-P puffer 1x 1,211

2M 1,2PD 2M glicerin 2M glicerin 1M glicerin

A305=0 A305=0 A305=0 A305=1,211-gyel 
szemben

víz víz víz glicerin+citrát
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A probléma megoldásához új módszert fejlesztettem ki. A módszer alapja, hogy erősen savas 

közegben a triptofán az aldehidekkel lila színű komplexet képez. Az új GDHt módszer szerint 

az enzimreakció során képződött terméket (3HPA) triptofánnal reagáltatva fotometriásan az 

enzimaktivitás meghatározható. Sajnos a készítmény „tisztaságára” itt is ügyelni kell, mert ha 

az enzimkészítmény NADH2-t tartalmaz, akkor ennek segítségével a jelenlévő PDOR a 

képződött 3-HPA-et 1,3-PD-lá alakítja (32. táblázat) 

 

32. táblázat: A GDHt-triptofános aktivitás mérése 

Higítás A560 Higítás A560

Vak 2x 0.000 2x 0.000
Minta 1. 2x 0.007 2x 0.078
Minta 2. 2x 0.024 2x 0.082
Minta 3. 2x -0.011 2x 0.086

Átlag: 0.007 0.082

Szórás: 0.014 0.003

Tisztítás nélkül Tisztítással

 
 

 

3.2.6.3 HPLC-s módszerfejlesztés 

 

Szintén a kutatások kezdete óta komoly nehézséget jelentett, hogy a szerves 

savakra/alkoholokra, valamint cukrokra használt HPLC-és módszer alkalmatlan a glicerin és a 

DHA szétválasztására (72. ábra), így kezdetben a glicerin koncentrációt enzimes GPO-PAP 

(Glicerin-kináz+Glicerin-Phosphate-Oxydase+Peroxydase) módszerrel (Triglicerid kit, 

Reanal (Magyarország)) határoztam meg, a DHA mérésére pedig o-toluidines módszert 

használtam (Sigma) [53]. Ez utóbbi erősen rákkeltő, veszélyes anyag. 
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72. ábra: Glicerin, DHA kromatogram 

 

A HPLC-s módszerfejlesztések során a készülék nyújtotta szűkös lehetőségek között az alábbi 

paramétereket vizsgáltam: két oszlop sorba kötve, detektor/oszlop hőmérséklet, eluens 

összetétel (ACN:5mM H2SO4), és a térfogatáram (izokratikus rendszer). 

A módszer az acetonitril (ACN) alkalmazása miatt csak akkor kivitelezhető, ha a HPLC 

gázmentesítővel van felszerelve (degasser), mert az illékony acetonitril a vákuumozás alatt 

elillanhat. Az eluenst mindig frissen kell elkészíteni, mert az ACN vizes közegben nem stabil. 

 

Két BioRad Aminex HPX87H kolonna (300 mm) egymásután sorba kötésével és az eluens 

térfogatáramának egyidejű csökkentésével, valamint az oszlopok és a detektor 

hőmérsékletének 35-35 °C-ra csökkentésével megvalósítható volt a két molekula elválasztása 

(73. ábra), de az 1 óra hosszú kromatogram, és az egyidejűleg két oszlop elhasználódását 

eredményező módszer nem bírhat nagy gyakorlati jelentőséggel, ezért tovább kísérleteztem. 
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73. ábra: Glicerin-DHA szétválasztás 2db sorbakötött kolonnán 

A kromatografálási idő csökkentéséhez visszatértem a 0,6 ml/perces térfogatáramhoz, és 35-

35 °C-on még mindig jó elválasztást kaptam, de figyelembe véve a többi mérendő 

komponenst (74. ábra) még mindig 1 órás kromatografálásra van szükség minden minta 

analízisekor, ezért tovább vizsgálódtam. 
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74. ábra: Sikeres szétválasztás hosszú idő alatt 

Az izokratikus rendszeren 3 paraméter változtatására volt lehetőségem, ezért ezek 

mindegyikének 3 szintjére Taguchi kísérleti tervet készítettem. A kiértékeléskor 

meghatároztam minden beállításnál a két kulcskomponens (glicerin, DHA) relatív retenciós 

idejét (viszonyítási alap a negatív víz csúcs volt), és e két relatív retenciós idő különbségét 

tűntettem fel eredményként (33. táblázat) 

 

33. táblázat: 3^3-os kísérleti terv az elválasztás javítására 

Beállítás
Eluens 

koncentráció 
(mM)

Oszlop 
hőmérséklet 

(°C)

Térfogatáram 
(ml/perc) ∆t(vízhez)

1 2,5 35 0,4 10,0369
2 2,5 50 0,6 6,6431
3 2,5 65 0,5 0
4 5 35 0,6 6,7206
5 5 50 0,5 8,0195
6 5 65 0,4 0
7 7,5 35 0,5 8,0943
8 7,5 50 0,4 10,0132
9 7,5 65 0,6 0  

 

A Taguchi terv kiértékelésekor az eluens összetétel hatása nem bizonyult 

szignifikánsnak és értelmezhetőnek (75. ábra), az oszlophőmérsékletek közül az alsó szintek, 
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leginkább a 35 °C-os, a térfogatáramok közül pedig egyértelműen a legkisebb 0,4 ml/perc volt 

a legkedvezőbb. 

 

 
75. ábra: A kísérleti terv kiértékelése 

Fentiek alapján újabb kísérletet terveztem az alábbi beállításokkal (34. táblázat). 

 

34. táblázat: Újabb kísérleti terv 

Beállítás
Eluens 

koncentráció 
(mM)

Oszlop 
hőmérséklet 

(°C)

Térfogatáram 
(ml/perc) ∆t(vízhez)

1 1 35 0,4 0,0342
2 1 50 0,6 0,0000
3 2,5 35 0,4 0,0000
4 2,5 50 0,6 0,0000
5 4 35 0,4 0,0418
6 4 50 0,6 0,0000
7 6 35 0,4 0,0380
8 6 50 0,6
9 7,5 35 0,4 0,0340
10 7,5 50 0,6 0,0000
11 9 35 0,4 0,0384
12 9 50 0,6 0,0000  
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Statisztikai kiértékelés nélkül is látható, hogy csak akkor volt érzékelhető az 

elválasztásnak bármilyen kis mértéke is, ha 35 °C és 0,4 ml/perc beállítást alkalmaztunk. A 

mért értékek tendenciája alapján pedig a 4 mM-os (középső szint) eluens koncentráció tűnik a 

leghatékonyabbnak, ugyanakkor a 76. ábran látható, hogy a 2. legnagyobb retenciósidő-

különbség esetén jobb volt a szétválasztás. 

 
76. ábra: Az újabb kísérleti terv eredménye 

Ebből adódóan, tovább növeltem a koncentrációt (20 mM-ig), de további javulást nem 

értem el. 

Mivel Talarico és mtsi (1988) [10] 65:35 arányú 0,01 N H2SO4:ACN-t alkalmaztak a 

reuterin (=3HPA) glicerintől való elválasztására, célszerűnek tűnt az ACN kipróbálása az 

eluensben. Kezdetben 20 % ACN-t adtam a 0,5 mM H2SO4-et tartalmazó eluenshez, és 35 °C-

on 0, 4ml/perces térfogatárammal injektáltam glicerin/DHA keveréket, majd 

összehasonlítottam a 30 % ACN tartalmú eluens esetén 0,4 ml/perccel eluált illetve a 20 % 

ACN mellett 0,5 ml/perccel eluált kromatogrammokkal (77. ábra) 

     
77. ábra: Kísérletek acetonitriles eluenssel 

20% ACN 
0,4ml/p 
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Fentiek alapján a legjobb elválasztást 30 % ACN mellett 0,4 ml/perc térfogatárammal 

35 °C-on vártam, az eredményt a 78. ábra mutatja be. 

 
78. ábra: A sikeres módszer kromatogramjai 

 

Az eredmények megszületésével egyidőben Chen és társai [63] nagyon hasonló 

módszert publikáltak ugyanezen anyagok meghatározására. Módszerük szerint 65:35 

arányban kell az 5 mM H2SO4 tartalmú vizes és az acetonitriles fázist elegyíteni, a 

kromatografálást 0, 5ml/perc izokratikus eluens árammal 30-30 °C-os oszlop illetve detektor 

hőmérséklet mellett kell kivitelezni. 

Végül ezt a módszert adaptáltam (79. ábra). 
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79. ábra: Az irodalmi módszer adaptálása 

Ennek a módszernek a hátránya, hogy a glükóz és a 3HPA retenciós ideje olyan közel 

esik egymáshoz, hogy egymás mellett nem lehet őket ezzel a módszerrel meghatározni, pedig 

– mint azt a 3.2.2 Kísérletek Lactobacillus reuteri-vel c. fejezetben bemutattam – a sejteket 

glükózon érdemes előállítani, az irodalom szerint pedig a magas HPA termelő 

biokonverzióknál fontos szerepe van a glükóz/glicerin aránynak [68]. 
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4 Összefoglalás 
 

A biodízelgyártás melléktermékeként egyre nagyobb mennyiségben keletkező glicerin 

biotechnológiai és biokonverziós hasznosítására 3 módszert vizsgáltam, és hasonlítottam 

össze:  

1) glicerin – DHA biokonverzió G. suboxydans sejtekkel, 

2) 3-HPA előállítás L. reuteri sejtekkel, 

3) 1,3-PD/DHA szimultán előállítása koenzimregeneráló enzimes biokonverzióval. 

 

1) A G. suboxydans sejtek magas hozammal (YDHS/glicerin=70 % ) állítják elő az értékes 

DHA-t. A termék és szubsztrát inhibíciók miatt azonban rátáplálásos technikát alkalmaztunk, 

és így csak 1 g/(L*h) produktivitás volt elérhető. A fermentációval előállított sejtek feltárását 

megvizsgálva az ultrahangos feltárást találtuk optimálisnak, és a nyers extraktumot 

megpróbáltuk a szimultán glicerin – 1,3-PD/DHA enzimes biokonverzióban felhasználni. 

Mivel a G. suboxydans sejtek GDH aktivitását PQQ függő enzim adja (nem NAD+-függő), 

ezért ez az alkalmazás nem célszerű. 

2) A L. reuteri sejtek előállítására több módszer közül a glükózon induló szakaszos 

fermentáció egyszeri glicerin ráinjektálásssal volt a leghatékonyabb (Yx/s=5,3 %), mert a 

kielégítő sejthozam mellett kiugróan magas volt a sejtek fajlagos HPA termelő aktivitása 

(4,446 g HPA/g sejt). A különböző feldolgozási eljárások közül a liofilezés során magas 

aktivitása (5,963 g HPA/g sejt) maradt a preparátumnak, de potenciális alternatíva a kitozán 

gyöngybe zárt sejtek is. 

3) A legrészletesebben a szimultán 1,3-PD/DHA elegy enzimes biokonverzióval 

történő előállításával foglalkoztam. Kezdetben kiválasztottam a C. freundii és a K. 

pneumoniae közül a hatékonyabb K. pneumoniae törzset, majd a fermentációt optimáltam, és 

a szubsztrát inhibíciós görbét kimértem. A sejtek feldolgozási módszerei közül az ultrahangos 

feltárás tűnt optimálisnak.  

A C. freundii PDOR enzimét rekombináns P. pastoris-szal is előállítottam, és a 

feldolgozását, illetve a tulajdonságait (stabilitás, His6-farok, tisztíthatóság) vizsgáltam.  

A K. pneumoniaeből kapott nyers enzim extraktummal sikeres (fő termék: 1,3-PD) és 

sikertelen (főtermék:AcOH) glicerin biokonverziókat hajtottam végre, amelyek megértéséhez 

matematikai leírást alkottam. A modellt in silico kísérletekben felhasználva bebizonyosodott, 



  Összefoglalás 

 

 - 110 - 

hogy nem lehet szimultán 1,3-PD/DHA előállítást megvalósítani ezzel a készítménnyel, mert 

a GDHt öninaktivációja miatt igény van az ATP regenerálódására, ami a DHA foszforilációját 

követően az ecetsav (melléktermék) képző útvonalon történik. 

Az új enzimforrás C. butyricum törzzsel sikeresen állítottam elő nyers 

enzimkészítményt, amely jól alkalmazható volt a szimultán glicerin – 1,3-PD/DHA 

biokonverziókban. Az erre felállított matematikai modell szerint ez az eljárás versenyképes 

lehet a jelenleg használatos fermentációs eljárással. 

 

A kutatásaim során számos analitikai probléma merült fel. Ezek és megoldásaik az 

alábbiakban foglalhatók össze:  

1, a nyers enzimoldatban a NAD függő enzimek egymás aktivitásmérését zavarják 

(PDOR, GDH), ezért előbb a vizsgált enzim szubsztrátja nélkül kell az enzimreakciót végezni, 

majd a „háttér reakciók” leállása után lehet a célenzimet a szubsztrát hozzáadásával mérni.  

2, Az irodalomból ismert GDHt aktivitásmérő módszerek nem váltak be a C. 

butyricum eredetű enzimkészítménynél, ezért új módszer került kifejlesztésre: a képződött 

HPA-t triptofánnaal savas közegben reagáltatjuk, és a lila komplexet fotometráljuk.  

3, a használt HPLC-s módszer nem tudta szétválasztani a glicerint a DHA-tól, ezért 

módszerfejlesztésre volt szükség: 30 % ACN hozzáadásával 0,5 ml/perc térfogatáramon és 35 

°C-on sikerült e két anyagot szétválasztanom, de ezzel egyidőben nagyon hasonló módszert 

publikáltak kínai szerzők is [63]. 

 

Mivel van lehetőség az 1,3-PD és a DHA szétválasztására, ezért a leghatékonyabb 

glicerinhasznosító eljárás a szimultán enzimes biokonverzió. Ez az új, C. butyricum 

enzimforrásnak köszönhetően a felállított matematikai modell szerint versenyképes lehet a 

jelenlegi ipari technológiával, ezért érdemes további kutatásokat végezni. A jelenleg is folyó 

kísérletek alapján az eddigi, membránreaktorban immobilizált enzimek mellett a 

kitozángyöngyre kovalensen (glutáraldehiddel) kötött enzimeket is részletesen vizsgálni 

érdemes, mert a rögzítés során nem vész el az aktivitásuk, könnyebb a kezelésük és 

stabilabbak a membrán mögé zárt rendszerhez képest. 
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5 Tézisek 
5.1.Megállapítottam, hogy a G. suboxydans sejtek GDH enzime nem alkalmazható az 

enzimes szimultán 1,3-PD/DHA előállításhoz. 

 

Korábbi tanszéki eredmények és más szerzők publikációi [81] alapján az oxidatív 

folyamatairól ismert Gluconobacter suboxydans 621H ideális enzimforrásnak látszott a 

glicerin-dehidrogenáz enzim előállítására, ezért 20 L-es fed-batch fermentációt végeztem 

nagy sejttömeg – illetve abból enzim – kinyerése céljából. Mivel a fermentáció során a 

glicerinből képződő DHA termékinhibícióval gátolja a sejtek szaporodását, ezért szorbit 

szénforráson történő fermentációval előbb elszaporítottuk a sejteket, majd glicerin 

rátáplálással indukáltuk a GDH enzimet. A 1. ábra látható, hogy az oldott oxigén 

koncentráció változásából megállapítható, hogy mind a szorbit mind a glicerin 

felhasználódott, tehát a sejtekben GDH enzim volt jelen. Mivel a kinyert enzimkészítmények 

NAD+ jelenlétében nem mutattak aktivitást, beigazolódott az az újabb szakirodalmi állítás 

[54], amely szerint a G. suboxydans sejtek GDH enzime PQQ (pirrolokinolin-kinon) függő. 

Mivel az enzimes biokonverzióban felhasználandó PDOR enzim NADH2 függő, a G. 

suboxydans sejtek GDH enzime nem kapcsolható hozzá a DHA előállítás céljából. 

 
1. ábra(=31. ábra): G. suboxydans sejtek szorbit/glicerin fermentációja, illetve DHA termelése 

 

Ugyanakkor kísérleteink során ismét bizonyságot nyert (a korábbi tanszéki 

eredményeknek megfelelően) hogy a DHA előállítás lehetséges a G. suboxydans sejtekkel 

történő glicerin fermentációval. Egy ilyen, glicerin rátáplálásos fermentáció képét 

szemlélteti a 1. ábra, amelynek jobboldali diagramjáról látható, hogy mintegy 20 g/L 

DHA koncentrációnál már észlelhető a termékinhibíció, amely 70 g/L-nél teljessé válik. A 
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glicerinre vetített hozam (70 %) és a DHA végtiter (70 g/L) viszont elég magasnak 

bizonyult ahhoz, hogy optimálás után DHA termelésre felhasználható legyen ez az eljárás. 

  

5.2. A glicerinből történő 3-HPA előállítással kapcsolatban az irodalomban fellelhető 

módszerek és eredmények, valamint a saját kutatásaink – azaz jelenlegi tudásunk – 

alapján megállapítottam, hogy a legnagyobb biokonverziós képességű L. reuteri sejtek 

nagy mennyiségben történő előállítására a leghatékonyabb módszer a glükóz alapú, 

mikroaerofil körülmények melletti tenyésztés, egyszeri manuális glükóz rátáplálással, 

majd ezt követően a képződött sejtek liofilezése. 

 

A 3-HPA-et, ami a glicerin platform egyik ígéretes molekulája, L. reuteri sejtekkel kívántam 

előállítani. Mivel a 3-HPA egy toxikus intermedier, ebben az esetben is szét kellett választani 

a sejtelőállítást és a termékképzést. Az előbbinél célom volt a jó termelőképességű sejtekből 

maximális mennyiség előállítása. Ebből a célból az 1. táblázatban összefoglalt fermentációs 

módszereket hasonlítottam össze. 

 

1. táblázat (=24. táblázat): L. reuteri sejtek fermentációs előállítása 
Fermentáció Körülmények Jx (g/l*h) Jxmax (g/l*h) Yx/s (g/g) YTejsav  YEtOH  gHPA/g sejt 

LR2006_1 Fed-batch 0,087 0,202 4,2 59,0 36,6 0,048 

LR2006_2 Batch(0,7L) 0,092 0,211 6,7 56,6 36,7 0,052 

LR2006_3 Batch (1,5L) 0,087 0,087 7,0 57,4 35,6 1,297 

LR2006_4 Batch(0,7L) 0,084 0,400 3,6 73,4 23,0 n.a 

LR2006_5 Batch(0,7L) 0,093 0,325 4,6 72,7 22,7 n.a 

LR2006_6 Batch+1xGlü rátáp. 0,110 0,321* 5,3 67,4 28,0 4,446 

LR2006_7 Batch+1xGlü rátáp 0,092 0,311 4,4 62,6 33,0 0,014 (hibás) 

LR2006_8 Batch(aerob) 0,028 0,405** n.a n.a n.a 0,399# 

LR2006_9 Batch(aerob) 0,023 0,177*** 3,8 53,5 42,6## 0,323 

Irodalom [67] Batch(anaerob)      12,58g/30g=

0,42 

Irodalom [68] Batch(anaerob)      5,2g/4g=1,3 

* ráinjektálás előtti (szakaszos) produktivitás 

**aerob körülmények között, S0=120 g/L, csak 40 g/L Glü fogyás, kevés N-forrás; #nagy biokonverziós aktivitás 

***aerob körülmények között, S0,Glü=20 g/L, S0,Glic=2 g/L    ##ecetsavra vonatkozik 
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A táblázatban bemutatott módszerek közül mind a 3-HPA termelő képesség 

szempontjából mind a biomassza produktivitás (Jx) alapján is a szürkével megjelölt, glükózon 

történő, szakaszos tenyésztés egyszeri glükóz rátáplálással bizonyult a leghatékonyabbnak. 

Az előállított sejtek kinyerésére is több módszert hasonlítottam össze (35. táblázat) 

 

35. táblázat (=25. táblázat): L. reuteri sejtek feldolgozása 
Fajlagos HPA termelés(g HPA/g sejt) 

Fermentáció Kezelés 
Előtt (szabad sejtes) Után (kezelt) 

Változás  

4,5 Perlit - 0,236  

4,5 Porlasztott - 0,011  

4,5 Zselatin - 0,0  

6 Foszfát puffer 4,446 0,0  

6 Biokonverzió után 

perlitre immobilizált 

4,446 0,013 0,3% 

7 Liofilezett 1,4ml 0,014 (hibás) 5,963  

7 Liofiliezett 10ml 0,014 (hibás) 0,792  

8 Kitozán mikrogyöngy 0,086* 0,557 648% 

8 Kitozán makrogyöngy 0,399 0,080 20% 

 

Megállapítható, hogy – bár nem volt adekvát viszonyítási alap (nem sikerült a mérés 

során elérni a maximális HPA koncentrációt) – a liofilezés kimagasló termelő képességet 

biztosított. Ugyanakkor a talán kevésbé költséges kitozán gélbe történt sejtrögzítés is jó 

termelő képességet tett lehetővé, különösen a kezelés előtti aktivitáshoz képest. 

Figyelemre méltó továbbá, hogy az Eppendorf csövekben (1,4 ml) végzett 

biokonverziók magasabb aktivitást adtak, mint az azonos körülmények közötti 10 ml-es 

kémcsövekben (ld.35. táblázat liofilezettek), ami feltehetően az anaerob körülmények 

szigorúbb biztosításával magyarázható. 

 

5.3.Megállapítottam, hogy a kutatócsoportunkban előállított C. freundii PDOR gént 

tartalmazó rekombináns P. pastoris sejtekkel előállított PDOR enzim Ni2+ 

affinkromatográfiával nem, míg Q-Sepharose tölteten tisztítható. 

 

A genetikai módosítást követő szkríning után a legjobb PDOR termelőnek bizonyult 

rekombináns P. pastoris törzzsel 20 L-es léptékű fed-batch fermentációt végeztünk, amelynek 

során glicerinen elszaporítottuk a sejteket, majd szabályozott metanol rátáplálással előbb 
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adaptáltattuk és indukáltuk a tenyészetet, majd metanolon PDOR-t termeltettünk. A 

fermentlevet centrifugáltuk, majd a szeparált sejteket ultrahanggal feltártuk. A klónozáskor a 

gént úgy módosították, hogy a géntermék C’-terminálisán 6 molekula hisztidinből álló His6-

farok legyen, mert így kelátképző oszlopon (HiTrap Chelating) kötött Ni2+-ok szelektíven 

kötik az enzimet, ami elvileg egylépéses tisztítást tesz lehetővé. Kísérleteim szerint azonban a 

fenti oszlopon nem köthető meg a rekombináns PDOR, így csak az irodalomból ismert módon 

Q-sepharose oszlopon sikerült részlegesen tisztítanom. A tisztítás során a 80. ábran látható 

kromatogramot kaptam, amelynek 9. csúcsából sikerült a PDOR aktivitást azonosítani.  

 
80. ábra (=36. ábra): Rekombináns PDOR tisztítása 

 

5.4.Megállapítottam, hogy a K. pneumoniae sejtek nagy mennyiségben történő 

előállítására a leghatékonyabb módszer az alábbi 4 szakasz konszekutív végrehajtása: 

1. aerob körülmények mellett glükóz alapú szakaszos fermentáció, 2. aerob 

körülmények mellett glükóz rátáplálás, 3. aerob körülmények mellett glicerin 

rátáplálás, 4. anaerob körülmények mellett glicerin rátáplálás. A katabolitrepressziót 

kihasználva, a levegőztetett glükózos és glicerines fázisok összevonhatóak. 

 

Az 1,3-PD és DHA enzimes biokonverzióval történő egyidejű előállításához szükséges 

GDHt és PDOR enzimeket C. freundii és K. pneumoniae sejtekből kívántam kinyerni. Ehhez 

anaerob körülmények között glicerin szénforráson végeztem szakaszos és rátáplálásos 

fermentációkat. Mindkét esetben a K. pneumoniae bizonyult hatékonyabbnak, mivel 

magasabb sejtkoncentrációt és enzimkihozatalt sikerült vele elérni. A K. pneumoniaere ezért 

tovább fejlesztettem a fermentációs eljárást, kihasználva a törzs fakultatív anaerob 

anyagcseréjét, és a katabolit repressziót (3. táblázat). 
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36. táblázat (=26. táblázat): C. freundii és K. pneumoniae fermentációk összehasonlítása 

Fermentáció Jellemzők Sejttömeg növ. 

[mért ∆OD600] 

Enzimaktivitás  

[U/l fermentlé] 

1,3-PD 

[g/l] 

C3 Szakaszos, anaerob, glicerin 0,1 0,0017 0,114 

K1 Szakaszos, anaerob, glicerin 4 0,098 13,48 

K4 

4 szakasz: Glükózon (aerob), 

Glükóz rátáplálásos (aerob) Glicerin 

rátáplálásos (aerob), Glicerin 

rátáplálásos (anaerob) 

22,88 90 0,1 

C6 

3 szakasz: Glükózon+Glicerin 

(aerob), Glicerin rátáplálásos 

(aerob), Glicerin rátáplálásos 

(anaerob) 

7,5 0,005 2 

K9 

3 szakasz: Glükózon+Glicerin 

(aerob), Glicerin rátáplálásos 

(aerob), Glicerin rátáplálásos 

(anaerob) 

13,695 73 12 

Irodalom 

[49]:0,7Lfermentor,batch 

[50]:2L lombik, batch 

[51]:2L fermentor, folytonos. 

8,26*   [51] 37,5 [50] 9,12 [49]

*szárazanyagból számított érték 

 

5.5.A K. pneumoniae eredetű nyers enzimoldat minden szükséges enzimet tartalmaz a 

szimultán glicerin – 1,3-PD/DHA biokonverzióhoz, ám az általam felállított komplex 

matematikai modellel kapott in silico eredményeink szerint, a GDHt szakirodalomból 

ismert szuicid inaktivációja miatt [51], mégsem alkalmas erre a feladatra. 

 

K. pneumoniae sejtekből kinyert enzimoldattal szimultán 1,3-PD/DHA enzimes 

biokonverziót valósítottam meg glicerin szubsztráton. Enzim oldatként nyers sejtextraktumot 

használtam, ezért a DHA tovább tudott alakulni ecetsavvá. A melléktermék képződés 

kiküszöbölésére enzimkinetikai alapokon nyugvó matematikai modellt állítottam fel [7.8]. Az 

összetett modellben az egyszubsztrátos enzimreakciókat Michaelis-Menten, a 

többszubsztrátos (koenzimes) reakciókat random bibi mechanizmussal írtam le. Szakirodalmi 

eredmények alapján [34] a GDH kinetikájának leírásakor ordered bibi mechanizmust 

feltételeztem, a GDHt szuicid inaktiválódását pedig elsőrendű kinetikával írtam le, és ATP 

függő regenerálását is figyelembe vettem. A „bomlás” – azaz az aktivitás vesztés folyamatáért 
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– a B12 koenzim a felelős, mert minden glicerin molekula átalakításakor a B12 komplexbe 

kerül a GDHt enzimmel [38]. A szimulációk megmutatták, hogy az ecetsavképző útvonalat 

nem szabad eliminálni [7.12], mert akkor az ATP nem termelődik, így nem áll a 

rendelkezésre a GDHt regenerálásához. Ha a GDHt-t nem lehet regenerálni, akkor a PDOR 

számára nem lesz 3-HPA, és így az 1,3-PD képzés is leáll, ezzel pedig a NADH2 regenerálása 

is megszűnik, és DHA sem képződhet (81. ábra) [7.2, 7.13,] 
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81. ábra (=52. és 53. ábra): K. pneumoniae eredetű enzimekkel végzett biokonverzió mért és 

szimulált eredményei a DHA foszforiláció inhibíciója nélkül, illetve inhibícióval 

 

5.6. A C. butyricum eredetű nyers enzimoldat, amelyben a GDHt B12-független, alkalmas 

szimultán glicerin – 1,3-PD/DHA biokonverzió megvalósítására. Ezt mind 

kísérletileg, mind szimulációs úton (in silico) bizonyítottam. 

 

C. butyricummal végzett fermentációk sejtjeiből ultrahangos feltárással nyertem ki a nyers 

sejtextraktumot, amely tartalmazta mindhárom kulcsenzimet (GDH, GDHt, PDOR). Ezt az 

extraktumot enzimoldatként használva több cikluson keresztül vezettem sikeres biokonverziót 

[7.14], de DHA helyett ebben az esetben vajsav képződött. A melléktermék képződés 

lehetséges kiküszöbölésének céljából az előbbivel analóg matematikai modellt hoztam létre 

[7.15]. Az összetett modellben az egyszubsztrátos enzimreakciókat Michaelis-Menten, a 

többszubsztrátos (koenzimes) reakciókat random bibi mechanizmussal írtam le. A 

szimulációk bebizonyították, hogy a vajsavképződés inhibeálásával (DHA-foszforiláció 

eliminálása) megvalósítható a szimultán 1,3-PD/DHA előállítás enzimes biokonverzióval (82. 

ábra). Ezt a modellt további szimulációs kísérletekre is felhasználtam. 
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82. ábra (=67. ábra): C. butyricum eredetű enzimekel végzett biokonverzió mért és szimulált 

értékei DHA foszforiláció inhibíciója nélkül és inhibíciójával 

 

5.7. A verifikált szimulációs modell alapján bebizonyosodott, hogy a jelenleg használt 

biológiai 1,3-PD előállítással versenyképes, enzimes, szimultán glicerin – 1,3-

PD/DHA biokonverzió is megvalósítható lehet. 

 

2006-ban indult az első „BioPDO” üzem, ahol az 1,3-PD-t biológiai úton állítják elő a 

műanyaggyártás (Poli-Trimetilén-Tereftalát, PTT) számára. Ez a technológia egy 

rekombináns Escherichia coli fermentáción alapszik, amely gazdaszervezetbe Saccharomyces 

eredetű, glükóz-glicerin átalakításért felelős géneket, illetve C. freundii eredetű dha regulont 

(GDHt, PDOR) klónoztak. Mivel a gazdaszervezet nem tud de novo B12-koenzimet 

előállítani, ezt adagolni kell a fermentáció során, ami növeli a költségeket. Az új törzs 

kifejlesztésekor magas 1,3-PD koncentráció toleranciára szelektáltak, és az extracelluláris 

metabolitok képződését eliminálták. Így végül mintegy 2 napos glükóz fermentációval 

állítanak elő 100 g/L 1,3-PD-t, ami kb. 2 g/(L*h) térfogati produktivitásnak felel meg. Az 

előző tézispontban bemutatott szimulációs modellel folytonos üzemeltetést szimulálva 

vizsgáltam a betáplált glicerinkoncentráció és az enzim koncentráció hatását a hatékonyságra 

(P=JPD/Res.glic, ahol JPD az 1,3-PD térfogati produktivitása, Res.Glic a maradék glicerin 

koncentráció, 83. ábra) [7.16]. 
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83. ábra (=69. ábra): Folytonos üzemű enzimreaktor hatékonysága (a megjelölt pontoknál 

JPD>2,5 g/L*h és Res.Glic<1 g/(L*h))  

Megállapítható, hogy az enzimes szimultán 1,3-PD/DHA előállítás versenyképes lehet 

a jelenleg használt fermentációs eljárással. 

 

5.8.A K. pneumoniae és a C. butyricum sejtekből kinyert enzimkészítmények 

összehasonlítása alapján elmondható, hogy a C. butyricumban kiegyensúlyozott az 

enzimek aránya, ami valószínűleg annak tudható be, hogy a sejtek fermentációjakor 

nem alkalmaztunk anyagcsereváltást (aerob->anaerob). A K. pneumoniae esetében a 

GDH aránya két nagyságrenddel nagyobb a többinél. Ennek oka feltehetően az, hogy a 

K. pneumoniae fermentációjakor hosszú, aerob körülmények melletti, glicerin alapú 

szakasz is volt, ilyenkor nagy GDH aktivitás szükséges. 

 

A két különböző baktérium (K. pneumoniae, és C. butyricum) glicerin hasznosító enzimeinek 

optimális előállításait hasonlítja össze a 37. táblázat. 

 

37. táblázat (=29. táblázat): Az enzimkihozatalok összehasonlítása 

U/L fermentlé K. pneumoniae C. butyricum 

PDOR 14,9 2,1 

GDH 1366,6 13,5 

GDHt 85,0* 3,3* 

*1,2-PD volt a szubsztrát az assay során 

Megállapítható, hogy a C. butyricum nyers enzimoldatában is a GDH-ból található meg a 

legnagyobb aktivitás, de ez csak egy nagyságrenddel nagyobb a másik két, közel azonos 

aktivitású enzimhez képest, szemben a K. pneumoniae esetével, ahol két nagyságrend a 

különbség. Figyelemre méltó továbbá az is, hogy ezt a két enzimoldatot glicerin enzimes 
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biokonverzióban felhasználva nagyon hasonló eredményt kaptam (81. ábra és 82. ábra) annak 

ellenére, hogy a K. pneumoniae eredetű készítményben minden enzim legalább egy 

nagyságrenddel magasabb aktivitást mutatott. Feltehetően az utóbbi esetében – mivel 

hozzáadott ATP-t nem tartalmazott az elegy – a GDHt regenerálás ATP limitben működött, és 

ez csökkentette a magas enzimaktivitások hatékonyságát. 

 

5.9.Analitikai módszerfejlesztés során megállapítottam, hogy a NAD-függő enzimek 

nyers sejtextraktumban történő meghatározásakor a zavaró komponensek 

kiküszöbölésére legcélszerűbb az a megoldás, ha a mérés során előbb egy lecsengő 

háttéraktivitást mérünk a célenzim szubsztrátja nélkül, majd a háttér megszűntével 

adjuk a szubsztrátot az elegyhez, és mérjük a célenzim aktivitását. 

 

Az irodalomból a PDOR [50] enzim aktivitásmérésére ismert módszer vizsgálataim 

szerint módosításra szorult, mivel a nyers sejtextraktumban olyan metabolitok és koenzimek 

maradtak a sejttörmelék eltávolítása után, amelyek jelenlétükkel nem kívánatos 

enzimreakciókat (pl.: NAD+ redukció) katalizáltak és így ezek zavarták az aktivitásmérést. A 

PDOR aktivitásmérésekor a fiziológiai (3-HPA->1,3PD) iránnyal szemben (1,3-PD->3-HPA) 

kell az aktivitásmérést végezni Lin módszere szerint. Mivel ebben az irányban a NAD+ 

redukciójának eredményeként képződött NADH2-t kell mérni, a mérést zavarja a fermentléből 

visszamaradó glicerin, mert a glicerin+NAD+→DHA+NADH2 reakció is lejátszódik többek 

között. A fermentációnál előnyös a magas, 10-16 g/L glicerin koncentráció szinten tartása, 

ezért mindig kerül glicerin az enzimoldatba. A PDOR aktivitás meghatározásához tehát 

célszerű, ha előbb a szennyező glicerin (és más anyagok) elreagál(nak) (=”háttér mérése”), 

majd 1,3-PD hozzáadásával indítható a PDOR aktivitás meghatározása (684. ábra) [7.3]. 
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684. ábra (=70. ábra): továbbfejlesztett PDOR mérési módszer 

 

A PDOR aktivitás kvantitatív meghatározásakor előnyös, ha a szubsztrát (1,3-PD) 

beadagolásakor a „háttér reakció” már lecsengett, és megszűnt az abszorbancia változás. 

Ilyenkor a 684. ábra jobboldalán bemutatott képletben a ∆Aexp =0 helyettesítést kell 

alkalmazni. Ha nem szűnik meg a „háttér reakciók” okozta abszorbancia változás, akkor a 

szubsztrát nélküli mérési pontokra egy maximumhoz tartó exponenciális függvényt célszerű 

illeszteni. A szubsztráttal kapott mérési pontokra egyenest lehet illeszteni, amelynek 

meredeksége tartalmazza mind a háttér, mind a PDOR enzimek aktivitását. Az exponenciális 

függvényt a lineáris szakasz időtartalmára extrapolálva becsülhető a háttér aktivitás, amellyel 

az egyenes meredeksége kisebbítendő. 
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8 Rövidítések 
 

1,2-ED   1,2-etándiol 

1,2-PD   1,2-propándiol 

1,3-PD, PD:  1,3-propándiol 

2,3-BuOH  2,3-butándiol 

3-HPA, HPA  3-hidroxipropionaldehid 

ACN   acetonitril 

BuOH   vajsav 

dH2O   desztillált víz 

DHA   1,3-dihidroxiaceton 

DTT   Dithiotreitol 

GDH   glicerin-dehidrogenáz 

GDHt   glicerin-dehidratáz 

GSH   redukált glutation 

HEPES  N-(2-Hydroxyethyl)-piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) 

K-P puffer  Kálium-foszfát puffer 

MBTH   3-metil-2-benzotiazolinon-hidrazon 

PDOR   1,3-propándiol-oxidoreduktáz 

PMSF   Phenyl-Methyl-Sulfonyl-Fluoride 

PQQ   Pirrolokinolin-kinon 

yADH   élesztő eredetű alkohol-dehidrogenáz 
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Függelék 
1. táblázat: A C. butyricum eredetű enzimek glicerin biokonverziójának szimulációjakor használt paraméterek. 

M Km illesztett kcat, Rövidités
Reakció E.C. S P [g/mol] [g/l] Random bibi konst.

1 4.2.1.30 Glic-> 3HPA 2,5 [58] 92 0,23 89,8618 Glycerol dehydratase GDHt
1.1.1.202 3HPA-> 1,3-PD 0,4 [58] 74 0,0296 77,6573 1,3-propanediol oxydoreductase POR

NADH-> NAD 0,06 [58] 665,15 0,039909 0,4702
1.1.1.6 Glic-> DHA 23 [58] 92 2,116 16,6402 Glycerol dehydrogenase GDH

NAD-> NADH 1,2 [58] 663,15 0,79578 0,1253
4 DHA-> DHAP 0,01 90 0,0009 0,0000049331 0,138745 Dihydroxyacetone kinase DHAK

ATP-> ADP 0,35 505,1 0,1768 0,0160348000 0,000855376
5 5.3.1.1 DHAP-> GlicAP 0,26 2,5 169,1 0,0440 0,4228 0,0440107000 Triose-phophate isomerase TPI
6 GlicAP-> 1.3diPglic 0,05 2,05 168,9 0,0084 0,3462 0,0151452000 glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase GAPD

NAD-> NADH 0,00519 2,46 663,15 0,0034 1,6313 0,1414710000 0,00103654
7 1.3diPglic 3Pglic 0 végtelen 0,0174126000 phosphoglycerate kinase PGK

ADP ATP 0,03 0,23 426 0,0128 0,0980 0,0278270000 0,00324674
8 5.4.2.1 3PGlic-> 2PGlic 0,02 6 185,9 0,0037 1,1154 0,0545141000 Phosphoglycerate mutase PGM
9 4.2.1.11 2PGlic-> PEP 0,02 4,35 185,9 0,0037 0,8087 0,0164127000 phosphopyruvate hydratase PPH

10 PEP-> Pyr 0,04 1,4 167,9 0,0067 0,2351 0,0881953000 pyruvate kinase PK
ADP-> ATP 0,03 1,5 426 0,0128 0,6390 0,0245209000 0,36397800

11 1.2.7.1 Pyr-> AcCoA 0,07 3,45 88 0,0062 0,3036 0,0306298000 pyruvate synthase PS
12 2.3.1.8 AcCoA AcP 0,0086 0,6 808,7 0,0070 0,4852 0,0583265000 phosphate acetyltransferase PAT
13 AcP-> AcOH 1,03 1,31 139,9 0,1441 0,1833 0,1483900000 phospholipid-translocating ATPase PTA

ADP-> ATP 0 végtelen 426 0 0,0000097055 0,0000000005
14 2.3.1.9 2AcCoA AcAcCoA 0,27 [60] 808,7 0,2183 acetyl-CoA C-acetyltransferase ACS
15 AcAcCoA 3HBcoA 0,002 0,74 850,7 0,0017 0,6295 0,0017116700 acetoacetyl-CoA reductase ACT

NADH-> NADH 0,018 0,74 665,15 0,011973 0,492211 0,0271008000 0,00530671
16 4.2.1.55 3HBCoA-> CrotCoA 0 végtelen 852,7 0,0013069500 3-Hydroxybutyryl-CoA dehydratase HBCD
17 CrotCoA-> ButCoA 0,165 4 834,7 0,137726 3,3388 0,1890890000 butyryl-CoA dehydrogenase BCD

NADH-> NADH 0,003 0,4 665,15 0,001995 0,26606 0,0437365000 0,09261700
18 2.3.1.19 ButCoA-> ButP 0,04 0,11 836,7 0,0335 0,0920 0,0366686000 phosphate butyryltransferase PBT
19 2.7.2.7 ButP-> Butyrate 0 végtelen 0,0510464000 butyryl-kinase BK

ADP-> ATP 0 végtelen 0,0000794247 0,00584555
ATP0 0,027944 ADP0 0,000021822 NAD0 0,28* NADH2,0 0,023613 ki1, HPA 0,0005566380

1.3.99.1

[mM] [g/l]

2.7.1.29
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2.7.2.3
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1.1.1.36

Enzim neve

2

3

KmKm

 
 

 


