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1.  ALAPISMERETEK, IPARI MIKROBIOLÓGIAI 

MÓDSZEREK 

1.1. Bevezetés az ipari mikrobiológiába 

Az 1990-es években sok olyan jóslat látott napvilágot, melyek szerint a XXI. sz. a biotechnológiai 

forradalmat követően a biotársadalommal lesz jellemezhető. Valóban, az utóbbi évtizedek mikro-

biológiai, biokémiai, genetikai, molekuláris biológiai és biotechnológiai fejlesztései lassan a hétköz-

napi emberhez is ilyen vagy olyan formában eljutnak, és különösen a környezetvédelmen keresztül 

szélesebb társadalmi csoportokban is érezhetővé válnak. 

A biotechnológiát – amely tehát a „Biotársadalom” meghatározó része – sokféleképpen defi-

niálták már. Talán a legegyszerűbb úgy megadni, mint egy olyan fogalom, amely a biológiai 

rendszerek emberi célú (gyakran termelés orientált) felhasználását jelenti. 

Annak bemutatására, hogy az utóbbi évtizedekben mekkorára duzzadtak a biotechnológia kutatási és 

alkalmazási területei az 1.1.1. táblázatban került összefoglalásra a különböző szakterületeket jelző 

színkódrendszer. 

1.1.1. táblázat: Színkódrendszer a Biotechnológiai területek jelölésére 

Szín Biotechnológiai kutatási és alkalmazási terület 

Vörös Egészségügyi, orvosi, diagnosztikai biotechnológia 

Fehér Ipari biotechnológia 

Zöld Mezőgazdasági, környezetvédelmi biotechnológia 

Kék Vízparti és tengeri biotechnológia 

Barna Száraz, sivatagi biotechnológia 

Fekete Bioterror, biológiai fegyverek 

Bíbor Biotechnológiai találmányok, szabadalmak 

Sárga Élelmiszer- és táplálkozástani biotechnológia 

Arany Bioinformatika, nanotechnológia 

Szürke Klasszikus fermentáció és Bioprocess 

 

Noha az egyes színek használata még nem széleskörűen elterjedt, és olykor diszkrepanciával 

terhelt, a táblázatban szereplő első három területet már szinte egy évtizede e három színkóddal jelölik, 

ezért ezeket hasonlítjuk össze az alábbiakban az ágazatot jellemző termékek, mikrobiológiai, 

biokémiai és technológiai igények szempontjából. 

Vörös biotechnológia 

Mivel a vörös biotechnológia termékeit az egészségügyben gyógyászati célokra használják (diagnosz-

tikumok, vakcinák, gyógyszerek), ezért termékoldalról „kis mennyiség – nagy érték” (low volume – 

high value) jellemzi őket. Ez azt jelenti, hogy az éves világtermelés termékenként néhány száz tonna, 

amelyek ára viszont igen magas (penicillin: 10-12 $/kg, vakcinák: 20-30 $/dózis). A vörös bio-

technológiai termékek előállításakor – legyenek azok (rekombionáns) fehérjék vagy biokonverzióval 

nyert másodlagos anyagcseretermékek (ld. később) – enzimeket vagy nyugvó-, illetve aktívan 

szaporodó tenyészeteket használnak. Biokémiai szempontból a termelő törzsekkel szemben támasztott 

követelmény, hogy jó hozammal, kevés szennyező melléktermék kíséretében termeljék a célterméket. 

Ezt gyakran törzsfejlesztéssel érik el, illetve a termelő mikroorganizmussal szemben támasztott másik 

mikrobiológiai elvárás gyakran a jó expressziós képesség (megfelelő fehérjeszerkezet kialakítása mind 

a 4 szinten1, lehetőleg extracellulárisan). Technológiai oldalról talán a legmeghatározóbb a minőség-

                                                      
1 Fehérjeszerkezet 4 szintje: Elsődleges szerkezet: aminosavsorrend; másodlagos sz.: hosszabb szakaszok 

térrendeződése a-hélix vagy b-redő formába; harmadlagos szerkezet: 3D „feltekeredés”, amelyet másodlagos 

kötések stabilizálnak; negyedleges: alegységek kapcsolódási szerkezete (pl.: 222) 
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biztosítás, amelynek szinte mindent alárendelnek, és amely a költségeket is jelentősen befolyásolja 

(=mindig ugyanolyan kiváló minőség). 

Fehér biotechnológia 

A fehér biotechnológia célja a „vegyipar kifehérítése”, azaz környezetkímélőbbé tétele. Ez céljaiban 

hasonló a széleskörűen használt „zöldkémia” kifejezéssel, ám míg ez utóbbi a kémiai szintézisek 

környezetkímélőbbé tételét kívánja elérni, addig a fehér biotechnológia a kémiai szintézisek mellett 

biológiai gyártásokat kíván a vegyiparban meghonosítani, mivel ezek energiaigénye és környezet-

terhelése általában kisebb az azonos terméket előállító vegyipari eljárásnál. A vegyipar jelenleg is 

fennálló struktúrája kőolajalapú, azaz ásványi olajból nyerik finomítással az elsődleges alapanyagokat, 

illetve az energiát is. Ennek analógiájára a fehér biotechnológia eredményeit felhasználva kb. egy 

évtizede terjed a biofinomító elnevezés, amely tehát olyan biokombinát, amely megújuló alapanyagból 

fedezi a nyersanyag- és energiaigényét is. 

A biofinomítókhoz szorosan kapcsolható a platformalkotó vegyület fogalma, amelyet olyan 

vegyületekre használunk, amelyeknek egy sor piacképes, értékes származékát konvencionális vegy-

ipari folyamatokkal elő lehet állítani. A platformvegyületeket általában szénatomszám szerint csopor-

tosítják, így léteznek C3-C4-C5-C6-C7 platformok. A biofinomítók gyakran biológiai úton megújuló 

nyersanyagból ilyen platform kemikáliát állítanak elő. 

A fehér biotechnológia termékeit is a vegyipari termékekhez hasonlóan – amelyek más iparágak 

(kozmetikai, oldószer, polimer iparok) viszonylag olcsó tömeges alapanyagaiként szolgálnak – a 

„nagy tömeg – kis érték” (high amount – low value) jellemzi, és általában de novo fermentációs 

eljárással készülnek (pl.: oldószerek 0,4-1,4 $/kg). 

Biokémiai szempontból az olcsó tömegtermékek miatt a jó szubsztráthasznosulás még fontosabb, 

illetve a megfelelő metabolikus utak aktiválása és a többi inaktiválása is csökkenti a feldolgozási 

(downstream) és termékkinyerési költségeket. Mikrobiológiai szempontból a termelő törzs termék-

toleranciája fontos, és a törzsfejlesztésnek itt is fontos szerepe van. Technológiai aspektusból az 

abszolút költséghatékonyság a cél mindenekfelett (olcsó up/downstream). A kis termelői és keres-

kedelmi árrés miatt a hatékony technológia mellett nagy mennyiségek előállítása, azaz nagy 

termelőkapacitások szükségesek minimális műveleti lépés mellett. 

Zöld biotechnológia 

A zöld biotechnológiába korábban beleértették a környezetvédelmi, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

ágazatokat, ám ezek lassan külön színkódot kapnak. Az viszont mindegyikre igaz, hogy a termékeik 

nagy tömegben kerülnek előállításra kicsi vagy közepes értékkel (takarmányok, étrend- kiegészítők, 

biopeszticidek, talajjavítók stb.). 

Biokémiai szempontból a speciális ízek kialakításhoz az egy termékű de novo fermentációk 

helyett a heterofermentatív anyagcseréjűek kedvezőbbek, illetve a speciális tápértékek kialakításához 

különböző anyagok (fehérjék, vitaminok) akkumulációjára képes mikrobák kerülnek felhasználásra. 

Olykor enzimes technológia is előfordul (izocukorgyártás). Ehhez mikrobiológiai szempontból 

különösen a biopeszticidek gyártásakor szükséges továbbá a haszonnövény-károkozó viszonyának, és 

a károkozás mechanizmusának ismerete. Technológia szempontból – különösen az élelmiszer-ipari 

termékeknél – a minőségbiztosítás ismét jelentős szerephez jut, amely erősen felhasználó centrikus 

(kedvező színű, szagú, halmazállapotú termék). 

A fenti BIOTECHNOLÓGIAI példákon igyekeztünk demonstrálni, hogy noha a biotechnológia 

mára egy sok területet átölető ágazattá vált, az egyes szakterületek közös pontja a MIKROBA, amely 

az egyes technológiákat és termékeket alapvetően befolyásolja. Például egy tejsav-fermentációnál az 

alkalmazott tápközegnek olcsónak kell lennie, de a mikroba valamennyi igényét (C, N, vitaminforrás) 

ki kell elégítenie úgy, hogy a feldolgozási műveletek a lehető legegyszerűbben (és legolcsóbban) 

nyerhessék ki a terméket. Ahhoz, hogy a biotechnológia kulcsszereplőjét, a mikrobát megismerjük, és 

céljainknak megfelelően a leghatékonyabban kihasználjuk, a mikrobatudománnyal, de legalább annak 

ipari mikrobiológiai részével kell tisztában lennünk. 
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E jegyzet célja, hogy az iparban használatos mikrobiológiai műveleteket, élettani jelenségeket, 

potenciálokat bemutassa. A napjainkban egyre nagyobb méretet öltő szövettenyésztési eljárások 

azonban nem kerülnek tárgyalásra. 

Amint azt a vörös/fehér/zöld biotechnológia rövid bemutatásánál láttuk, az ipari mikrobiológia 3 

tudományterület között elhelyezkedő interdiszciplináris tudomány: Biokémia, Mikrobiológia, Mérnöki 

tudományok (1.1.1. ábra). 

 

1.1.1. ábra: Az ipari mikrobiológia helye a tudományban 

Az ipari mikrobiológia tárgya tehát szükségképpen a termelő mikroorganizmusok (természetes és 

rekombináns törzsek, illetve kevert tenyészetek), valamint a hozzájuk kapcsolódó (mikrobiológiai) 

műveletek. 

 

Bevezetésként következik két esettanulmány az ipari mikrobiológia eredményeinek demonstrálására. 

Esettanulmány 1. – Lizingyártás [1] 

OH

O

NH
2

NH
2

 

1.1.2. ábra: A lizin képlete 

A lizin egy esszenciális aminosav (1.1.2. ábra), ezért előállítása mind az állati takarmányozás, mind a 

humán élelmezés szempontjából fontos. A lizinpiac évi 600 000 t terméket produkál, amely évente 

további 5-7%-kal bővül (2005). 

Az előállítás első kulcslépése a fermentáció. Ezt glükóz/szaharóz- vagy melaszalapon végzik, és 

30-40%-os hozammal képződik a lizin (100–150 g/L koncentrációban).  

A fermentációt Corynebacterium glutamicum-mal végzik, amelyet először 1956-ban izoláltak egy 

korabeli „új” módszer segítségével (bioautográf technika) glutaminsavtermelés céljából. A módszer 

lényege, hogy az izolátumokat Petri-csészében lévő agar tápközegen kinövesztik, replika módszerrel a 

Petri-csészéről másolatot készítenek, majd a másolaton kinőtt telepeket UV-val elölik, végül föléje egy 
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újabb agaros tápközeget rétegeznek, amelybe a keresett metabolitra hiánymutáns mikrobát 

szuszpendálnak, és újra inkubálják. Ennek következtében az elölt izolátumok már nem, a 

hiánymutánsok pedig csak ott fognak kinőni a 2. agar felszínén, ahol az alsó agaron kinövesztett 

izolátum a hiányzó metabolitot termelte (1.1.3. animáció) [2]. Számos izolátum vizsgálatából kiderült, 

hogy a glutaminsav-termelők lizintermelésre is alkalmasak, mert mindkét aminosav a citrátkör (TCA 

ciklus) intermedieréből eredeztethető (1.1.4. ábra). 

 

1.1.3. animáció: A bioautográf módszer 

A mikroorganizmus által szénforrásként elfogyasztott cukrok a glikolízisen keresztül bomlanak le 

piroszőlősav – foszfoenolpiruvát – acetil-koenzim-A útvonalon. Az utóbbi molekula az acetilcso-

portját egy oxálecetsavnak átadva citromsavat hoz létre, amely két lépésben dekarboxileződik (2 szén-

dioxid keletkezése közben) és oxálecetsav marad vissza, a következő acetil-csoport eloxidálására. A 

körfolyamat egyes intermedierjei azonban az aminosavfermentáció esetén beépülnek az előállítandó 

aminosavba, így a körfolyamat megszakadna. Ennek ellensúlyozására működnek az anaplerotikus 

(feltöltő) reakciók, amelyek szintén a cukrokból a piruváton át vagy akár a foszfoenolpiruvátból 

közvetlenül is oxálecetsavat termelnek. Az 1.1.4. ábrán az is látható, hogy a TCA-ból a lizin felé 

vezető metabolikus út elágazik, és homoszerinen keresztül további aminosavak (treonin, metionin, 

izoleucin) képződnek, csökkentve ezzel a bevitt cukrok lizinre történő hasznosulását (hozamát). 

Ennek okán a kezdeti (’60-as évek, 20%-os hozam [1]) törzsfejlesztések homoszerin útvonal 

nélküli törzsek kialakítására irányultak, amelyek előállításához a klasszikus random mutáció – 

szelekció ciklikus ismétléses módszerét alkalmazták. A sejtek élettani funkcióihoz azonban szükség 

volt azokra az aminosavakra is, amelyek a homoszerin útvonalon képződtek, így a homoszerin 

hiánymutáns (Hom-) törzsek termelőképessége nem az elvárt mértékben javult. Ennek kiküszöbölésére 

a hiányzó aminosavakat a tápközegbe kellett adagolni, ami növelte az eljárás költségeit. Ennek 

elkerülésére kifejlesztették a „leaky mutáns” (csepegő, áteresztő) módszert, amely olyan mutánsok 

szelektálását célozta meg, amelyekben nem eltűnt, hanem jelentősen lecsökkent egy útvonal kulcs-

enzimének aktivitása. Így a mellékútvonal csak kis anyagáramot (fluxust) „pocsékolt” el, viszont 

egyetlen aminosavból sem volt teljes hiánya a sejteknek. 

A következő, még mindig klasszikus törzsfejlesztéssel kivitelezett cél olyan regulációs mutánsok 

létrehozása volt, ahol a negatív visszacsatolások eliminálódtak. Például a képződött lizin az 

aszparagin-kináz enzimet magasabb koncentrációban már gátolja, amely így az aszparagin – lizin 

útvonal leállásához vezet. Mivel az ipar számára a költséghatékonyabb termelés és léfeldolgozás a cél 

– azaz a magas termékkoncentráció az előnyös –, az ipari fermentáció számára fontos volt, hogy az ezt 

akadályozó regulációs mechanizmusokat kiiktassák. A „leaky mutánsok” szabályozási (regulációs) 

szempontból is jelentősnek bizonyultak, mivel a csökkent fluxus kisebb koncentrációkat eredmé-

nyezett a melléktermék-útvonalon, így a melléktermékek negatív feedback mechanizmusa elhanya-

golhatóvá vált. 

A modern kori (’80-as évek) törzsfejlesztések során új módszereket vetettek be. Ezek közé 

tartozik a metabolikus fluxus analízis (MFA), amelyet izotópos nyomkövetéssel is alátámasztottak. 

Ezekkel a módszerekkel megállapítást nyert, hogy anyagáram szempontjából az anaplerotikus 

reakciók jelentik a szűk keresztmetszetet. Megállapították azt is, hogy a két lehetséges feltöltő 

mechanizmus közül a piruvátkarboxiláz enzimen keresztül vezető út felel az anaplerotikus aktivitás 

90%-áért. 

 

A fenti törzsfejlesztések eredményeképpen napjainkban 150 g/L végtitert és kb. 50%-os hozamot lehet 

elérni a lizinfermentáció során. 
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1.1.4. ábra: Glutaminsav- és lizinmetabolizmus 

Esettanulmány 2. – 1,3-propándiolgyártás
 

Az 1,3-propándiolgyártás az utóbbi két évtizedben futott fel közel 200 000 t/év mennyiségre (1.1.5. 

ábra). Ennek a gyors és intenzív növekedésnek az alapja a megnövekedett piaci igény. Korábban csak 
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oldószerként, kenőanyagként és fagyállóként alkalmazták, ám a ’90-es évek óta a műanyagipar 

használja fel legnagyobb mennyiségben a poli-trimetilén-tereftalát (PTT) előállítására. A PTT 

különleges szerkezettel rendelkezik a hasonló célokra hagyományosan használt polietilén-tereftaláthoz 

(PET) és polibutilén-tereftaláthoz (PBT) képest. (1.1.6. ábra). 
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1.1.5. ábra: Az 1,3-propándiol-előállítás alakulása az utóbbi két évtizedben 

 

1.1.6. ábra: A propándiol okozta különleges szerkezetű PTT polimer  

(PET: polietilén-tereftalát, PTT: poli-trimetilén-tereftalát, PBT: polibutilén-tereftalát,  

ET: etilén, PR: propilén, BU: butilén, TFS: tereftálsav) 

Az ábráról látszik, hogy a propándiollal alkotott kopolimer szerkezete különleges hajtogatással 

rendelkezik. Ennek oka az, hogy míg mind az etilén, mind a butilén esetében a diol OH csoportok 

szimmetrikusak egymáshoz képest és tökéletes cisz vagy transz helyzetűek, addig a propándiol 

esetében az OH csoportok hidrogénjei (amelyek helyére a ftálsav köt) egymással szöget zárnak be 

(1.1.7. animáció). Ez a különleges szerkezet igen előnyös tulajdonságokat kölcsönöz a PTT-nek, 

amelynek következtében egyre kiterjedtebben használják fel textiliák, szálak, szövetek, ecsetszőrök 

gyártásában.  

 

1.1.7. animáció: 1,3-PD különleges szerkezete 
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Noha mindkét monomert napjainkig javarészt szintetikusan állítják elő kőolaj-alapanyagon (PD: 

akrolein hidrolízisével vagy etilénoxid hidroformilezésével), az 1,3 propándiolt fermentációs úton is 

előállítják, így a belőle készített műanyagok „megújulóvá” váltak (a fermentáció alapjául szolgáló 

cukrot növényekből nyerik). 

A szintetikus eljárások esetén nagy nyomást és hőmérsékletet, valamint nehézfém-katalizátorokat 

használnak (1.1.8. ábra), ugyanakkor a DuPont és a Tate & Lyle által közösen felépített fermentációs 

üzem pedig ehhez képest 30%-kal kevesebb energiát igényel és 55%-kal kevesebb üvegházhatású gázt 

termel az enyhébb körülményeknek köszönhetően. 
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1.1.8. ábra: az 1,3-propándiol-előállító technológiák 

Ipari mikrobiológiai szempontból a termelő törzset érdemes megvizsgálni.  

A természetben előforduló mikroorganizmusok közül a lactobacillusok, klebsiellák, citrobacterek, 

enterobacterek, clostridiumok [5] képesek glicerin anaerob (levegő kizárt) fermentációjával 1,3-

propándiolt előállítani. 

Amint az az 1.1.9. ábrán látható, a fenti mikrobák a glicerint egy oxidációs lépést követően 

(glicerin-dehidrogenáz enzim EC 1.1.1.6) a glikolízisen és a citrátkörön keresztül hasznosítják. Mind a 

glikolízis, mind pedig a TCA-ciklus redukált koenzimet termel (NADH2), amely aerob esetben a 

terminális oxidációban a légköri oxigén segítségével víz keletkezése mellett oxidálódik vissza 

(regenerálódik). A felsorolt mikrobák egyik része fakultatív anaerob anyagcseréjű, azaz levegő 

jelenlétében is és anaerob körülmények között is képes szaporodni, a másik részük pedig obligált 

anaerob metabolizmussal rendelkezik. 1,3-propándiol azonban kizárólag az anaerob körülmények 

mellett jelenik meg, mert élettani szerepe a terminális oxidáció pótlása, azaz a koenzim vissza-

oxidálása anaerob körülmények mellett. 

Mindezek alapján a következő megfontolások tehetők: 

1) a természetes termelő törzsek nem alkalmasak ipari termelésre, mert A) patogének, B) sok 

más metabolit mellett kevés 1,3-propándiolt termelnek C) szubsztrát inhibíció vagy 

termékgátlás áll fent, D) csak glicerinből képesek 1,3-propándiol előállítására (a glicerin mint 

alapanyag csak a biodízelgyártás elterjedése és a szennyezéstűrő – metanol, sók, katalizátorok 

– mikrobák kifejlesztésével vált jelentőssé). 

2) A biotechnológusok „háziasított” mikrobája, az Escherichia coli csak valamelyik természetes 

propándiol termelő törzs enzimjeinek segítségével tehető képessé a propándiol-előállításra, ám 

ehhez még szükséges valamilyen mikrobiális (Saccharomyces) gén és géntermék, amelyekkel 

a glükózból a glicerin előállítható. 

3) Jól termelő törzs kifejlesztéséhez tehát ezúttal nem a klasszikus izolálás-screening-mutáció 

screening műveletsorral, hanem rekombináns technikával jutottak. 

A természetes 1,3-propándiol-termelő törzsekből 4 kulcsenzimet volt szükséges az Escherichia coli-ba 

átvinni: 1) gliceirn-dehidrogenáz (GDH, EC 1.1.1.6, NAD+ koenzim segítségével a glicerint 1,3-
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dihidroxiacetonná alakítja; 2) glicerin dehidratáz (GDHt, EC 4.2.1.30, amely B12 koenzim segítségével 

gyökös reakcióban vizet hasít le a glicerinről); 3) 1,3-propándiol-oxidoreduktáz (PDOR, EC 1.1.1.202, 

amely redukált NADH2 koenzim segítségével redukálja a vízkilépéssel kapott 3-hidroxi-

propionaldehidet 1,3-propándiollá (1.1.10. ábra). Ezáltal a sejten belül a glicerin diszproporciója 

valósul meg. 

 

1.1.9. ábra: Az anaerob glicerin metabolizmus 
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1.1.10. ábra: A glicerinmetabolizmus enzimei: GDH, GDHt, PDOR,  

(DHA: dihidroxiaceton, HPA: hidroxipropionaldehid, PD: 1,3-propándiol) 

A 4. kulcsenzim (ez idáig „rendszertanba” nem sorolt) a GDHt kulcsenzim reaktivációjához 

szükséges, mivel a GDHt minden molekula átalakítása után a B12 koenzimével komplexben marad, 

ahonnan ez az enzim szabadítja fel mind a koenzimet, mind a kulcsenzimet ATP energia segítségével. 

Ahhoz, hogy glükózalapon lehessen 1,3-propándiolt előállítani, még további 2 enzimre volt szükség: 

G3DH (glicerin-3-foszfát-dehidrogenáz) és GPP (glicerin-3-foszfatáz).  

Ezekkel a génátvitelekkel már képessé tették az E.coli-t az 1,3-propándiol-termelésre, de még 

ipari használatra nem volt alkalmas. A gyártásba való bevonás előtt a termékinhibíció hatását ki kellett 

küszöbölni (terméktoleráns mutánsok), illetve a melléktermékeket (további metabolitokat) termelő 

útvonalakat kellett minimalizálni. Mindezek végére az elkészült törzs 160 g/L PD-t is képes 

előállítani, ha a B12 koenzimet adagolják (ezt nem termli az E. coli). Az 1,3-PD technológiája 

követhető nyomon az 1.1.11 hiperpicture-ön. 

 

1.1.11. hyperpicture: A rekombináns PD fermentációs technológia 

A technológia első lépése a kis léptékű oltóanyag-előállítás 2L-es rázatott lombikban. A 

laboratóriumi steril 2YT tápközeget oltják be a termelő E.coli fenntartó (ld. Törzsfenntartás, ferde 

agaros kémcső, Petri-csészés tenyészet, liofilizált ampulla) tenyészetéről. A fermentáció 34°C-on 

zajlik, és egyéb C-forrás hiányában a szerves nitrogénforrások széntartalmából (tripton, élesztő) 

épülnek fel a kultúra sejtjei. A rázatás a keverés mellett a levegőztetést is biztosítja. Mintegy 10h 

tenyészidő után kerül az oltóanyag az előkészített (tápközeggel feltöltött lesterilezett) 1500 L-es 

oltóreaktorba. A rekombináns technológia alkalmazásának egyik hátránya, hogy a termelő hasznos 

mutánsok megtartásának érdekében állandó szelekciós nyomást kell fenntartani, és ezt ez esetben is –

mint általában – antibiotikum hozzáadásával oldják meg, mivel az antibiotikum-rezisztencia a 

heterológ génekhez van kapcsolva. Ebben a léptékben tehát már antibiotikum (Spectinomycin 

250g/10m3) hozzáadásával védik a termelőképesség megmaradását, illetve tápközegnek nem egy 

hagyományos laboratóriumi, hanem a termelő törzsre optimált tápközeget használnak. A fermentációt 
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33-34°C-on és pH=6,8-on végzik 0,3VVM (DO=10%) levegőztetés mellett kevert levegőztetett 

bioreaktorban, szakaszos technikával 21h hosszan. 

A termelő reaktorban ugyanezen körülmények és 34%-os hozam mellett történik glükózalapon 

42h hosszan az 1,3-propándiol fermentációja. A termékképzést B12 koenzim hozzáadásával (két 

részletben) indukálják, mivel a gazdaszervezet (E.coli) nem képes ennek szintézisére, ugyanakkor a 

GDHt (2. kulcsenzim) aktivitásához szükséges. A termelő reaktorban azonban a glükózt rátáplálással 

biztosítják, és mintegy 10g/L körüli értéken tartják. 

Az elkészült fermentlevet „visszasterilezés” után (75°C-os inaktiválás 45 p-en keresztül) átadják a 

feldolgozóüzemnek, ahol első lépésként az elölt és részben flokkulált sejtektől mikroszűréssel 

szabadulnak meg (termék a permeátumban található). További membrán műveletekkel (ultra-, majd 

nanoszűrés) és ipari kromatográfiával szabadulnak meg előbb a fehérjék nagy részétől, később 

valamennyi kísérő szennyező anyagtól. 

A fenti két példa megmutatta, hogy a klasszikus véletlenszerű mutáció-szelekció folyamat és 

rekombináns DNS technika miként hasznosulhat technológia szinten, illetve hogyan térülhetnek meg a 

mikrobiológiai törzsfejlesztésre fordított források. 

1.2. (Ipari) Mikrobiológiai műveletek 

Minden iparban használt mikroba „őse” egy természetből szándékkal vagy véletlenül kiválasztódott 

(=izolált) mikroba. Az ipari termékspektrum, illetve termelési hatékonyság növelése érdekében fontos 

további hasznosítható metabolitok, illetve mikrobák felkutatása, valamint gyakran a korábbinál 

hatékonyabb termelők keresése. E folyamat három lépésből áll: kinyerés (izolálás), szűrővizsgálat 

(screening), azonosítás (identifikáció). E három művelet igen szorosan épül egymásra, hiszen egy 

fajokban dús természetes élőhelyről nagyon sok fajta mikroba tenyészthető ki, ezért a nagyobb 

hatékonyság érdekében az izolálást már előszűréssel kombinálják, vagyis az adott feladatnak 

megfelelő tulajdonságokra szelektíven történik az izolálás. 

Törzsizolálás 

A mikroorganizmusok legnagyobb számban és diverzitásban a különböző talajok felső rétegeiben 

fordulnak elő, de természetesen (tenger)vízből és levegőből is lehet mikrobákat izolálni. A talaj 

kulcsfontosságát a mikrobák izolálásában mi sem tükrözi jobban, mint hogy a törzskereséssel és 

fejlesztéssel foglalkozó intézmények (törzsgyűjtemények, gyógyszergyárak) gyakran őriznek 

talajmintákat a világ legkülönbözőbb helyeiről, és ezekről indítják az izolálást.  

Az izolálási technika függ attól, hogy A) célzottan, egy a szakirodalom alapján megfelelőnek vélt 

mikrobát találjunk, vagy B) minden potenciális mikrobát szeretnénk kinyerni, amelyek egy adott 

tulajdonsággal rendelkeznek.  

 

Szilárd mintából 

 

A szilárd mintából/ról történő izolálást foglalja össze az 1.2.1. ábra. 

A)  Ha egy célmikrobát szeretnénk izolálni, akkor az első szelektív lépés lehet a minta különböző 

intenzitású szárítása, amelynek következtében először a vegetatív sejtek (hifák, baktériumok) 

pusztulnak el, aztán az egyre kitartóbb spórák is. 

B)  Ha minden kedvező tulajdonságú (pl. enzimtermelő) mikroba potenciális kiválasztott lehet, 

akkor nem célszerű szárítással „frakcionálni” a talajminta mikroflóráját. 

A mintát tehát előszárítással vagy anélkül 1) folyékony tápközegbe juttatjuk, és hígítás után vagy 

anélkül szélesztjük (soil-dilution-plate method), vagy 2) Petri-csészés agarlemez felszínére szórjuk, és 

steril vízzel nedvesítjük, majd szétkenjük (soil-plate method), vagy 3)steril pálcával a mintafelszínéről 

veszünk mintát, és ezt érintkeztetjük Petri-csészés vagy folyékony tápközeggel. 
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1.2.1. ábra: Izolálás szilárd mintáról 

Talajmintából történő izolálást mutat be az 1.2.1. videofilm. 

 

1.2.1. videó: Izolálás 

Bármelyik módon is került a minta érintkezésbe a tenyésztő tápközeggel, általában a homogenitás 

a cél, illetve inkubálással kinöveszteni az izolátumo(ka)t. 

Az izolálás során preszelekció céljából a tápközeget különböző adalékokkal egészíthetik ki. Az 

adalékok célja lehet a másfajtájú mikrobák elnyomása (pl. baktériumok izolálásakor gombák, 

penészek visszaszorítása), illetve a célmikroba iránti szelektivitást lehet így növelni (speciális 

szubsztrátok sók alkalmazása). 

 

A klasszikus ipari mikrobiológia során szintén talajmintából izolálták a főbb antibiotikum termelő 

törzseket. Mivel az antibiotikumok általában gyógyszerként kerülnek piacra, ezért az izolálástól a 

termék- (és profit) termelésig hosszú út vezet, amely során a tiszta tenyészet izolálását követően 
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fermentációs fejlesztéseket (tápközeg-optimálás, pH-, hőmérséklet-, cukorprofil stb. meghatározása), 

biológiai-, majd kémiaiaktivitás-teszteket végeznek, végül toxikológiai és klinikai vizsgálatok (3 

fázisban) után kerül sor a piaci bevezetésre. 

 

Folyadékmintából 

 

A folyadék fázisú minta előnye, hogy könnyen érintkeztethető a tápoldattal, viszont általában 

kevesebb csírát tartalmaz, ezért első lépésként dúsításra van szükség. Ennek érdekében vagy 1) magát 

a mintát inkubálják, és ezt követően adják a tápoldathoz, majd az újabb inkubáció után oltják 

agarlemezre, vagy 2) tápoldattal együtt inkubálják, és erről oltanak szilárd táptalajra, vagy 3) steril 

szűrőmembránon átszűrik a mintát, és a membránt inokulumként adják a tápközeghez (oldatba vagy 

agarlemezre). 

 

Levegő-(gáz)mintából 

 

Ez esetben a legkisebb a csíraszám, ezért itt 1) intenzív dúsítást alkalmaznak a gáz átszűrésével vagy 

2) nyitott Petri-csészés agarlemezzel „exponálnak”. Ilyenkor a nyitott és tápközeggel töltött agarlemez 

érintkezik a gáztérrel, és a benne lévő mikrobák inkubáció után megjelenhetnek az agaron. 

 

Az alábbiakban különböző rendszertani csoportok izolálásakor alkalmazott körülményeket mutatjuk 

be. 

 

1. Fonalas baktériumok (Actinomyces-ek) izolálása 

 

Előfordulás: leggyakrabban a Streptomyces és Micromonospora fajok fordulnak elő mezőgazdasági 

talajokban, tavak folyók és tenger üledékeiben. Termofil fajták silókban és komposztban 

is megtalálhatók. Az Actinplanes fajok (antibiotikum ((teichoplanin)) termelő) avarból és 

talajból izolálhatóak, különlegességük, hogy aktívan mozgó spórákkal rendelkeznek, 

amelyek kemotaxissal keresik meg a kedvezőbb körülményeket (huminsav, KCl, kitin). 

Streptosporangiumok (szintén antibiotikumtermelők) száraz, alkalikus talajból izolál-

hatóak. Az Actinomycesek közé tartoznak a Corynebacterium-ok is (ld. Lizingyártás, 

illetve 3. fejezet Actinomyceták). 

Mintavétel: a talaj felső 4-5cm-es részéből történik, a minta tárolása ideálisan -20–30°C között 

lehetséges. A minta kíméletes szárításával a konkurens Gram-negatív baktériumok 

elölhetőek, magasabb hőmérséklet (120°C, 1h) alkalmazásával pedig minden vegetatív 

baktérium és gomba eliminálódik. 

Tápközeg:  gyakran gombaölő szerekkel (cikloheximid, nystatin) akadályozzák meg az izolátum 

penészesedését. Az adalékolással az izolálás céljaira a kemotaxis is kiaknázható. 

Szelektív szénforrásként kolloid kitint vagy sók, vitaminok kíséretében huminsavat 

szoktak alkalmazni. 

Kitenyésztés: a mezofilek (Topt.:25-30°C) 7-14 nap alatt nőnek ki, a termofilek (Topt.: 45-50°C) 2-5 nap 

alatt. 

 

2. Anaerobok izolálása 

 

Előfordulás: levegőtől elzárt, gyakran extrém élőhelyeken, mint például bendőben (biogáztermelő 

metanogének), mélytengeri üledékekben (Streptomyces griseus B12-gyártáshoz), gejzírek-

ben, hőforrásokban (termostabil enzimek Archea baktériumokból (=”Ősbaktériumok”) 

Mintavétel: „Hungate” technikával, amely részletesen a www.dsmz.de weboldalon olvasható (szep-

tumos tenyésztő edényt injekciós fecskendőbe zárt inert gázzal öblítik át, majd szintén a 

tűn keresztül oltják be, illetve vesznek mintát). 

 A szigorúan anaerob mikrobák érzékenyek a légköri oxigénre (amely reaktív peroxid 

gyököket okoz a sejtben), ezért a minták kezelésekor a levegő teljes kizárására kell 

törekedni. 

http://www.dsmz.de/microorganisms/files/Cultivation_of_Anaerobes.pdf
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Tápközeg:  szükséges oxigéninikátor (pl.: resazurin), és gyakran redukált komponensek alkalmazása 

(ezek oxidálódjanak a sejtkomponensek helyett), mint például: NaSH, DiTioTreitol 

(DTT), cisztein stb. 

Kitenyésztés: Anaerob boksz gázadszorbenssel vagy „gáztér átöblítés” oxigénmentesített (oxigén-

mentesített) (lugol oldaton átbuborékoltatott) inert (N2) gázzal (1.2.2. ábra).  

A gázadszorbens működhet úgy, hogy citromsavat, mészkövet és diatóma földet kevernek 

össze, és nedvesítés után zárják be az anaerob tenyésztőedénybe. Ekkor a diatóma föld 

megköti az oxigént, a savas közegben a karbonát CO2-t bocsát ki, azaz kicserélődik a 

levegő oxigénje CO2-ra. 

Egy másik esetben az adszorbensből H2 és CO2 fejlődik, és előbbi palládiumkatalizátor 

mellett vízzé reagáltatja az oxigént. 

Az inert gázzal történő átöblítést az edény másik csonkjának megvákuumozásával is elő 

lehet segíteni. 

 

1.2.2. ábra: Anaerob tenyésztőrendszerek 

 

3. Fonalas gombák izolálása 

 

Előfordulás:  heterotróf szaprofita fajaik talajban, illetve rothadó szerves anyagokon találhatók meg 

minden égövben. Egyes fajaik szimbionita életformában zuzmókban, illetve mikorrhi-

zában fordulnak elő, de vannak paraziták is, amelyek a gazdanövényről, rovarról, halról, 

emlősről stb. izolálhatóak. 

Mintavétel: mivel szinte mindenhol előfordulnak, kétféle megoldás használatos: 1) „Ökológiai 

megközelítés”: a kívánt tulajdonságnak megfelelő élőhelyről próbálnak izolálni (pl.: 

termostabil gombákat hőforrásokból, vegyszerlebontókat szennyezett talajból stb.) 2) 

„Taxonómiai (rendszertani) megközelítés”: rokonok tulajdonságai alapján pl.: citromsav-

termelő faj rokonait is be lehet vonni izolálás+screening programba jobb citrom-

savtermelő keresésekor. 3) „Csalétek módszer”: lebontandó anyagot párás melegbe helye-

zik, így az „megpenészedik”, azaz olyan fonalas gombák kolonizálják, amelyek képesek 

lebontani és felhasználni a „csalétket”. 

Előkészítés: kíméletes szárítással vagy hűtéssel (+5– -18 °C). 

Tápközeg:  széles irodalommal rendelkeznek. Általában enyhén savanyú (pH=4,5-6), magas C-

forrás- tartalmú tápközegeket használnak, amelyekben a N-forrás gyakran csak ammónia 

vagy nitrát, de a leggyakoribb fonalasgomba-táptalajok szerves nitrogénforrást is 

tartalmaznak (pl.: PDA, kukoricaliszt agar, malátakivonat stb.). Ezek a tápközegek 

szelektívvé vagy félszelektívvé tehetők (100-200 mg/l) antibiotikum kiegészítéssel, 

illetve a gyorsan kolonizáló („burjánzó”) penészek ellen adalékokkal kiegészíthetőek. 


