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2.76. ábra: Elektronátadó sók
Ma már egy sor, főképpen az orvosi diagnosztikában fontos meghatározást enzimelektródákkal
(is) végeznek, pl.: glükóz (vércukor), alkohol (véralkohol), koleszterin, zsírok, peptidek stb.
2.8.3.

Néhány fontosabb enzimtechnológiai alapfogalom

Az enzimes technológiák során különböző reaktorokat használnak fel, ezek szakaszos vagy folytonos
működésűek lehetnek. Néhány jellegzetes és fontosabb enzimes reaktor sematikus ábráját a 2.77.
ábrán mutatjuk be.

2.77. ábra: Enzimes reaktorok
Az enzimreaktorban történő átalakulások fontos jellemzői és egyben a legfontosabb enzimtechnológiai alapfogalmak a konverzió és a hozam. Ezek definíció szerint a következők:
Konverzió: átalakult mólok száma/ kiindulási mólok száma

XS 
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Hozam = yield: szintetizált mólok száma/ kiindulási mólok száma

P 
ahol

n P  n P0   S

n S0   P





(2.72)

nP termék mólszáma a reakció végén
nP0 termék mólszáma a reakció elején
nS0 szubsztrát mólszáma a reakció elején
νS a szubsztrát sztöhiometriai faktora (a reakcióban hány mól vesz részt)
νP a termék sztöhiometriai faktora (a reakcióban hány mól képződik).

Fontos jellemzője az enzimes reakciónak az is, hogy a konvertált molekulák milyen mértékben
alakulnak a kívánt termékmolekulákká, ez a szelektivitás, amelyet a következőképpen definiálunk:
Szelektivitás: szintetizált mólok száma / konvertált mólok száma

P 

n P  n P0   S 
 
n S 0  n S   P 

(2.73)

Egy enzim szelektivitása természetesen annál jobb, minél közelebb van e szám az egységhez.
Minél távolabb van egytől, annál több melléktermék, illetve szennyezés jelenik meg a reakcióban.
A bevezetett három fogalom között nem nehéz felfedezni az összefüggést, azaz

  .XS

(2.74)

Gyakran az enzimes technológiák során azt használják ki, hogy az enzimek sztereospecifitással is
rendelkeznek. Ekkor fontos jellemzője az átalakulásnak az enantiomer felesleg. Ez definíciószerűen a
két enantiomer koncentrációja különbségének viszonya azok összegéhez, azaz azt méri, hogy egy
adott enantiomer az egészhez képest mennyire van túlsúlyban, feleslegben, vagyis végső soron a
termék adott enantiomerre vonatkozó „tisztaságát” adja meg:

ee R 

n R  nS
n R  nS

(2.75)

A képletben eeR az R konformációra vonatkozó enantiomer felesleg, nR és nS sorrendben az R és S
konformációjú termék mólszáma.
Egy enzim sztereoszelektivitása pedig az S- és az R-enantiomer átalakítási (képződési) sebességének hányadosa egy racém keverékből. Ez a sebességhányados a következőképpen számítható ki
az előbbiekben definiált enantiomer feleslegekből:
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Ez az egyenlet az S képződésére vonatkozóan adja meg a sztereoszelektivitást, természetesen az
indexek cseréjével ez R-re is felírható.

2.9.
2.9.1.

Allosztérikus enzimek
Bevezetés

Az enzimek hatásának szabályozásában, a metabolikus regulációban enzim- és génszinten többféle
szabályozási mechanizmus érvényesül:
– A sebesség csökken, amikor a termék koncentrációja nő, ez a termékinhibíció.
– Sebességfüggés a S-koncentrációtól: S-V összefüggés, S-inhibíció.
– Genetikai kontroll: indukció, represszió.
– Az enzimek kovalens módosítása: az enzim pl. foszforilezés után lesz aktív, vagy fordítva.
– Zymogének, isozymek és modulátorfehérjék szerepe.
– Allosztérikus vielkedés, effektorok működése.
E hatások közül e helyütt az allosztériával foglalkozunk. Vannak allosztérikus fehérjék, mint a
hemoglobin, amelyek a klasszikus definícó értelmében9 nem enzimek, de az allosztéria megértésében
ezek vizsgálata vitt leginkább előre, ezért a továbbiakban nemcsak az allosztérikus enzimekre
vonatkoznak megállapításaink, hanem minden allosztérikus fehérjére. Elöljáróban néhány fogalmat
definiálunk, illetve tisztázunk.
Az allosztéria szó jelentése: allos = más, egyéb; sztérikus = tér-, térbeli; az elnevezés arra utal,
hogy valamilyen (az allosztérikus) hatás valahol ( az enzimen) másutt hat.
Allosztérikus fehérje: olyan fehérje, amely két vagy több topológiailag különböző kötőhelyet
tartalmaz, és ezek funkcionális kölcsönhatásban vannak egymással. Azaz legalább két hely van különböző pozícióban, amelyek képesek ligandumokat (S, I…) megkötni. Egy ligandum megkötése az
egyik helyen módosítja a többi helyet. Az allosztérikus fehérjék jó része enzim, de mint láttuk, nem
kizárólag.
Kooperativitás
A kooperativitás a fehérje-kismolekula kötésére vonatkozó affinitásának módosítása egy előzőleg
megkötött másik kismolekula által.
Az ezt jellemző kötési állandó olyan, mint Ks, illetve Ki, amelyek disszociációs konstansok és a
kötés erősségét mutatják(!). A kooperativitás vagy pozitív, vagy negatív, előbbi, ha egy molekula
megkötése elősegíti a másik molekula megkötését, azaz csökkenti a kötési állandót.
A megkötött két ligandum lehet kémiailag azonos (pl. mindkettő S), ez a homotróp hatás, vagy
különböző (pl. inhibitor és S, vagy aktivátor és S ) ez a heterotróp kooperativitás.
Több (sok, de legalább kettő) enzimalegységből felépülő oligomer, azaz negyedleges szerkezettel
is rendelkező enzimről beszélünk, amely több szubsztrátumátalakító aktív hellyel rendelkezik. Az
ilyen enzimek a több kötőhelyes enzimek, és az úgynevezett allosztérikus enzimek. Az allosztérikus
enzimek tulajdonságainak, kinetikájának megtárgyalása előtt foglalkozzunk először általánosságban a
több kötőhelyes enzimekkel.
Az első esetre tekintsünk egy egyszerű példát, amikor az enzim dimer, mindkét komponensének
egy aktív centruma van, és az egyik aktív centrumhoz történő szubsztrátkötés nincs hatással a másik
szubsztrát kötődésére. Ennek egyszerűsített mechanizmusa az alábbi:

9

Ezért ma többen vitatják azt a definíciót, amely reakcióhoz köti az enzimfogalmat.
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Vegyük észre, hogy itt a számlálóban két tag van, mivel kétféle komplexből is lesz termék. A
nevező azt a tényt mutatja, hogy háromféle enzim van jelen: az E szabad enzim, az egyszeres Skötéssel rendelkező és a kétszeres S-kötéssel rendelkező komplex. A kettes szorzó a nevezőben arra
utal, hogy valójában kétféle egyszeres kötésű komplex van, de ezek azonosan viselkednek.
Általánosan, ha egy olyan enzimet vizsgálunk, amelynek n aktív helye van, amelyek azonosak és
egymás S-kötését nem befolyásolják, akkor a kinetikai egyenlet a következő alakú lesz:
S 
S 
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Ks  Ks 
V

n
Vmax

S 
1



 Ks 

n 1



S
Ks  S

(2.78)

A (2.78) egyenlet azt mutatja, hogy ugyanolyan összefüggést kaptunk, mint egy egyszerű, egy
kötőhelyes enzim reakciója esetén, azaz nem lehet tudni egy adott esetben, hogy egy X mennyiségű és
n aktív helyet tartalmazó enzimmel van e dolgunk, vagy n-szer annyi enzimünk van (nX), de csak egy
aktív hellyel rendelkezik minden molekula.
Más a helyzet az igazi allosztérikus enzimek esetében. Ezeknél a szubsztrát kötése hat a másik
(harmadik, negyedik stb.) szubsztrát kötésére. A két aktívhelyes, legegyszerűbb esetben ezt a hatást az
SE
SES, illetve ES
SES átalakulás Ks egyensúlyi állandójának a szorzófaktorral való
módosításával vehetjük figyelembe, ahol ha a1,akkor az egyik S a másik kötődését elősegíti, azaz nő
az affinitás, ekkor a kooperativitás pozitív, viszont ha a>1, akkor a kooperativitás negatív. A sebességi
egyenlet a következő:
S S2

K s K s2
V

2S S2
Vmax
1

K s aK s2

(2.79)

Láthatóan az a koefficiens miatt ez nem redukálódik az egyszerű Michaelis–Menten-alakra.
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Ebből már következtethetünk arra, hogy ezek az enzimek nem lesznek leírhatóak az egyszerű
Michaelis–Menten-kinetikával, V-S görbéjük nem egy derékszögű hiperbola.
2.9.2.

Az allosztérikus enzimek tulajdonságai

Az allosztérikus enzimek szigmoid kinetikát mutatnak, azaz a V-S görbéjük a 2.78. ábrán látható
alakú.

2.78. ábra: Allosztérikus enzim sebesség-szubsztrátkoncentráció görbéje
Alapvető különbség tehát a M–M-kinetikától, hogy a görbe elején van egy „lábazat vagy
kapaszkodó”, ahol a S változása csak nagyon kis mértékben növeli a sebességet, nagyobb szubsztrátkoncentrációknál a változás kifejezettebb, és még tovább növekedő S-koncentrációknál nagyon
hasonló lesz a M–M-görbéhez. Az ilyen görbe pozitív kooperativitást jelent. Kis S-nél csak kevés
aktív hely kötött szubsztrátot, és ezeknek kicsi az affinitása, ezért a S hozzáadása csak csekély
mértékben növeli a V-t. De ahogy egyre több és több S kötődik, ez növeli a S-kötő képességet, azaz nő
a görbe meredeksége. Még nagyobb S-koncentrációknál azonban a M–M-hez hasonlóan a S-telítés
válik dominálóvá.
Kérdés, hogy vajon a S-V görbe mindig szigmoid-e egy allosztérikus enzim esetében? A válasz
nem, bár általánosan elterjedt nézet az ellenkezője. Például kétszubsztrátos enzimeknél (lásd a 2.5.
Többszubsztrátos reakciók c. fejezetet), amelyeknél mindkét S-ra külön-külön fel lehet rajzolni egy SV görbét, az az egyikre nézve szigmoid lehet (azaz pozitív kooperativitás van), a másikra nézve pedig
hiperbolikus lehet (azaz nincs kooperativitás), pedig ebben az esetben nyilvánvalóan csak egy
allosztérikus enzimről lehet szó.
2.9.3.

Effektorok hatása az allosztérikus enzimekre

Az allosztérikus inhibitoroknak és aktivátoroknak a hatásai nyomatékosítják az alloenzimek fő
szerepét, ugyanis az enzimkatalizálta reakciók ezek által történő sebességbefolyásolása az anyagcsereutak szabályozásának egyik legfontosabb enzimszintű lehetősége. A következő 2.79. ábra azt mutatja,
hogy hogyan változtatják meg az aktivátorok, illetve az inhibitorok a kinetikai görbét abban az
esetben, ha az enzim pozitív S-kooperativitással rendelkezik. A középső görbe a tipikus szigmoid
+koop alloenzim görbéje. Az, hogy az inhibitor minden S-koncentrációnál csökkenti, az aktivátor
pedig növeli a reakciósebességet, nem nagy csoda (hiszen ettől aktivátor vagy inhibitor), de az már
figyelemre méltó, hogy míg a növekvő inhibitorkoncentráció növeli a szigmoiditást, addig a növekvő
aktivátorkoncentráció egyre inkább a hiperbolikus viselkedés felé tolja el a kinetikát!
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2.79. ábra: Effektorok hatása az alloenzimekre
Ez azt jelenti, hogy egy allosztérikus inhibitor növeli a S-kooperativitást, míg egy allosztérikus
aktivátor csökkenti azt.
Az is látszik, hogy az összes görbe ugyanoda tart, azaz Vmax azonos, itt tehát csak a látszólagos Km
változik: ezeket K-rendszereknek nevezik. ((Bizonyos enzimeknél a Vmax (is) változik, ezek a Vrendszerek)).
Érdekes hatása van az ismert denaturáló kémiai ágenseknek az allosztérikus enzimekre. Ha gyenge
ilyen hatásnak teszünk ki egy alloenzimet, gyakran veszítenek allosztérikus tulajdonságukból (a Skooperativitásból) miközben megtartják katalitikus aktivitásukat. Ez is azt mutatja, hogy az enzim
térszerkezetének van vitális szerepe a működésükben.
Fontos tulajdonsága az allosztérikus enzimeknek, hogy van negyedleges szerkezetük, azaz polimer
enzimek: különálló alegységekből (subunit), fehérjeláncokból állnak, amelyek egymáshoz gyenge
kölcsönhatásokkal (H-híd, hidrofób kölcsönhatás) kapcsolódnak. Egy allosztérikus enzimnek egy sor
aktív helye van, a legegyszerűbb esetben minden alegységen egy, amelyek mindegyike hordozza az
enzimet jellemző katalitikus hatást. Ezeknek az alegységi aktív helyeknek a kölcsönhatása jelenti a Skooperativitást. Vagyis egy tipikus alloenzim esetében egy S-molekulának az egyik alegység aktív
helyéhez kötődése olyan konformációváltozást okoz, amely megnöveli a másik alegység aktív
helyének S-kötő képességét – ez a pozitív kooprativitás.
Mivel az alegységek csak gyenge kötésekkel vannak egymáshoz csatolva, ezért könnyen leválnak
egymásról, illetve újra egyesülnek egymással. Ennek eredményeképpen egy alloenzimoldatban
gyakran egyensúlyt mutat a komplett enzim és az alegységek között.
Komplex enzimek esetében átmeneti formák is lehetségesek ezen határesetek között, amelyek
esetében a komplett enzimnél gyengébben összekötött alegységkombinációk is létezhetnek. Lehet,
hogy ekkor pl. az egyszerű egyedülálló alegység katalitikusan nem is aktív. A legkisebb katalitikusan
már aktív struktúrát PROTOMER-nek nevezzük. Az előbbi komplex egyensúly a teljes enzim, a
különböző komplexek, az alegységek között nagymértékben befolyásolható különböző ligandumokkal
(maga a S vagy effektorok, vagy a reakció terméke).
2.9.4.

Hill-egyenlet és a szigmoid görbék

Ha az enzimnek n ekvivalens aktív helye van, és az úgynevezett kölcsönhatási vagy kooperativitási
állandók, a,b,c... stb. igen kicsik, azaz az enzim igazán csak akkor aktív, ha valamennyi kötőhelyét
elfoglalták a szubsztrátmolekulák, akkor a kinetikai egyenletben a szubsztrát n-edik hatványát
tartalmazó tag fog dominálni (= az n-1, n-2 stb. szubsztrátot kötött enzim aktivitása elhanyagolható).
A (2.79) egyenlet általános alakja:
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V
Sn

Vmax K  Sn

(2.80)

Ez az úgynevezett Hill-egyenlet, olyan allosztérikus enzimek viselkedésének leírására,
amelyekben n a molekulánkénti aktív helyek száma, és





n
K  K0,5
 Ks a n 1bn 2 cn 3 ....z1 ,

(2.81)

ami tehát a komplex disszociációs állandón kívül magába foglalja az a,b,c... z kooperativitási
állandókat is. Jegyezzük meg, hogy ez a K’ nem a Vmax/2-höz tartozó szubsztrátkoncentrációt jelenti,
hanem annak az n-edik hatványát (ezért is kétféleképpen szokták az egyenletet felírni). Így igazak az
alábbi kapcsolatok is:
S1/2  K0,5  n K vagy n.lgS1/2  n.lg K0,5  lgK
A Hill-egyenletet tehát a következő két formában szoktuk felírni:
V

Vmax Sn
Vmax Sn

n
K  Sn K 0,5
 Sn

(2.82)

Utóbbi formában a K0,5 valóban a félmaximumhoz tartozó S-koncentrációt jelenti.

2.80. ábra: A Hill-koefficiens hatása az alloenzimek kinetikájára
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A Hill-koefficiens n a szubsztrátkooperativitás mértéke. Ha n=1, az egyenletből látszik, hogy az
átmegy a M–M-egyenletbe, azaz az allosztéria, a S kooperativitás eltűnik. (l. az alábbi görbe n=1-nél
hiperbolikus!). Ha n értéke nagyobb mint egy, nő a S-kooperativitás, azaz a görbék egyre inkább
szigmoidok, amint az alábbi ábra mutatja.
A linearizált sebességi görbék, mint a L–B és Hanes-görbék nagyon eltérnek a hiperbolikus M–Menzimek görbéitől, azaz nem egyenesek!

2.81. ábra: Lineweaver–Burk-ábrázolás alloenzimek esetén

2.82. ábra: Hanes–Langmuir-ábrázolás alloenzimek esetén
Ezek az ábrázolások tehát nem alkalmasak a kinetikai paraméterek meghatározására. Ebben az
esetben is ismerünk azonban egy jellegzetes linarizációs ábrázolásmódot, a Hill-egyenlet
transzformálásával:
V

Vmax Sn
Vmax Sn
V
Sn
V
átrendezve:
majd logaritmálva lg


 nlgS  nlgK 0,5 .
n
n
K  Sn K 0,5
 Sn
Vmax  V
Vmax  V K 0,5

Ez utóbbi alakot ábrázolhatjuk, és ekkor a 2.83. ábrát nyerjük.
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2.83. ábra: A Hill-egyenlet logaritmikus ábrázolása
Tudni kell, hogy a nagyon kis és a nagyon nagy S-nél eltérés van az egyenestől, a két szélső
tartományban jobb oldalon lefelé, a bal oldalon pedig felfelé elhajlik a görbe.
A Hill-ábrázolás egyik fő nehézsége, hogy szükséges hozzá a Vmax-ot ismerni. Sajnos, mint láttuk,
a linearizációs módszerek nem adnak egyenest, így alkalmatlanok Vmax meghatározására. (Egyébként,
ha nem S, hanem Sn lenne, amit ábrázolnánk, akkor a linearizált görbék itt is egyenesek lennének, de
ehhez meg az n-t kellene ismerni.)
Ezért a követhető eljárás egy iteráció. Valamelyik linearizációs módszerrel meghatározunk egy
durva becslést Vmax-ra. Ennek segítségével a Hill-görbéből kaphatunk egy n-t, majd ismételjük meg pl.
a L–B-ábrázolást,de most már Sn-t alkalmazva, ez ad egy jobb Vmax-ot, és így tovább, amíg a
tetszőleges pontosságot elérjük.
Másik lehetőség (ma már nyilván ez lehet a célravezetőbb!) egy nem lineáris regresszió számítása
a Hill-egyenlet illesztésére.
A Hill-egyenlet tulajdonságait, a kooperarivitás hatását, az egyenlet illesztését kísérleti pontokhoz
tanulmányozhatjuk a 2.6. szimuláción.

2.6. szimuláció: Alloenzimek
2.9.5.

A kooperativitás előnyei

Noha nincs minden allosztérikus enzim esetében S-kooperativitás, de a legtöbb esetben van, azaz kell
hogy legyen valamiféle metabolikus előnye annak, ha egy enzim rendelkezik pozitív kooperativitással.
Míg az allosztérikus inhibitorok és aktivátorok szerepe, fontossága teljesen természetes, ha a
metabolikus folyamatokra gondolunk, addig a S-kooperativitás nem ilyen egyszerűen megérthető.
Tekintsük meg az alábbi ábrát, és nézzük a hiperbolikus görbét először: igen nagy S-koncentrációváltozás kell ahhoz, hogy a Vmax 10%-áról 90%-ra növekedjék a sebesség, 81-szeres növekedés
szükséges a szubsztrátkoncentrációban, ha 9-szeres növekedést akarunk a sebességben. Ugyanakkor
pl. n=4 esetében ugyanerre csak 3-szoros S-koncentráció-növekedésre van szükség.
Még jobban látszik ez, ha negatív a kooperativitás, hiszen az n=0,5 esetében 6561-szeresre kell
növelni a S-koncentrációt ahhoz, hogy a sebesség a 10-ről 90%-ra növekedjék! (Ez egyébként hasznos
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is lehet, pl. koszubsztrát esetén. Ez azért izgalmas, mert „függetlenül” a koncentrációjától egy közel
állandó reakciósebességet tud biztosítani).
A pozitív kooperativitás azt jelenti tehát, hogy a reakciósebesség sokkal érzékenyebb a Skoncentráció-változásra, mint egy Michelis–Menten-kinetikát követő enzim esetében várható.

2.84. ábra: A kooperativitás metabolikus előnye
2.9.6.

Az allosztéria mechanizmusa

Két modellt dolgoztak ki az allosztéria mechanizmusának magyarázatára, az egyik az 1965-ben
MONOD, WYMAN és CHANGEUX által kidolgozott szimmetriamodell (MWC), más néven
concerted hipotézis, a másik pedig az 1966-ban publikált KOSHLAND, NÉMETHY és FILMER
nevéhez fűződő szekvenciális hipotézis (KNF).
Szimmetriamodell (concerted hipotézis)
Ez a modell egyszerűen és elegánsan magyarázza az allosztérikus enzimek pozitív Skooperativitását és az allosztérikus effektorok hatását.
Eszerint egy allosztérikus fehérje
alegységekből áll, amelyek két különböző konformációban létezhetnek: relaxált – R, illetve feszült,
azaz T (tense) állapotban. Az alegységek egy adott enzimnél olyan kapcsolatban vannak egymással,
hogy vagy mindegyik R, vagy mindegyik T konformációjú. Oldatban a két állapot között egyensúly
alakul ki a 2.85. ábra szerint.

2.85. ábra: T→ R átmenet a szimmetriamodell szerint
A modell feltételezi, hogy oldatban, S és effektorok távollétében (azaz nincs ligandum) az
egyensúly nagymértékben balra van eltolva, azaz közel az összes enzim T konformációjú.
A két állapotban az aktív helyek térszerkezete olyan, hogy az R konformációnak nagyobb az
affinitása a szubsztráthoz, mint a T-nek (ami nem jelenti, hogy a T ne tudna szubsztrátot kötni, csak
kevésbé erősen).
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Ha egy kis mennyiségű S kerül a rendszerbe, az tehát nagyobb valószínűséggel R-hez fog kötődni.
Ekkor azonban az előbbi egyensúly eltolódik jobbra, hiszen elvontunk egy R-t a rendszerből.
Következésképpen az R konfigurációjú enzimek mennyisége T rovására nőni fog. Ugyanakkor a
nagyobb S-affinitás miatt ez a folyamat továbbmegy, azaz egyre több lesz az R, azaz a nagyobb Skötő képesség, míg végül valamennyi T át nem alakul R-ré. Ez a folyamat a következő ábrán jól
követhető, és a satírozott sáv jelöli ki a kooperativitás hatására bekövetkező változási irányt. A
ligandumkötött enzimkoncentrációnak az összeshez való arányát az ún. Adair-egyenlet adja meg, a
2.86. ábra értelmezése szerint.
α 1  α   Lcα 1  cα 
protomer cc.liganddal
Y
n
n
összes protomer cc
1  α   L 1  cα 
n 1

n 1

(2.83)

Az Adair-egyenlet homotróp alloenzimekre vonatkozik, és n a kötőhelyek számát jelenti.
Az effektorok hatását illetően megállapíthatjuk, hogy egy aktivátor inkább az R állapothoz
kötődik, míg egy inhibitor pedig a T konformációhoz: a hatás az egyensúly eltolásán keresztül a
fentiekhez hasonló, azaz az aktivátor elősegíti, az inhibitor gátolja a S kötődését, előbbi esetben
csökkentve a S-kooperativitást(!), utóbbiban pedig növelve azt. Nagy mennyiségű aktivátor úgy tolja
el az egyensúlyt, hogy közel minden enzimmolekula R konformációjú lesz, azaz nincs további
kooperativitás, a V-S görbe hiperbolává válik. Inhibitor esetében a dolog fordított: az egyensúly balra
tolódik, nagyobb mennyiségű szubsztrát kell ugyanolyan kooperatív változás eléréséhez, a szigmoiditás tehát nő.

2.86. ábra: Monod–Wyman–Changeux-modell
KNF szekvenciális hipotézis
Az előzőekkel szemben e modell értelmében egy komplett enzimen belül az egyes alegységek
nem azonosak, azaz T és R vegyesen is előfordulhat. Itt is egyensúly van oldatban a következő 2.87.
ábrának megfelelően
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2.87. ábra: T→ R átmenetek a szekvenciális modell szerint
A hipotézis szerint a S nagyon direkt hatást gyakorol az enzim konformációjára. S távollétében
gyakorlatilag az összes enzim T formában van jelen, és ennek igen kicsiny az affinitása a
szubsztráthoz. Ha egy T alegység szubsztrátot köt (ha még oly kis affinitással is), akkor az indukált
illeszkedés értelmében az az alegység átalakul R állapotúvá. Most már egy alegység R, a többi
alegység T konformációjú, de az alegységek közötti kölcsönhatás miatt a többi is inkább az R felé
tendál átalakulni. Ez az átalakulás akár a S-kötés előtt, akár azzal egyidejűleg végbemehet.
Az egyensúly jobbra tolódik, ha akár csak egy szubsztrátot már megkötött „eddig-csupa-T”
létrejött. A 2.88. ábrán mutatott mechanizmusban itt is a nyíl jelenti a legvalószínűbb átalakulási
irányt.
Aktivátor hatása ugyanolyan, mintha S kötődne, azaz elősegíti a jobb S-kötést (noha persze az a
protein másik kötőhelyére kapcsolódik) míg az inhibitorhatást úgy kell elképzelni, hogy még rigidebbé
teszi a T alakot, azaz megnehezíti az R-ré konformálódás folyamatát.

2.88. ábra: Koshland–Némethy–Filmer-modell
A negatív S-kooperativitás ritka, de előfordul, ezt a M–W–C-modell nem képes megmagyarázni,
míg az utóbbi igen. Ez azt sugallja, hogy az utóbbi jobb modell, de ennek az ellenkezőjére is vannak
bizonyítékok. Ugyanakkor van annak is bizonyítéka, mintha a két modell valamiféle vegyüléke lenne,
igaz pl. ez a helyzet a hemoglobin esetében.
2.9.7.

Az allosztéria példái

Egy rendkívül komplex allosztérikus enzim az aszpartát transzkarbamoiláz (ATCáz) (=karbamoiltranszferáz),
amely a pirimidin-bioszintézisban játszik jelentős szerepet, és a következő reakciót katalizálja:
Karbamoil-foszfát + Aszpartát
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Az E. coli-ból izolált ilyen enzim nem kevesebb mint 12 alegységből épül fel. Két katalitikus
komponense van, amelyek mindegyike 3 azonos alegységből áll. Ezenkívül három regulációs
komponense van, amelyek mindegyike további két alegységből épül fel (2.88. ábra).
A komplex enzim pozitív homotróp kooperativitást, allosztériát mutat mindkét megkötendő
szubsztrát tekintetében. Az ATP heterotróp aktivátor, míg a CTP ugyancsak heterotróp
inhibitorként viselkedik. A katalitikus és regulátor komponensek elválaszthatóak egymástól, a
katalitikus magában is enzimként viselkedik, azaz katalizálja a reakciót, de nem allosztérikus: nem
mutat S-kooperativitást. A regulátor egységek természetesen nem katalizálnak, de inhibitor (CTP),
illetve aktivátor (ATP) megkötésére képesek.

2.89. ábra: ATCáz negyedleges szerkezete
Az enzim szerkezete a http://www.pdb.org/pdb/explore/jmol.do?structureId=1R0B&bionumber=1
webhelyen megtalálható.
Másik példaként a (klasszikus definíció értelmében) nem enzimtulajdonságú hemoglobinnak a
viselkedését érdemes tanulmányozni.
A hemoglobin a mioglobinnal együtt az emlősök O2-ellátásában, előbbi az oxigén felvételében és
a szövetekbe szállításában és leadásában, utóbbi pedig az izomban az O2 raktározásában/leadásában
játszik szerepet. A Hb allosztérikus, míg a mioglobin nem allosztérikus enzim.
A hemoglobin szerkezetét két ekvivalens α és ugyancsak két β lánc építi fel, amelyek
mindegyikében O2-kötő hem-csoport található. Az oxigénkötés mechanizmusát magyarázó, az
allosztéria mibenlétét megvilágító két ismertetett modellt éppen a hemoglobinnal kapcsolatban
vezették be. Egy animáción (2.9. animáció) mutatjuk be a hemoglobinnak a tárgyalt szimmetriamodell
szerinti allosztérikus viselkedését. Valójában a két modell valamiféle egyesítése írja le leghitelesebben
a hemoglobin allosztérikus viselkedését.10

2.9. animáció: Szimmetriamodell – oxigén
A hemoglobin nemcsak az oxigént, de a CO2-ot és a H+-t is szállítja: ezek szövetekben keletkezett
mennyiségének mintegy 20%-át a Hb szállítja, előbbit a tüdőbe, utóbbit a vesébe juttatja. E szállításon
kívül ráadásul ezek heterotróp effektorok is az oxigén kötődésére nézve: amikor a CO2, illetve H+
koncentrációja relatíve magas a szövetben, akkor kötődésük a Hb-hoz annak T állapotát segíti
elő, azaz affinitása az O2-hez kisebb lesz, oxigént ad le a szövetben (épp erre van ilyenkor

10

Részletek a Biokémia tankönyvekben, pl. Voet és Voet: Biochemistry, J. Wiley and Sons, Inc, 1995.
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szükség). A tüdőben viszont, ahol a CO2-tenzió kisebb (csökken), CO2-leadás történik a Hb-ból.
Ez nemcsak csökkenti a CO2 és a H+ koncentrációját, de el is tolja a Hb konformációját R irányba, ami
nagyobb affinitású állapot az O2-re nézve, azaz a tüdőben az oxigénmegkötés erős lesz. Ez az ún.
Bohr-effektus, a CO2 és a H+ pedig negatív effektorok.
Mindkettő máshova kötődik a fehérjén: a H+ a His146 aminosavhoz, azaz a β alegység Cterminálisához kötődik, és ez a kötődés egy a T állapotot stabilizáló sóhidat hoz létre. Ezzel szemben a
CO2 pedig az N-terminális aminocsoportjához kötődik valamennyi alegységen, és egy karbaminoszármazékot hoz létre [R-NH2 + CO2 ↔ R-NH-COO-], azaz negatív töltés alakul ki a N-terminálison,
ami újabb sóhidakat tud létrehozni, s így ugyancsak stabilizálja a T konformációt.
Összefoglalásként és szerzett tudásunk ellenőrzéseképpen tekintsük meg a 2.10. interaktív
animációt.

2.10. animáció: Önellenőrzés: allosztérikus enzimek

2.10.

Transzportfolyamatok kinetikája

Ionoknak és töltéssel nem rendelkező molekuláknak a szabályozott átvitele a sejtekbe, és ugyanígy az
anyagcseretermékeknek a sejtekből a környezetbe irányuló transzportja alapvető fontosságú a
sejtműködés szempontjából.
A transzportfolyamatok biztosítják a sejtek számára a környezettel megvalósuló anyagcserefolyamatok lehetőségét: a tápanyagok felvételét és az anyagcsere termékeinek a leadását. E
folyamatok tartják fenn a sejtösszetételt, a kiegyensúlyozott belső ozmotikus viszonyokat, sejten belüli
pH-értékeket a különböző kompartmentekben, a transzport szabályozza a sejtek térfogatát, és így
tovább.
A sejtekbe irányuló anyagtranszportnak alapvetően három fő lehetősége ismert, a passzív diffúzió
és a szintén passzív hordozós vagy könnyített (facilitált) transzport, amely esetekben a transzportfolyamat iránya megegyezik a koncentrációgradiens irányával, és végül az aktív transzport és a
csoportátvitel, amelynél az anyagáram koncentrációgradiens ellenében is történhet. E folyamatokat
összefoglalóan és sematikusan szemlélteti a 2.89. ábra.

2.90. ábra: A transzportfolyamatok fajtái
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Összefoglalóan a transzport fajtái a következők:
1. Passzív diffúzió – nem igényel energiát
2. (Passzív) könnyített diffúzió: fehérjekatalizált és nem igényel energiát
3. Aktív transzport: fehérjekatalizált és energiát igényel
– direkt v. primer aktív transzport (pumpa)
– indirekt v. másodlagos aktív transzport (kotranszport)
Az alábbi táblázat néhány szubsztrát- és metabolittermék baktériumok és gombasejtekbe/-ből
történő transzportjának megvalósulási módját mutatja. Láthatóan a két mikrobacsoportba a legtöbb
anyag hasonlóképpen transzportálódik, a cukrok kivételével, amelyek a baktériumokba aktív, míg a
gombákba passzív transzporttal kerülnek be.
2.12. táblázat: Szubsztrátok és termékek transzportja sejtekbe, sejtekből
Vegyület
aminosavak
glükóz
laktóz
glicerin
etanol
tejsav
ecetsav
szén-dioxid
oxigén
víz
2.10.1.

Baktériumok
aktív transzport (AT)
AT (foszfotranszferáz és permeáz)
AT foszfotranszferáz és permeáz)
diffúzió és könnyített diffúzió
diffúzió
AT és diffúzió
diffúzió
diffúzió
diffúzió
diffúzió

Gombák
AT
könnyített diffúzió és AT
könnyített diffúzió és AT
diffúzió és könnyített diffúzió
diffúzió
diffúzió
diffúzió
diffúzió
diffúzió
diffúzió

Passzív diffúzió

A sejteket körülölelő citoplazmamembrán és a sejten belüli membránszerkezetek (mitokondrium,
endoplazmatikus retikulum, Golgi-készülék, vakuolumok) mind megannyi transzportgátat jelentenek a
különböző molekulák számára, elsősorban lipid-kettősréteg szerkezetük miatt. E lipid-kettősrétegek
viszonylag könnyen átjárhatók a töltéssel nem rendelkező molekulák számára, míg az ionok, illetve
egyéb töltéssel rendelkező molekulák transzportja a lipidmembránon keresztül igen lassú,
gyakorlatilag zérus sebességű.
Azt találták, hogy közelítőleg lineáris összefüggés van a különböző molekulák membránon
keresztül történő transzportját jellemző permeabilitási koefficiens és az adott anyagnak a lipidben és
vízben mérhető megoszlási hányadosa, illetve oldhatósága között. A membránra vonatkoztatott
megoszlási hányados
c
(2.84)
K  m ,
c víz
amelyben az m index a membránra utal. A permeabilitási koefficiens a következőképpen számítható:

P
ahol

DK 
,
x

(2.85)

D az adott anyag membránban mérhető diffúziós állandója (cm2/s),
x a membrán vastagsága (cm).

A P permeabilitást gyakran alkalmazzák a tömegátadás számítására. Néhány értéket Collander
(1949) Chara ceratophylla növényi sejtjeire mért értékeiből a következő táblázat tartalmaz.
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2.13. táblázat: Molekulák permeabilitási koefficiensei és megoszlási hányadosai.
A megoszlási hányadosokat olivaolajban mérték (Nielsen–Villadsen: Bioreaction Engineering
Principles, Table2.3)
Vegyület
szén-dioxid
bikarbonát
víz
karbamid
metanol
etanol
etándiol
1,2-propándiol
1,4-butándiol
hangyasav
ecetsav
propionsav
vajsav
acetamid
formamid
laktamid
butiramid
glükóz
glicerin

Permeabilitási
koefficiens(P)
cm.s-1
0,45
5,0·10-7
6,6·10-4
2,8·10-7
2,5·10-4
1,4·10-4
1,7·10-5

1,4·10-5
2,01·0-5
1,5·10-6
5,0·10-5
5,0·10-8
2,0·10-7

Megoszlási
(K*)

hányados

1,51·0-4
4,9·10-4
1,71·0-3
2,1·10-3
1,51·0-2
3,0·10-2
1,51·0-1
4,4·10-1
8,3·10-4
7,6·10-4

7,0·10-5

Kísérleti adatok hiányában szokták az alábbi egyenletet is alkalmazni P becslésére:

P M  0,028K*olaj

(2.86)

Ebben az egyenletben az olaj itt is olivaolajat jelent, és M az adott anyag móltömege.
Diffúzív anyagtranszportot feltételezve a membránon átmenő anyagáram a következőképpen
írható fel a Fick I. törvény szerint:

dci AP
ADK*

 c e  ci  
 c e  ci 
dt
V
Vx

(2.87)

Ahol
ci és ce sorrendben a belső és a sejten kívüli koncentráció (interiőr, exteriőr)
A a sejt CM-ral határolt külső felülete (cm2)
V a sejttérfogat (cm3), azaz A/V a sejtek fajlagos felülete (cm-1)
P a permeabilitási koefficiens (cm s-1)
A differenciálegyenlet megoldása a változók szétválasztásával lehetséges, feltételezve, hogy a
sejten kívüli ce állandó (ami megtehető, hiszen pl. a tápközeg egy végtelen nagy forrás az egy sejthez
képest):
c  ci0 AP
(2.88a)
ln e

t
c e  ci
V
vagy
AV
AV

t 

t

ci  ce 1  e P   ci0e P
(2.88b)
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Ha a kezdeti feltétel ci0 = 0, akkor ez az egyenlet egyszerűsödik:
AV

t 

ci  c e  1  e P  ,



(2.89)

ami azt mutatja, hogy az egyszerű diffúzív transzportnál a végtelen időben elérhető egyensúlyi
állapotban a külső és a belső koncentráció egyenlővé válik.
A P permeabilitási állandó és a megoszlási hányados közötti fenti összefüggést tulajdonképpen
úgy kapjuk, ha a (2.87) egyenletet membránban végbemenő diffúziójára írjuk fel (szemben az eredő,
membránon keresztül történő diffúzióval) és feltételezzük, hogy a külső vizes fázis és a membrán,
valamint a belső vizes fázis és a membrán között megoszlási egyensúly van. Ezt megtehetjük, mert a
sebességmeghatározó lépés a membránban történő anyagátadás.
A sejtinteriőrbe került szubsztrátmolekulák az anyagcserefolyamatok mentén enzimes reakciókban
továbbalakulnak intermedierekké. Ha a fenti képben ezt is figyelembe vesszük, feltételezve, hogy az
első ilyen reakciót egy egyszerű M–M-kinetikát követő enzim katalizálja, akkor a sejten belüli
szubsztrátkoncentráció változását a következőképpen írhatjuk fel:
V c
dci AP

 ce  ci   max i
dt
V
K s  ci

(2.90)

Állandósult állapotban (azaz, ha a bejövő anyag ugyanakkora sebességgel alakul át, mint
amekkorával transzportálódik, és ez – lássuk be – az egyetlen lehetséges helyzet!), akkor ez az
egyenlet ci-re megoldható.

ci 
amelyben

a  PA / V

b  b 2  4ac
,
2a

b   PAKs  / V  Vmax  ce PA / V

(2.91)

és

c  -  PAKs ce  / V .

Egy sor anyag esetében a passzív diffúzió a jellemző transzportfolyamat. A víz, a molekuláris
oxigén, a szén-dioxid, a szerves savak, és alkoholok ilyen módon jutnak be a sejtekbe, és ugyancsak
így kerül a sejtekbe a legtöbb zsíroldószerekben jól oldódó anyag.
A szerves savak disszociált formájukban gyakorlatilag oldhatatlanok a citoplazmamembránban,
így koncentrációjukat a (2.89) és (2.90) egyenletben, azaz ce-t és ci-t ki kell cserélni a nem disszociált,
ezért az átadásra egyedül képes formájuk koncentrációira:



c jnemdisszoc  K A10

pH j



1

 1 .ci

j  e vagy i

(2.92)

amelyben KA az adott szerves sav disszociációs állandója, pHj pedig az adott közeg pH-ja.
Mivel ez a pH a sejten kívül és azon belül nem azonos (vagyis lehet, hogy sejten belül kevésbé
disszociált a sav), ezért még az is előfordulhat, hogy ci=ce esetben is lesz a sejt belsejébe irányuló
diffúzió. Ugyanakkor, mivel a membránba belépő nem disszociált forma eltolja a külső disszociációs
egyensúlyt, így idővel minden savmolekula átjuthat a membránon (illetve a hajtóerő megszűntéig
folytatódhat a transzport). Ennek az a következménye, hogy az egész előző disszociációra vonatkozó
gondolatmenet „eldobható”.
A passzív diffúzív anyagtranszport hajtóereje a kémiai potenciál különbsége, amely az átmenő
anyag koncentrációkülönbségében jelentkezik. E szabadenergiaváltozás
ΔG  RTln

ci
.
ce

(2.93)

A transzport a nagyobb koncentráció felől a kisebb irányába történik.
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Láttuk, hogy az ionok és a töltéssel rendelkező molekulák nem tudnak átjutni a lipidmembránokon. Zsírban kevéssé oldódó anyagok, más szóval hidrofil molekulák szintén nagy diffúziós gáttal
szembesülnek, ezekre nézve a sejt membránjai gyakorlatilag impermeábilisek.
A szabadon nem diffundáló anyagok transzportját a természet más mechanizmusokkal,
úgynevezett könnyített diffúzióval vagy más néven hordozós transzporttal, illetve az úgynevezett aktív
transzporttal oldotta meg.
2.10.2.

Könnyített diffúzió (hordozós transzport)

A könnyített vagy hordozós transzport olyan anyagátviteli mechanizmus, amelyben egy
transzmembrán fehérje (emlékezzünk a fiziológiában tanultakra: ezeknek két fajtája van: a karrierek
és a csatornafehérjék) a membrán külső oldalán felveszi, megköti az átviendő molekulát, majd a
membrán belső oldalán leadja azt. A karrierek esetén az enzimnek nem kell helyváltoztatással
mozognia a membránban, az anyagfelvételt és -leadást a fehérjekonformáció változása váltja ki, illetve
követi. Mivel mind a külső, mind a belső membránoldalon létezik a karrier-célvegyület kapcsolat, így
a folyamat végső soron reverzibilis, és eredő irányát a koncentrációgradiens határozza meg. Azaz a
könnyített diffúzió is csak a nagyobb koncentráció felől a kisebb irányába képes működni. Látszólag
olyan a folyamat, mintha a membrán belsejében diffúzió történnék és a diffúziós állandó jelentősen
megnövekednék az így átszállított anyagra (=az enzim gyorsítja az átviteli „reakciót”). Mivel itt nem
történik kémiai átalakulás a molekulán, ezért a karriereket nem is szoktuk az enzimfehérjékkel együtt
tárgyalni, noha enzimként viselkednek, így kinetikájuk is enzimkinetika.
A könnyített diffúzió a tipikus átviteli folyamat a gombák esetében, ritkábban fordul elő a
baktériumoknál. Az E. coli sejtjei például kizárólag a glicerint veszik fel könnyített diffúzióval. A
gombáknál a legfontosabb ilyen módon átadott vegyületek: a glükóz és az egyéb szénhidrátok.

2.91. ábra: A könnyített diffúzió kinetikai sémája
Logikus, hogy a könnyített diffúzió kinetikája telítési jelenséget mutat, hiszen a membránban lévő
karrier fehérjéknek véges szubsztrátkötő helyük van, csak akkor léphet szubsztrátmolekula a
membránba, ha van a fehérjén szabad kötőhely. A 2.91. ábra jelöléseit alkalmazva, legyen a szabad
karrier koncentrációja E, a külső térben a felveendő molekuláké Se és ugyanez a sejten belül Si.
Tételezzük fel, hogy a karrier szimmetrikus, azaz k1 = k6 és k2 = k5, azaz a szubsztrát felvétele és a
leadása is ugyanolyan sebességgel mehet mindkét oldalán a membránnak. Tételezzük fel továbbá,
hogy a ligandum asszociációja a fehérjével és disszociációja arról sokkal gyorsabb, mint a membránon
belüli átadás (ami nem egy valódi diffúzió, hanem pl. a karrier elfordulása vagy egyéb konformáció
változása a szubsztrát felvétele és leadása hatására).
A szubsztrátfelvétel és -leadás egyensúlyát a komplexek disszociációs állandóival lehet
jellemezni: Ks =k2/k1 = k5/k6
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k1
Se + E
k2
Az egyensúlyok

k3
ESe
k3

k5
ESi

Si + E
k6

és

k1. Se.E = k2 .ESe

k5.ESi = k6.Si.E

A teljes anyagátadási fluxus J = k3 (ESe – ESi). Ebben az egyenletben vettük figyelembe azt, hogy
a karrier-szubsztrát komplexek egymásba is átalakulhatnak, azaz ez a reakció is reverzibilis és
ugyanaz a sebességi állandója mindkét irányban.
Figyelembe véve, hogy a karrier fehérje három állapotban lehet jelen, azaz az alábbi mérlegegyenletet
ET = ESe + ESi + E = (Se/KS + Si / KS +1)E, (2.94)
a szabad karrier koncentrációja kifejezhető:
E

ET KS
KS  Se  Si

(2.95)

Ezt a fluxust leíró egyenletbe helyettesítve a következő összefüggést kapjuk a transzportra:
J

S  S 
k 3 ET
Se  Si   J max e i
KS  Se  Si
KS  Se  S

(2.96)

Vegyük észre, hogy ez tulajdonképpen két Michaelis–Menten-típusú összefüggés különbsége,
amelyben k3ET= Jmax a legnagyobb lehetséges fluxust jelenti, azaz ha minden karrier szubsztrátkötött.
Ez a transzportfajta is telítési jelenséget mutat tehát, és a zárójeles kifejezés előjele adja meg, hogy az
anyagáram a sejtbe vagy a sejtből történik-e.
Ha a könnyített diffúziót katalizáló transzportfehérjék egy molekulát visznek át a membránon a
fenti kinetika szerint, akkor uniporter fehérjéről beszélünk. Vannak azonban olyanok is, amelyek
egyidejűleg egy másik anyagot is szállítanak, ezek a kapcsolt transzporterek, amelyet szinport esetén a
transzportált és a kotranszportált molekulákat egyirányba, antiport esetén pedig ellenkező irányba
szállítják.
Ezek a kategóriák mind a könnyített, mind az aktív transzport esetén léteznek, míg a könnyített
transzport egy másik típusát jelentik a csatornafehérjék, amelyek csak passzív transzportot
eredményeznek. Ezek működnek bizonyos ionoknak a membránokon keresztül történő átvitelében. Ha
egy ion a külső térből bekerül a csatornafehérjébe, a csatorna „nyílása” bezár, és nem engedi meg
újabb ion bekerülését a kialakuló elektrosztatikus taszítás miatt. Csak ha a belső oldalon az ion
elhagyja a csatornát, akkor képes az egy újabb ion befogadására. Ez így teljesen hasonló az egyéb
karrier működéshez, azaz ez is telítési jelenséget mutat, és kinetikája megegyezik a fentivel.
2.10.3.

Aktív transzport

A primer aktív transzport fontos példája az oxidatív forszforilezés során történő protonátvitel.
Prokariótákban a protonok az extracelluláris térbe pumpálódnak ki a citoplazmamembránon
keresztül, míg eukarióták esetében – mivel az oxidatív foszforilezés reakciói a mitokondriumban
lokalizálódnak – a protonok a belső membránon át a külső és belső membrán közötti intramitokondriális térbe transzportálódnak. Mindkét esetben a NADH oxidációja során felszabaduló
szabadenergia adja a hajtóerőt. A protonoknak a membránon történő kilépése a belső térből egy
elektrokémiai potenciálkülönbséget hoz létre a belső és a külső tér között, ami avval jár, hogy ha a
protonokat visszaszállítjuk a belső térbe, akkor energia nyerhető. A protonok befelé irányuló átvitelét
egy ATPáz mediálja, amely egyébként az ADP→ATP átalakulást is katalizálja (2.92 ábra). A
protontranszport reverzibilis, azaz az ATPáz kifelé is képes a protonok szállítására ATP felhasználásával, ami tehát szintén egy primer aktív transzport folyamat. Az ATP-áz valójában egy F0F1
típusú proton ATP-áz v ATP szintáz, és elhelyezkedése a membránben speciális: F1 része a cito© Sevella Béla, BME
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plazmába nyúlik, míg F0 része a membránhoz rögzül. (lásd biokémia és fiziológia tanulmányokat,
kemoozmotikus elmélet). Az egész egy galvánelemhez hasonlítható a 2.93 ábra szerint. Ezen
elektronátmenet ΔG-je a hajtóereje a protonpumpának, illetve az együttjáró ATP- képződésnek.

2.92. ábra: Proton aktív transzport és légzési lánc (kemiozmotikus elmélet)

2.93. ábra: A légzési lánc „galváneleme”
A másodlagos aktív transzport egy másik anyagnak a koncentrációgradiens irányába történő
transzportját használja fel hajtóerőként. Ha a két anyag azonos irányba halad, akkor szimportról, ha
ellenkező irányba, akkor antiportról beszélünk, míg ha ionok transzportjának elektrokémiai potenciál
a hajtóereje, akkor uniport a folyamat neve. Gyakran a szekunder aktív transzport együtt jár a CM-on
keresztül kialakuló pH-gradiens kialakulásával, és hogy a sejten belüli pH (az adott kompartmentben!)
állandó maradhasson, a fent említett ATP-áz által mediált protonpumpának kell működnie. Minthogy
így végül is energia használódik fel, a teljes együttes transzport aktív transzportnak minősül.

2.94. ábra: A szekunder aktív transzport fajtái
© Sevella Béla, BME
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A szekunder aktív transzportra példa a mikroorganizmusok cukorfelvétele az ún. permeáz
emzimekkel, amikor is a cukor protonszimporttal jut a sejtek belsejébe. Ilyen, igen jól ismert
transzportrendszer a laktóz diszaharidnak E. coli-ba történő transzportja a laktóz permeázzal, ahol 1:1
átvitt laktóz:kipumpált proton arányt találtak. Más cukrok, ill. mikrobák esetén a sztöchimetria nem
ilyen szigorú.
Az aktív transzport harmadik fajtája a csoport-transzlokáció, amelynek jellegzetessége az, hogy
a folyamat az átvitt anyagnak a transzporttal együtt járó enzimes átalakulásával történik. Erre a
legismertebb példa a foszfotranszferáz rendszer, amelyet sok baktérium használ a különböző cukrok
felvételére.
Ilyen rendszer megtalálható mind a Gram+ mind a Gram– baktériumokban, elsősorban azokban,
amelyek az EMP utat használják hexóz katabolizmusuk számára. A rendszert legalább négyféle
citoplazmás, illetve membránkötött enzim építi fel, amelyekből három mind foszforilált, mind nem
foszforilált állapotban létezhet.
A 2.95. ábrán látható E1 (amely pl. E. coli-ban egy 9600 Dalton-móltömegű fehérje) és egy
hőstabilis fehérje, a HPr (heat-stable protein) valamennyi cukor transzportja esetében azonos, tehát
nem szubsztrátspecifikusak. A PEP nagy energiájú foszfátcsoportját az E1 veszi át, azaz először ez
foszforileződik, majd e foszforilezett E1-P foszforilezi a HPr-t. A további részt vevő enzimek
szubsztrátspecifikusak, azaz mindegyik transzportálandó hexóz esetében más és más enzimek vesznek
részt a folyamatban.
A foszforilált E3-P foszfátcsoportja foszforilezi a membránkötött karrier protein, E2 által a
citoplazmamembrán belső oldalára „szállított” cukrot, pl. a glükózt. Az ily módon nyert G6P-ban tehát
a transzportba befektetett energia konzerválódik, így ez az aktív glükóztranszport energetikailag
kedvezőbb, mint a könnyített transzportja a glükóznak (ui. ehhez nem kell koncentrációgradiens!). Ez
a foszfotranszferáz rendszer igen nagy szubsztrátfelvételi sebességet tud biztosítani a más
cukorfelvételi rendszerekkel szemben. Ez magyarázza, hogy miért éppen a fermentatív baktériumok
domináns cukorátviteli rendszere ez: mivel csak az EMP során nyernek (anaerob módon) energiát,
lényegesen nagyobb cukorfluxusra van szükségük, mint aerob társaiknak. Megjegyezzük, hogy pl. a
glükózra specifikus E3-nak regulációs szerepe is van a glükóznak a preferálásában más cukrok
felvételével szemben.
A szigorúan aerob baktériumoknál (pl. Azotobacter) nincs foszfotranszferáz rendszer, ugyanígy az
élesztőknél és a fonalas gombáknál sem ez a cukortranszport módja.

2.95. ábra: Specifikus glükóztranszport foszfotranszferáz rendszerrel
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3. BIOKONVERZIÓK, BIOTRANSZFORMÁCIÓK
A mikroorganizmusok (valamint a mesterségesen tenyésztett növényi és állati sejtek, szövetek)
bioszintetikus aktivitásukat technológiai célra két különböző módon fejthetik ki, amint azt az 1.22.
ábrán összefoglaltuk. De novo szintézisek: megfelelő tápoldatban elszaporítva a mikroorganizmusok
anyagcseréjük során az egyszerű tápanyagok felhasználásával a legváltozatosabb intra- és
extracelluláris anyagcseretermékeket képesek előállítani. E kategóriába sorolhatók az úgynevezett
fermentációs eljárások: a legegyszerűbb primer anyagcseretermékek előállításától a bonyolultabb
szekunder anyagcseretermékeken át a modern géntechnikai eljárásokkal előállított sejtekkel operáló
fermentációs eljárásokig. Ezekben az esetekben a sejtek teljes biokémiai potenciálját használjuk ki, a
sejtek mintegy a növekedés/szaporodás „melléktermékeként” állítják elő a számunkra hasznos
terméket. A másik esetben ezzel szemben a nem szaporodó sejtek vagy azok részei, alkalmasint csak
egy-egy sejtből kipreparált enzim mintegy katalizátorként alakítanak át egy jól definiált vegyületet egy
másikká. Ez a biotranszformáció vagy biokonverzió.
E fejezetben az utóbbi típusú, főként mikrooganizmusok vagy enzimeik által katalizált
átalakításokkal foglalkozunk, zömmel olyanokkal, amelyeknek van vagy lehet ipari jelentőségük is. A
két kategória között van természetesen olyan is, amely mindkét definíció jellemzőit tartalmazza, de
egyiknek sem felel meg teljes mértékben (lásd pl. a szorbózfermentációt, amely de novo fermentáció,
ugyanakkor gyakorlatilag egy biokonverzió is).
Az utóbbi évtizedekben hallatlanul megnőtt a biotranszformációk jelentősége, mivel sok előnnyel
rendelkeznek a tisztán szerves kémiai szintézisekkel szemben, illetve rájöttek arra, hogy a
mikrobiológiai, illetve enzimes transzformációk egy új eszköztárat jelentenek a szerves kémikusok
kezében. Egy 2000-ben készült felmérés szerint legalább 130 ipari biotranszformációs eljárás ismert. 11
A biotranszformációk gyakorlatilag lefedik a legfontosabb reakciótípusokat („majdnem mindent
meg lehet csinálni” mikrobákkal vagy enzimeikkel), erről összefoglaló képet nyújt a 3.1. táblázat.
3.1. táblázat: Mikrobákkal és enzimeikkel végezhető kémiai átalakítások
REAKCIÓTÍPUS
Oxidációk és redukciók

Hidrolízis
Izomerizáció

Kondenzáció
Új kötés létrehozása

ENZIMCSOPORT
REAKCIÓK
EC 1.
hidroxilálás, dehidroxilezés, epoxidálás, C-C
kötés hidrogénezése és dehidrogénezése,
alkoholok, aldehidek oxidációja, alkil-,
karboxialkil-, ketoalkil- láncok oxidatív
lebontása, subsztituensek oxidatív eltávolítása,
oxidatív dezaminálás,
oxidatív gyűrűfelnyitás, szerves savak, aldehidek,
ketonok redukciója, heterofunkciós csoportok
redukálása, szubsztituensek reduktív eliminálása
EC 3.
észterek, aminok, amidok, laktonok,
éterek, laktámok hidrolízise
EC 5.
kettős kötés és oxigéntartalmú csoport
áthelyezés, racemizálás, intramolekuláris
átrendeződés
EC 2.
EC 4.
EC 6.

dehidratálás, O- és N-acilezés, glikozilezés,
észterezés, laktonizáció, aminálás
C–C-, C–O-, C–P-, C–N-kötések kialakítása

11

A. J. J. Straathof et al.:The production of fine chemicals by biotransformations, Current Oppinion in
Biotechnology, 2002, 13 548.
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A biotranszformációk az enzimes reakciók általános tulajdonságaival jellemezhetők:
Szubsztrát- és reakcióspecifitás: a katalitikus aktivitás rendszerint csak egy meghatározott
szubsztrátra és reakciótípusra korlátozódik, ami azt jelenti, hogy mellékreakciók általában nincsenek
(legalábbis ha egy enzim van csak jelen).
Régióspecifitás: a szubsztrátmolekulának rendszerint egy meghatározott helyén történik az
enzimes támadás (lásd később pl. a Bertrand-szabályt).
Sztereospecifitás: Az enzim aktív centruma aszimetrikus környezetet biztosít a szubsztrátkapcsolódáshoz, ami lehetővé teszi számára az enantiomerek felismerését, azaz egy adott enzim csak
az adott enantiomer átalakítását végzi el (pl. aszimmetrikus hidrolízis), vagy új királis centrum
létrehozása esetén csak az egyik enantiomer fog keletkezni (aszimmetrikus szintézis).
A kirotechnológia a szerves kémikusoknak optikailag aktív tiszta enantiomerek előállítására
felhasználható eszköztárának egyike, mintegy kiegészítője a természetből történő tiszta enantiomer
izolálásának (pl. a de novo aminosav fermentációnak). Ma a gyógyszeriparban alkalmazott
biotranszformációk esetén a termék végső jellemző enantiomerfeleslege rendszerint eléri a (eeR vagy
eeS) 99–99,9 értéket.
A biokonverziókat, biotranszformációkat enyhe reakciókörülmények jellemzik. Az aktiválási
energiát az enzim nagymértékben csökkenti (ez az enzimhatás alapja), így a reakció viszonylag
alacsony hőmérsékleten (az esetek többségében 40 °C alatt) is nagy sebességgel megy végbe.
Ugyanakkor az optimális pH is a semleges, enyhén savas vagy enyhén lúgos tartományba esik.
Következésképpen még labilis, könnyen bomló molekulák reakciói is levezethetőek.
A biotranszformációk több mint felét proteázokkal, észterázokkal és lipázokkal hajtják végre,
aminek egyrészt az az oka, hogy ezek a legkönnyebben hozzáférhető olcsó, iparilag előállított
enzimek, másrészt nincs kofaktorigényük. Utóbbi igen nagy előny, hiszen a oxidációs/redukciós
biotranszformációk esetén rendszerint NADH ill. NADPH mint kofaktorok szerepelnek, az új kötések
létrehozása pedig ATP-felhasználással jár együtt és ezeknek a regenerálásáról is gondoskodni kell.
Noha ez – mint látni fogjuk – megvalósítható, mégis ez az oka annak, hogy az oxidációs redukciós
átalakítások zömét ma még teljes sejtes (fermentációs, illetve nyugvó sejtes) körülmények között
végzik. Ugyanígy az oxigén- illetve hidroxilcsoport bevitele hasonló okokból főképp teljes sejtes
rendszerekben megy végbe.
A biotranszformációk végrehajtásakor az átalakítást végző enzim lehet a sejt része vagy kinyert
tisztított enzim is. Eszerint a következő, technikai kivitel és bonyolultság, valamint nem utolsó- sorban
költségek tekintetében eltérő rendszereket használják:
Biotranszformáció növekedő sejtekkel: Ez tulajdonképpen speciális fermentációs technika, ahol az
átalakítandó szubsztrát igen nagy része konvertálódik termékké, miközben a mikrobatömeg is
növekedik. Ilyenek az ecetgyártás, szorbózfermentáció, glükonsav-fermentáció stb.
Konverzió nyugvó sejtekkel: Ekkor növekedés nincs, a közeg vagy hiányos tápoldat (például nem
tartalmaz nitrogénforrást) vagy csak egy puffer. Ily módon például a szorbitszorbóz átalakítás is
elvégezhető. Speciális esetnek tekinthető az, amikor gomba-konidiospórákkal végeznek
transzformációkat (szteroidok, zsírsavak, trigliceridek átalakítása): néha éppen a konídiumok csírázása
közben aktiválódnak, szintetizálódnak azok az enzimek, amelyek a kívánt átalakítást katalizálják.
(2000-ben az ipari biotranszformációknak mintegy 20%-át hajtották végre növekvő sejtekkel, illetve
nyugvó sejtekkel)
Biokonverziók rögzített sejtekkel: Példaként az almasav előállítását említjük fumársavból
karragénban rögzített Brevibacteriummal, vagy a kortizonnak alginátban rögzített Arthrobacter
simplex sejtekkel való átalakítását prednizolonná. Ez a módszer is működhet szaporodó és nyugvó
sejtekkel is. (12%)
Biotranszformációk tisztított enzimekkel vizes rendszerben, akár oldott, akár rögzített enzimekkel.
Ez a klasszikus enzimes technológiák esete. (Oldott enzimekkel 20%, míg rögzítettekkel szintén 20%a az eljárásoknak)
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Biotranszformációk fázisrendszerekben enzimekkel Egymással nem elegyedő többfázisú vizes
rendszerekben történik ilyenkor a biokonverzió, s a fázisrendszer a szubsztrát „adagolását”, illetve a
termék elválasztását teszi lehetővé integrált rendszerben.
Biotranszformációk szerves fázisban A szerves fázisú biokonverziót ma már előszeretettel
alkalmazzák, mivel sokszor a szerves fázisban kedvező irányba változik a reakció egyensúlyi
állandója. Erről a legutóbbi időkig azt tartották, hogy valójában a szerves fázisban is nagy szerepe van
az akárcsak még oly csekély mértékben jelen lévő víznek (hiszen klasszikus enzimvilágképünk azt
tanítja, hogy az enzimek vizes fázisban működnek), mára viszont bebizonyosodott, hogy teljesen
vízmentes közegben is működhetnek enzimek. Ekkor nagy valószínűséggel jelentősen megváltoznak
az enzim katalitikus tulajdonságai: régio- és sztereospecifitása és az ezekből következő
szelektivitások.

3.1.

Oxidációs/Redukciós biotranszformációk

Biológiai oxidációkban az O2 mint végső elektronakceptor működhet vagy közvetlenül belép a szerves
molekulába. Az oxigénnel reagálni képes enzimek három csoportjának van ipari jelentősége:
EC 1.1.3. Oxidázok vagy elektrontranszferázok (például glükóz-oxidáz), a katalizált reakció a
következő:
O + 2eO 2HO
2

2

2

2

EC 1.13. Dioxigenázok vagy oxigéntranszferázok (például triptofán-pirroláz):
A + O2

AO2

A dioxigenázoknak elsősorban az oxidációs gyűrűfelnyitási reakcióknál van jelentőségük (pl. a
triptofánN-formil-kinurenin triptofán-pirroláz által katalizált reakciónál, amely a Trp-lebontás és
egyszersmind a NAD-szintézis első lépése).

3.1. ábra: Triptofán pirroláz reakciója
EC 1.13. Monooxigenázok vagy hidroxilázok (például szteroid hidroxilázok):
AH + DH2 + O2

AOH + D + H2O

Ennél az oxidációnál egy koreduktáns (DH2) anyagra is szükség van, ami általában a redukált
NADP-koenzim szokott lenni.
EC 1.1.1. Dehidrogenázok Ezek az enzimek nem reagálnak közvetlenül az oxigénnel, az
oxidációt (redukciót) a NAD, illetve NADH (vagy FAD, FADH)-koszubsztrátok redukciója, illetve
oxidációja kíséri. Valójában H-elvonásról van szó, amely hidrogén elektronja az aerobok terminális
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oxidációja során regenerálódik élő sejtek esetében, enzimes folyamatoknál pedig külön kapcsolt
reakcióval kell gondoskodni a koenzim regenerálásáról.
3.1.1.

Primer alkoholok oxidációja

A nagyszámú átalakítási lehetőség közül itt csak az etanol konverzióját említjük meg ecetsavvá.
Bizonyos baktériumok, az ún. ecetsav-baktériumok (Acetobacterek) az etanolt ecetsavvá képesek
oxidálni:
Acetobacter aceti
CH3-CH2OH
CH3-COOH + H2O
O2
Az Acetobacter-félék két csoportba sorolhatók: az első csoportba tartozó baktériumtörzsek (pl. az
Acetobacter peroxydans) a képződött ecetsavat túloxidálják CO2-dá és vízzé. A másik csoport tagjai
erre a túloxidációra nem képesek, illetve ez a folyamat elhanyagolhatóan lassú, így ezen
baktériumokkal az etanolt jó konverziós hatásfokkal lehet ecetsavvá oxidálni. Ez a reakció az alapja az
ipari, (mikro)biológiai ecetsavgyártásának.
Az ecetsav előállításának története az ókorba nyúlik vissza. A levegőn hagyott bor felületén hártya
képződik és megecetesedik. Ezt a „bioecetet” kellően hígítva vízzel az ókorban üdítőitalként
használták. A 14. századi ún. orléans-i eljárásban fakádakat alkalmaztak (sőt ma is alkalmaznak),
amelyeket borral töltöttek meg. Ennek felületén alakult ki a biotranszformációt végző baktériumhártya. Az eljárás természetesen igen lassú, de igen ízletes ecetet szolgáltat. A 19. század elején
alakult ki az ún. generátor (vagy német, vagy gyors) eljárás, amelynél a biokonverziót végző
baktériumok egy oszlopban porózus hordozóhoz tapadnak (bükkfaforgácshoz), és ezen csurgatják
keresztül az alkoholt (felhígított állapotban), illetve alulról átfúvatással levegőztetik. Napjainkban még
mindig sokfelé használják ezt a módszert ecetgyártásra, ugyanakkor folyamatosan szorul ki és terjed el
a szubmerz eljárás. Mindezekkel a módszerekkel az ún. bioecet készül, amely azonban ma csak
körülbelül a teljes ecetgyártási kapacitás 10%-át teszi ki, bár vannak országok, ahol élelmiszer célra
kizárólag bioecet használható.
A mikroorganizmustörzsek az optimális oxidációhoz nagymennyiségű oxigént igényelnek. Ha ez
nincs jelen a közegben megfelelő mennyiségben, akkor a sejtek a nagy etanol- és ecetsavkoncentráció miatt elpusztulnak. Például 5% összkoncentráció mellett a levegőztetés megszűnése után
két perccel a baktériumok 34%-a elpusztul; ha az összkoncentráció 12%, akkor ugyanez az elhalási
arány 10–20 másodperc alatt bekövetkezik. Ezért nem dolgoznak az ecetsavüzemek nagy szubsztrátkoncentrációval, ezt az úgynevezett rátáplálásos szakaszos (fed batch) tenyésztési módszerrel érik el,
és ezért ügyelnek az ilyen üzemben a folyamatos oxigénellátásra fokozott mértékben! A modern
szubmerz eljárásokkal ilyen technika alkalmazásával akár 19-20% ecetsav végtiter is elérhető,
miközben az alkoholkoncentráció sohasem megy 2-3% fölé, és az eljárás produktivitása meghaladhatja a 10-11 kg/m3h értéket is.

3.2. ábra: Az ecetsav mint a fehér biotechnológia platform vegyülete
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Ma az ecetsavról mint a fehér biotechnológia egyik lehetséges C3-alapanyagáról, mint platformalkotó vegyületről beszélnek, mivel egy sor kémiai anyag állítható elő belőle a 3.2. ábra tanúsága
szerint.
3.1.2.

Szekunder alkoholok oxidációja

Gluconobacter suboxydans (régebbi neve Acetobacter suboxydans) a glicerint jó konverziós
hatásfokkal (95-96%) dihidroxi-acetonná (DHA) oxidálja szubmerz körülmények között. A DHA-t a
kozmetikai ipar alkalmazza bőrbarnító szerként. Oxigénben dúsított levegő befúvatásával a
fermentációs időt 33 órára sikerült rövidíteni Gluconobacter melanogenus törzs és 10%-os
glicerinoldat esetén.

3.3. ábra: Glicerin oxidációja
Ugyancsak Gluconobacter suboxydans törzzsel lehet szorbitból szorbózt termelni. Bertrand már
1904-ben megállapította a Gluconobacter-félék specifikusságát a polialkoholok oxidációjánál.
Eszerint ezek a baktériumok csak olyan szekunder hidroxilcsoportot képesek oxidálni, amelynek
szomszédságában 2 cisz helyzetű alkoholos OH található. Ez volt az első világos megfogalmazása a
biokémiai oxidációk szigorú specifikusságának, ezen belül is azok régióspecifikusságának.
A szorbit-szorbóz átalakításnak elsősorban a C-vitamin előállítása szempontjából van jelentősége.

3.4. ábra: Szorbit oxidációja
Reichstein 1934-ben hozta nyilvánosságra a szintetikus aszkorbinsav, a C-vitamin előállítási
módját, amelyben az L-szorbóz az egyik közbenső termék. A Reichstein-szintézis során, amelynek
sémáját a 3.4.és 3.5. ábra mutatja, a kiindulási anyag a D-glükóz, amelyet katalitikus hidrogénezéssel
redukálnak szorbittá. Valójában a modern eljárásokban a valódi alapanyag egy enzimes (-amiláz és
glükoamiláz) hidrolízissel elbontott keményítőszörp, amelynek mintegy 98%-a glükóz (lásd a 3.7.
alfejezetben a keményítő hidrolízisét). A következő lépés a D-szorbit régióspecifikus, tehát a
Bertrand- szabálynak megfelelő dehidrogénezése, oxidációja L-szorbózzá. Ezt az átalakítást
Acetobacter xylinum, Acetobacter (vagy Gluconobacter) suboxydans törzsek képesek elvégezni.
A fermentációhoz olyan törzseket alkalmaznak, amelyeket hozzászoktattak a közeg Nitartalmához, mivel a glükóz-szorbit redukciót Raney-nikkel katalizátorral végzik, és a mikrobák
többsége érzékeny eme nehézfém jelenlétére.
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A szorbózfermentációt az úgynevezett rátáplálásos technológiával (fed batch) végzik, 10–20%
szorbitot és 0,1-0,5% nitrogénforrást (élesztőkivonatot és/vagy kukoricalekvárt) tartalmazó tápoldatot
oltanak be a megfelelő Acetobacter törzs 5–10%-nyi oltóanyagával, majd 24 órás intenzív aerob
szubmerz tenyésztés során a szorbitkoncentrációt rátáplálással úgy változtatják, hogy a fermentáció
végére összesen mintegy 33–35% szorbit kerüljön a reaktorba. Olyan eljárás is ismert, ahol a
szorbitvégtiter akár 50% -ra is felmehet. A 30–35 °C-on végzett fermentáció hatásfoka igen jó, 95%
felett is lehet (nagyon kis mennyiségben D-fruktóz és 5-keto-D-fruktóz is megjelenik a fermentlében).
E magas konverziót az teszi lehetővé (mint minden ilyen típusú mikrobiális oxidációnál!), hogy a
mikrobák az energiát ebből az oxidációból fedezik. Egy-egy molekula oxidációjakor két H-atom kerül
koenzimekre, majd a légzési láncban regenerálódik ATP-termelés közben. Ez az ATP-nyereség a
mikroba szempontjából az egész folyamat „értelme”. Új sejtanyag előállításához szinte nem is
használja a mikroorganizmus a biokonvertálandó szubsztrátot, erre a célra az adagolt élesztőkivonat
vagy kukoricalekvár szolgál (lásd a 4.2.1. alfejezetet is).
Iparilag is gazdaságos folytonos szorbózfermentációs technológiákat is kidolgoztak, valamint az
Acetobacterek nem szaporodó (tehát például N-mentes tápközegben tartott) sejtjei (ez az ún.
„nyugvósejtes” fermentáció), illetve hordozóhoz rögzített szaporodó vagy nem szaporodó sejtjei is
alkalmasak a szorbit oxidációjára.
A C-vitamin-gyártás további lépései az 3.5. ábrán követhetők.

3.5. ábra: A C-vitamin Reichstein-féle szintézise
Az L-szorbózt Gluconobacter melanogenus szaporodó vagy akár nyugvó sejtjei is képesek Lszorbozonná oxidálni, utóbbit viszont a Pseudomonas putida 80%-os konverzióval oxidálja tovább 2keto-L-gulonsavvá. Ezen intermedierig tehát egyéb alternatív, pl. a 3.6. ábrán látható reakcióúton is
eljuthatunk. Ugyanakkor más, főképpen mikrobiológiai átalakításokat felhasználó úton is eljuthatunk a
2-keto-L-gulonsavig, pl az 3.7. ábrán látható módon. Ekkor a kiindulási anyag szintén D-glükóz, de
már az első lépést is fermentációval végzik el: ugyanaz az Acetobacter suboxydans glükonsavvá képes
oxidálni a D-glükózt, majd a glükonsavat 5-keto-glükonsavvá tovább oxidálja (a következő
alfejezetben erről részletesebben szólunk). Ez a fermentáció 25 °C-on 90%-os konverzióval hajtható
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végre úgy, hogy a keletkező savat folyamatosan lekötik a tápoldatba adagolt kalcium-karbonáttal. A
képződött Ca-5-keto-glükonátot katalitikusan hidrogénezik. Ekkor a Ca-D-glükonát és a Ca-L-gulonát
1:1 arányú elegye (lám, a nemenzimes átalakítások nem sztereoszelektívek!) keletkezik, amely
keverékből csak az utóbbit lehet Xanthomonas translucens-szel 2-keto-L-gulonsavvá oxidálni.
Innen a további eljárás azonos, a 2-keto-L-gulonsavat többlépéses kémiai átalakítással,
úgynevezett enolizációval alakítják át aszkorbinsavvá.
Ma a világ C-vitamin gyártásának, amely mintegy 100–120 ezer tonna/év, több mint 80%-a
Kínában valósul meg a klasszikus (itt első helyen megemlített) módszer egy változatával. A kínai
gyártáson kívüli ismert nagy gyártók még a BASF/TAKEDA, a DSM és a Merck.
A C-vitamin előállításának technológiáját javító törekvések arra irányulnak, hogy a glükózból
(vagy galaktózból) egy fermentációs lépésben de novo állítsák elő a C-vitamint. Erre genetikailag
módosított S. cerevisiae törzsek bizonyultak alkalmasnak.
Megjegyezzük, hogy az aszkorbinsav de novo fermentációval növényi sejtekkel is előállítható,
legalábbis laboratóriumi szinten előállították, Rosa rugosa növényi sejtekkel 1-2%-os glükóz-,
fruktóz- vagy galaktóztartalmú tápoldatokon.

3.6. ábra: Alternatív 2-keto-L-gulonsav előállítása A

3.7. ábra: Alternatív 2-keto-L-gulonsav előállítása B
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Redukáló cukrok oxidációja

Az aldózok közül a glükóz oxidációjának van ipari jelentősége. Noha glükózból glükonsavat kémiai
módszerekkel is lehet nyerni (hipokloritos vagy elektrokémiai oxidációval), mégis az ipari
gyakorlatban a mikrobiológiai módszert alkalmazzák. A glükózt számos mikroorganizmus
(Aspergillus niger, Gluconobacter suboxydans, Pseudomonas ovalis stb.) képes glükonsavvá oxidálni.
Az Aspergillusok a glükózglükonsav átalakítást a glükóz-oxidáz enzimjükkel végzik, amely enzim
tulajdonképpen nem igazi oxidáz, hanem egy flavoporotein-dehidrogenáz. A reakciónál a levegő
oxigénje a hidrogénakceptor, pontosabban az elekronakceptor. A reakciónál képződő toxikus hatású
hidrogén-peroxidot a sejt kataláza azonnal vízzé bontja le.
Az ipari fermentációt szubmerz körülmények között végzik, rendszerint Aspergillus niger törzzsel.
Az oxidáció során képződő glükonsavat semlegesíteni kell, pl. CaCO3-adagolással, mert különben a
pH-változás leállítja a folyamatot.
Bizonyos gyárak félfolytonos fermentációs eljárással (lásd 4.4.6.2. Félfolytonos fermentáció c.
alfejezetet) dolgoznak, azaz a szakaszos fermentációs ciklus befejezése után a tenyészet 1/4-1/5-ét a
fermentorban hagyják, és friss tápoldattal töltik fel, így kezdenek egy újabb tenyésztési ciklust. (A
folyamat 3-4-szer ismételhető.) Más üzemekben a penészmicéliumot kiszűrik, és ezt használják fel
újra és újra a glükózglükonsav transzformációhoz. (Ebben az esetben valódi transzformációról, és
nem növekedéssel kapcsolatos fermentációról van szó.)
Ha a glükóz oxidációját Gluconobacter suboxydans baktériummal végzik, akkor az átalakítást
NAD-függő dehidrogenáz enzimek végzik, és a képződött glükonsav – a Bertrand-szabálynak
megfelelően – tovább oxidálódik 5-keto-glükonsavvá. A konszekutív reakció második lépését a
reakció körülményeinek szabályozásával vissza lehet szorítani (semleges pH, 37 °C), ill. elő lehet
segíteni (savanyú pH, 25–30 °C, CaCO3-adagolás az 5-keto-Ca-glükonát ugyanis csaknem oldhatatlan,
így az egyensúly erősen jobbra tolódik).
Az osztrák Vogelbush cég Acetobacter methanolicus baktériumot használ a glükonsav-fermentációhoz egy meglehetősen különös technológia mentén. Először metanol C/en forráson folytonos
kemosztátfermentációval (lásd a 4.5. fejezetet) elszaporítják a mikroorganizmust, majd az
összegyűjtött sejttömeggel egy külön bioreaktorban nagy glükózkoncentrációt fenntartva biokonverziót végeznek a glükóz-glükonsav átalakításra. A nagy glükózkoncentráció és a nagy sejttömeg
(mint katalizátor) igen intenzív levegőztetést igényel, amit az ún. Vb-IZ reaktorral képesek biztosítani
(lásd a 4.6. fejezetet és a 4.123. ábrát).
Ma már nagyipari glükonsav technológiát is üzemeltetnek tisztított enzimes biokonverzióval
(ARGONNE, USA), amelynek során rögzített glükóz-oxidáz enzimet használnak. A keletkezett savat
nem semlegesítik klasszikus módszerekkel, hanem ún. „elektrodeionizálási” művelettel, amelyet az
enzimes reaktorba integrálnak, és folyamatosan eltávolítják a rendszerből.
A glükóz-oxidáz enzimet (EC 1.1.3.4.) nagy szubsztrátfajlagossága alkalmassá teszi a glükóz
enzimes meghatározására. Glükóz-oxidáz enzimelektródokat is forgalomba hoztak (lásd 2.8. alfejezet,
2.74. ábra). Az enzimet nemcsak analitikai célra használják, hanem a biológiai anyagokban lévő
glükóz, ill. lezárt palackok oxigéntartalmának eltávolítására is. Magát a glükonsavat a gyógyszeripar,
ill. a gyógyászat kis toxicitása miatt szívesen és általánosan alkalmazza, elsősorban Fe, Cu, Ca és
egyéb elemnyomok szervezetbe való bevitelénél. Nagyobb mennyiségű glükonsavat, ill. glükono-laktont használ fel a tisztítószeripar (üvegek és fémtárgyak tisztítására) és a műanyagipar. A glükono-
-laktont a húsiparban páclevek pH-jának beállítására is alkalmazzák, valamint sütőporok
acidulánsaként, ugyanis lassan hidrolizál glükonsavvá, ezáltal lassú CO2-fejlődést, azaz jó tészta
kialakulását eredményezi.
A kristályos glükonsav előállítása nehéz, ezért a savat 50%-os koncentrátum formájában hozzák
forgalomba. Oldatban a sav- és a laktonforma egyensúlyban van. A -lakton a keverékből könnyen
kikristályosítható.

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

130

Biomérnöki műveletek és folyamatok

3.8. ábra: Glükonsav-fermentáció
Néha az enzimek szubsztrátspecifikussága furcsa kivételeket mutat. Például azt vették észre, hogy
a glükóz-oxidáz enzim képes bizonyos aromás vegyületek redukciójára is (ha glükóz is jelen van), pl.
a benzokinonnak hidrokinonná történő redukciójára. Itt azonban valójában arról van szó, hogy az
enzim továbbra is a glükózt dehidrogénezi, viszont az elektronakceptor molekuláris oxigént
hellyettesíti az aromás vegyület.
Igen érdekesen viselkedik a galaktóz-oxidáz enzim (EC 1.1.1.9.), amelynek „természetes”
reakciója a D-Gal redukáló cukor átalakítása oxigén jelenlétében D-galakto-hexodialdózzá (lásd 3.9.
ábra). Nem az oxocsoportot oxidálja tehát karboxillá, hanem a primer hidroxilcsoportot aldehiddé.
Ráadásul egy sor nem cukorszerű alkoholt is képes oxidálni.

3.9. ábra: Galaktózoxidáz reakciói
3.1.4.

Egyéb enzimes és mikrobiális oxidációs/redukciós átalakítások

Ketonoknak NAD(P)H-függő dehidrogenázok által történő redukálása során egy sztereokémiai
szempontból jelentős tény, hogy csupán az egyik királis vegyület képződik, az esetek nagy többségében az úgynevezett Prelog-szabálynak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy ha a 3.10. ábra szerint tekintjük a ketont, az úgy fog alkoholos hidroxilcsoporttá alakulni hidridion felvételével a koenzimről, hogy a
nagy szubsztituens a jobb oldalán, a kis szubsztituens pedig a bal oldalán legyen a hidroxilcsoportnak.
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3.10. ábra: Enantioszelektív redukció (Prelog-szabály)
Sokáig szinte kizárólag olyan dehidrogenázokat találtak (például a lómájból származó alkoholdehidrogenáz és a Thermobacterium brockii alkohol-dehidrogenáza is ilyen), amelyek követik a
Prelog-szabályt. Találtak azonban olyan enzimeket is, amelyek az anti-Prelog-szabályt követik, azaz
éppen a fordított orientációjú tiszta, optikailag aktív szekunder alkoholt állítják elő. Vagyis ma már a
szerves kémikus igénye szerint mód van a Prelog- vagy az anti-Prelog-szabály szerint képződő
tetszőleges optikai izomér szekunder alkohol ketonból történő előállítására.
Az ábrán utalunk a szükséges koenzim-regenerálási lépésre is, erről részletesebben a 3.9.
fejezetben szólunk.
Meg kell jegyezni, hogy pl. a lómáj-alkohol-dehidrogenázt nemcsak ketonredukcióra, hanem
királis alkoholok enantiospecifikus oxidációjára is felhasználják, mégpedig racém alkoholkeverék
kinetikus reszolválására, amint a 3.11. ábra mutatja. Ekkor a racém keverékből csak az (S) forma
oxidálódik és visszamarad a haszontermék (R)-alkohol.

3.11. ábra: Enantiospecifikus oxidáció
A cukron, például glükózon anaerob módon tenyésztett pékélesztőt (Saccharomyces cerevisiae)
nagyon régen és széleskörűen alkalmazzák a szerves kémikusok enantioszelektív redukciók
végrehajtására biokatalizátorként. Ennek az az oka, hogy különösebb fermentációs szakértelem nélkül
alkalmazható, boltban préselt élesztő formájában beszerezhető, természetesen nem patogén és szinte
azonnal felhasználható. Rövid híg kénsavas „aktiválás” után glükóztartalmú pufferben levegőztetés
nélkül (azaz anaerob körülmények között) elvégezhetők a redukciók nagy sztereoszelektivitással.
További előny a szerves kémiai átalakítások során, hogy mind vizes közegben, mind szerves közegben
felszuszpendált élesztősejtek alkalmasak a biokonverzióra. Példaként említjük az etil-aceto-ecetsav
redukcióját hexánban Saccharomyces cerevisiae montmorilloniton rögzített sejtjeivel etil-(S)-(+)-3hidroxibutanoáttá eeS≥99% enantiomer felesleg mellett.
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Szteroid vegyületek biotranszformációja

A következőkben bemutatott átalakulások zöme is oxidációs/redukciós átalakulás, mégis önálló
alfejezetet érdemelnek nagyon nagy gyógyászati jelentőségük miatt.
Sok szteroidvegyületet – különösen hormonhatásuk következtében – gyógyszerként alkalmaznak.
A természetben található szteroidok átalakítása során mikroorganizmusokkal, illetve azokból nyert
enzimekkel egy sor olyan transzformációt lehet elvégezni, amelyek szerves szintetikus módszerekkel
egyáltalán nem vagy csak igen bonyolultan lennének elvégezhetőek.

3.12. ábra: Az első és az első iparilag jelentős szteroidátalakítás
3.2. táblázat: Szteroidok mikrobiális transzformációinak reakciótípusai
Reakciótípus
oxidáció

redukció

hidrolízis

Biotranszformáció
szekunder alkohol oxidációja ketonná
primer OH-csoport bevitele oldalláncra
szekunder OH-csoport bevitele a szteroidvázra
tercier OH-csoport rávitele a szteroidmagra
A-gyűrű 1,2 és 4,5 helyzetű dehidrogénezése
A-gyűrű aromássá tétele
metiléncsoport ketocsoporttá oxidálása a pregnán oldallánc eltávolítása ketonná
oxidációval C17 helyen
a pregnán oldallánc eltávolítás C17-nél, és D-gyűrű felnyitás tesztololaktonképzéssel
szteroid oldallánc eltávolítása és karboxilcsoporttá alakítása
pregnán oldallánc (C17) eltávolítása és szekunder alkohollá alakítása
epoxidképzés
dekarboxilezés
ketonredukció szekunder alkohollá
aldehidredukció primer alkohollá
az A-gyűrű 1,2 helyén kettős kötés hidrogénezéseaz A gyűrű 4,5 és a B-gyűrű 5,6
kettős kötéseinek hidrogénezése
szekunder alkohol eliminálása
szteroidészterek elszappanosítása
acetilezés

észterezés
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A 3.2. táblázat vázlatosan összefoglalja a legfontosabb szteroidátalakítási lehetőségeket a biokonverziós reakció típusa szempontjából, a 3.3. táblázatban pedig iparilag jelentős ilyen átalakításokat
mutatunk be.
Az első mikrobiológiai szteroidoxidáció 1948-ban két magyar kutató, Krámli és Horváth nevéhez
fűződik, ők a Proactinomyces roseum fonalas baktérium segítségével koleszterint alakítottak át 7hidroxi-koleszterinné. Sajnos kevés figyelmet szenteltek ennek az eredménynek, és noha mások is
értek el eredményeket mikrobás, illetve enzimes szteroidátalakítással, az igazi áttörést az első iparilag
is jelentős transzformáció jelentette. Az Upjohn Co. kutatói, Murray és Peterson Rhisopus arrhius-szal
progeszteront 90% feletti konverzióval alakítottak át 11-OH-progeszteronná.
Ennek az átalakításnak forradalmasító hatása volt, ugyanis a 11-es szénatomon történő hidroxilezésnek az a jelentősége, hogy az összes szteroidalapú gyulladásgátló, illetve gyulladáscsökkentő szerek ilyen helyzetű OH-csoportot tartalmaznak. Ezzel az egyszerű reakcióval sok biológiailag értékes
vegyület, gyógyszer részleges illetve totálszintézisének komplikált lépéseit lehetett egyszerűsíteni.
Egy lehetséges hidrokortizon-előállítást mutat a következő 3.13. ábra reakciója, amelyet a
Curvularia lunata katalizál. Ha az átalakítás alapanyagául a REICHSTEIN-S vegyületet választjuk,
akkor a 11-es helyzetben hidroxilezett főterméken kívül 14-es helyzetben hidroxilezett melléktermék
is keletkezik. Ha a kiindulási anyag a REICHSTEIN-S 17-acetil származéka, akkor csak a 11-es
helyen hidroxilezett termék keletkezik. A 17-acetoxicsoport ugyanis sztérikusan módosítja a 14-es
szénatom közvetlen környezetét, az átalakításért felelős enzim „nem fér oda”. Ez jó példa az enzimek
és egyben a mikrobiológiai transzformációk úgynevezett régióspecifikusságára.

3.13. ábra: Régióspecifikus hidroxilezés
További és más típusú oxidációs példaként álljon itt még a kettős kötés létrehozását jelentő
dehidrogénezés is. Ennek első leírása is KRÁMLI és HORVÁTH nevéhez fűződik. Nagy jelentőségű
a szteroidváz 1,2 kettőskötésének létrehozása, ugyanis így a hidrokortizonból kedvezőbb biológiai
hatású prednizolon állítható elő (nagyobb gyulladáscsökkentő hatás és kisebb sóretenció jellemzi ezt a
vegyületet).

3.14. ábra: Dehidrogénezés, kettős kötés kialakítása a szteránvázon
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A szteroidátalakításokkal kapcsolatban vezették be az ún. „pszeudokristály-fermentációt”. A
szubsztrátok és a termékek vizes közegben mérhető oldhatósága ugyanis igen csekély, jóval kisebb,
mint a kiindulási anyag koncentrációja a tápoldatban, ami 0,05–0,1% között van. A mikrobák
természetesen csak az oldott anyagokat képesek átalakítani, azaz, amint a szubsztrát átalakulása
előrehalad a szintén rosszul oldódó termékké, a szubsztrát fokozatosan megy oldatba és alakul át, és
eközben a termék pedig fokozatosan kiválik a fermentléből. Így látszólag egy kristályos szubsztrát egy
kristályos termékké alakul át.
A gyulladásgátló anyagokon kívül a szteroidkészítményeknek egy sor egyéb gyógyszeripari
felhasználása is van: férfi és női nemi hormonok, fogamzásgátlók, anabolikumok, rákellenes szerek,
altatók stb. készülnek belőlük. Ehhez több ezer tonna alapanyagra van szükség, amelynek jó része
növényi (szitoszterin dioszgenin, szolaszodin stb.), kisebb része állati (koleszterin stb.) eredetű. Ma a
szteroidgyógyszerek alapvázának 65%-át a szójaolajgyártás során keletkező szitoszterinből állítják
elő. Ebből a szitoszterinből az oldallánc mikrobiális lebontásával készítik azokat az intermediereket,
amelyekből végül is a hatóanyagok készülnek (enzimes, kémiai és/vagy mikrobiológiai átalakításokkal).
3.3. táblázat: Néhány kereskedelmileg jelentős szteroidátalakítás
REAKCIÓ

SZUBSZTRÁT

TERMÉK

MIKROORGANIZMUS

11-hidroxilálás

progeszteron

Rhizopus nigricans

11-hidroxilálás
16-hidroxilálás

Reichstein-S
9-fluoro-kortizol

1-dehidrogénezés

hidrokortizon
diéndiol
progeszteron

11-hidroxiprogeszteron
hidrokortizon
9-fluoro-16-hidroxikortizol (triamcinolon)
prednizolon
triéndiol
1-dehidrotesztololakton
(tesztolakton)
androsztadién-dion
és/vagy androsztén-dion

1-dehidrogénezés,
oldallánclebontás,
D-gyűrű expanzió
Oldallánc-eltávolítás -szitoszterin

3.3.

Curvularia lunata
Streptomyces
roseochromogenus
Arthrobacter simplex
Septomyxa affinis
Cylindrocarpon
radicicola
Mycobacterium sp.

Transzglikozilezés

A transzglikozilezéses reakciókat egy sor iparilag jelentős eljárásban alkalmazzák, amelyek során
elsősorban mikrobiáils poliszaharidokat állítanak elő, amelyek széles körű alkalmazását jó
hidrokolloid, illetve gélképző tulajdonságaiknak köszönhetik. Vagy de novo fermentációk során
történnek ilyen átalakítások, vagy izolált enzimek segítségével végzik azokat. A csoportátviteli
reakciók katalízisét az EC 2-es csoport, a tanszferázok enzimei végzik, ennek 4. alcsoportja a
glikoziltranszferázok együttese, amelyek közül a hexozil- és a pentoziltranszferázok érdemelnek itt
említést (EC 2.4.1.x. és 2.4.2.x.).
A glikoziltranszferázok katalizálta reakciók általánosított sémája a következő:

R1- O - R2
glikozildonor

+

R3OH
akceptor

R1 - O - R3 + R2-OH
termék glikozid

melléktermék

Hexoziltranszferázok esetében a glikozildonor lehet: aktivált hexóz, pl. UDP- vagy GDP-glükóz,
hexóz-foszfát, di-, tri-... poliszaharid, illetve ezeknek aktivált (pl. UDP- vagy GDP-aktivált) változatai.
Akceptor lehet: alkohol, mono-, di-... poliszaharid.
Termék lehet: glikozid, di-, tri-... poliszaharid.
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Mind a donorok, mind az akceptorok lehetnek helyettesített szénhidrátszármazékok is (hexózamin,
metil-származékok stb.).
Az első transzglikozilezési reakció, amelyet leírtak, a szaharóz képződése volt egy Pseudomonas
baktérium speciesz jelenlétében:
glükóz - 1 - P + fruktóz

szaharóz + Pi

Ez alapján a reakció alapján feltételezték, hogy a sikeres transzglikozilezési reakcióhoz szükséges
a nagy energiatartalmú foszfátkötés jelenléte. Később kimutatták, hogy ez nem elengedhetetlen, illetve
enzimfüggő, és pl. az Aspergillus niger maltózból transzglikozilálással a 3.15. ábra szerint egy
triszaharidot képez anélkül, hogy a donor „aktiválása” szükséges lenne. Ez az enzimcsoport tehát
kétféle módon működik, egyeseknél csak aktivált donor jelenlétében megy végbe a transzglikozilezés,
másoknál erre nincsen szükség.

3.15. ábra: Maltóz transzglikozilezése maltózzal
A fentiekhez hasonló transzglikozilezési reakciókkal egyszerűen lehet glikozidkötéseket
létrehozni, és így különböző di-, tri- és magasabb polimerizációs fokú oligoszaharidokat előállítani.
A mikrobiológiai transzglikozilezési reakciók közül a mikrobiológiai eredetű poliszaharidoknak
van ipari jelentősége. A mikrobiális poliszaharidokat két csoportba sorolják. Az egyik csoport az ún.
kapszuláris poliszaharidok csoportja. Ennek tagjai iparilag nem különösebben érdekesek, a mikrobák
egy része intracelluláris szintézissel egy sor sejtfalkomponenst, tok- és kapszulapolimert, sejtet
burkoló nyálkákat szintetizál, ezek az ún CPS-ek (capsule polysaccharides). A másik csoporthoz
tartozó polimerek ipari jelentősége nagy, extracellulárisak, amelyek vagy a sejtben de novo
fermentációval (végső szintézishelyük a sejtmembránon van, ahonnan kikerülnek a közegbe), vagy a
sejten kívüli enzimes biotranszformációkkal állíthatók elő. Ezek az ún exopoliszaharidok vagy EPSek.
Az 1940-es évek elejétől gyártják iparilag a dextránt, először kifejezetten vérplazmapótló és hígító anyagként (ne felejtsük el, hogy ezek a 2. világháború évei!). Nagyszámú mikroorganizmus
képes növekedése során extracelluláris dextrán szintézisre. A dextrán olyan elágazó láncú
glükózpolimer (más szóval glükán homopolimer), amely a lineáris láncban -1,6-, az elágazásokban
-1,4- és -1,3 és -1,2-glikozidkötéseket tartalmaz.
A dextrán ipari termelésénél csaknem kizárólag heterofermentatív tejsavbaktériumokat használnak
(főként Leuconostoc mesenteroides törzset). A dextránszintézis menete a következő: a transzglikozilezésnél az akceptormolekula szaharóz és a donormolekula is szaharóz, a transzglikozilezési
reakciót pedig a dextránszaharáz enzim (hivatalos neve: dextransucrase vagy 1,6-α-D-glucan 6-α-Dglcosyltransferase, EC 2.4.1.5) katalizálja (3.16. ábra).
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3.16. ábra: Dextránszintézis
A képződött dextránmolekula egyik végén (az elején) egy szaharózegység van, és ehhez
kapcsolódnak a donor szaharózmolekulákból származó glükózegységek. A szaharóz fruktóz része
melléktermékként halmozódik fel. A transzglikozilezést nem előzi meg hidrolízis – amely a kötési
energia elvesztését jelentené – hanem a polimerizációnál a glükózrész transzglikozilezési mechanizmussal adódik át az akceptormolekulára az enzim-donor-akceptor ternér komplexben. A transzglikozilezés után a fruktóz (a glükonrész) az enzimkomplexről leválik. A nyers dextrán a fermentléből
alkohollal kicsapható, ezután az oldatban visszamaradó fruktózt is ki lehet nyerni. A polimer lineáris
hosszabbodásáért a dextrán-szaharáz enzim felelős, az elágazást egy másik enzim segíti elő
(branching enzyme). Az elágazások gyakoriságát (tehát a képződött dextrán jellegét) a két enzim
aktivitásának aránya szabja meg, amelyet viszont a reakciókörülményekkel (pH, °C stb.) lehet
elsősorban befolyásolni. A dextránt klinikai célra (utólagos hidrolízissel kisebb móltömegű frakciókat
létrehozva) vérplazmapótlóként és hígítóként használják, de jelentős a dextrán azért is, mivel az ipari
gélszűrők előállításának egyik legfontosabb alapanyaga. A svéd Pharmacia cég 1959-ben alkotta meg
dextránból keresztkötésekkel a Sephadex márkanevű termékcsaládot, amelyet molekulaszűrőként,
illetve ioncserélők hordozó polimerjeként azóta is alkalmazunk.
A dextránszaharáz enzimhez hasonlóan működik a levánszaharáz enzim (levansucrase (EC 2.4.1.10:
Sucrose 6-fructosyltransferase)), amely a következő reakciót katalizálja:
szaharóz + (2,6-β-D-fruktosil)n

glükóz + (2,6- β -D-fruktosil)n+1

Az enzimet Bacillus és Aerobacter törzsekkel állítják elő, a képződő levánt az élelmiszeripar és a
festékipar használja fel.
Szintén nagy ipari jelentőségű enzimes eljárás a ciklodextrineknek az előállítása. A ciklodextrinek
nem redukáló, kristályos, vízoldható ciklikus oligoszaharidok: 6, 7 vagy 8 glükózegységből állnak
(azaz szintén homooligomerek). Ugyancsak egy transzferáz enzim végzi előállításukat transzglikozilezéssel, az ún. CGTáz (EC 2.4.1.19: cyclodextrin glucanotransferase) enzim, amely az α-1,4
glikozilkötéseket tartalmazó glükánláncokra hat, azaz keményítőből, vagyis amilózból, amilopektinből, valamint glikogénből képes ciklodextrineket előállítani. Iparilag keményítőből indulnak ki,
amelyet α-amilázzal elfolyósítanak, majd a 8–10%-os elfolyósított oldathoz szakaszos kevert
reaktorban hozzáadják az oldott CGTáz enzimet. 55 °C-on, 5,8–6.0 pH-n. A termék egy keverék,
amely változó arányban tartalmazza az α- (pl. egy japán eljárásnál 22%), a β- (11%) és a γciklodextrint (5%). Az α- és β-ciklodextrint adszorpciós oszlopon kötik meg szelektíve (pl. előbbi
sztearinsavval, utóbbi pedig ciklohexán-propánamid-n-kapronsavval aktivált kitozángyöngyökön
köthető meg szelektív módon). Az elválasztásnál a vízoldhatóság-beli különbségeket is kihasználják.
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A felhasznált transzferáz enzimet különböző mikroorganzmusokkal is lehet termeltetni, pl.
Bacillus circulans-szal.
A ciklodextrinek felhasználását különleges szerkezetüknek köszönhetik. A 3.17. ábrán látható,
hogy gyűrűs szerkezetük olyan, hogy annak külső felülete inkább hidrofil (ez lehetővé teszi vízben
való oldódásukat), míg belső felületük inkább hidrofób, ami különböző vendégmolekulák befogadását
és komplexálását teszi lehetővé. Ilyen vendégmolekulák lehetnek különböző aromások, alkoholok,
halidok, zsírsavak, észtereik stb. E tulajdonságuk alapján használja őket az élelmiszeripar íz- és
aromakomponensek megtartására, a gyógyszeripar hatóanyagok felvételére és lassú leadására, a
szennyvíztisztításban, illetve a bioremediációban vízben rosszul oldódó és nehezen lebomló,
elsősorban aromás szénhidrogén(származékok) vízben való diszpergálásának javítására.

3.17. ábra: Ciklodextrinek szerkezete
Alapvetően β(1→4) glikozidkötésű glükózegységekből épül fel a xantán mikrobiális poliszaharid,
amelyben azonban helyettesített mannóz- és piroszőlősavegységek is vannak, illetve az oldalláncban
glükuronsav található, ezáltal a polimer elektrosztatikus töltéssel rendelkező anionos polielektrolit.
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Szerkezetét a 3.18. ábrán láthatjuk. A xantán nagy móltömegű polimer, móltömege 10 6 Dalton vagy
nagyobb. A mannózegységeknek átlagosan a 30%-a acetilezett. A Pyr és Ac egységeknek a száma
törzsfüggő, és függ a tenyésztési körülményektől is. A xantánt leginkább a Xanthomonas campestris
Gram– baktériummal állítják elő aerob fermentációval. A fermentlébe kiválasztott poliszaharid a
fermentlevet nemnewtoni, pszeudoplasztikus, illetve Bingham-plasztikus viselkedésűvé teszi, emiatt
az oxigén-, illetve hőátadás megfelelő biztosítása gondot okoz (lásd 4.5.7. Fermentlevek reológiai
viselkedése alfejezetet). Bioszintézise a citoplazmamembránon történik, egy abban lehorgonyzott
foszforilált lipidhez kötődik az első glükózegység, mégpedig UDP-glükózaktivált glikozildonorral
történő transzglikozilezéssel. A további glükózbeépülésekhez is az UDP-glükóz a glikozildonor, míg a
mannóz beépüléséhez szintén transzglikozilezéssel a GDP-mannóz mint aktivált glikozildonor szolgáltatja a mannózt. Ebben az esetben tehát a transzglikozilezést olyan enzimek katalizálják, amelyeknek a működéséhez aktivált donor szükséges.
A xantán a legnagyobb volumenben előállított mikrobiális poliszaharid. Nagy mennyiségben
használja az élelmiszeripar szuszpenziók stabilizálására, állományjavítóként, gélesítő és viszkozitást
növelő ágensként. Alkalmazza a festékipar is vizes festékek stabilizálására és a festés közbeni megfolyás csökkentésére. Nagy felhasználója az olajipar is, ahol az olajfúrófejek hűtésére, illetve a fúrás
során keletkező kőzettörmeléknek a furatokból történő eltávolítására használják.12
Megjegyezzük, hogy a többi jelentős mikrobiális exopoliszaharid szintézise a xantánéhoz hasonlít,
és ebből a szempontból a fenti dextrán-, illetve levánszintézis és az oligoszaharid ciklodextrinek a
kivételek.
A fentieken kívül egy sor egyéb mikrobiális poliszaharidot is gyártanak, ezeket a 3.4. táblázatban
foglaljuk össze.

3.18. ábra: Xantán szerkezete

A fúrófej forgó csőre van felszerelve de átmérője nagyobb a csőénél, amelyen keresztül lenyomják a hűtő,
kenő és szuszpenzió stabilizáló xantán tartalmú keveréket. Így a fúráskor keletkező törmelék elkeveredve a
folyadékkal a nagyobb átmérőjű külső „csövön” felfelé tud áramolni.
12
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3.4. táblázat: Egyéb fontosabb mikrobális poliszaharidok
Poliszaharid
cellulóz

Mikroorganizmus
Acetobacter

Szerkezet
lineáris β-(1→4)-glükán

kurdlán

Agrobacterium
Alcaligenes faecalis
pullulán
Aureobasidium
pullulans
szkleroglükán Sclerotium rolfai,
Sc. glucanicum
gellán
Pseudomonas elodea

alginát

3.4.

Macrocystis pyrifera
Pseudomonas
aeruginosa
Azotobacter vinelandii

Felhasználás
mikrofibrilláris
élelmi rostként

lineáris β-(1→3)-glükán
lineáris 2*α-(1→4),
α-1*(1→6)-glükán
lineáris β-(1→3)-glükán
β-(1→6) elágazásokkal
Lineáris heteropoliszaharid13
-βD-Gl-(1→4)-βD-GlcA(1→4)-βD-Gl-(1→4)- αD-Rha-(1→3)
6*βD-MannA-(1→4)-6*βD-GlcA-(1→4)

erős rost- és filmképző
(celofánhelyettesítő)
festékipar
agar és karragén helyettesítő
élelmiszeradalék
Főleg az alga
eredetűt használják:
enzimrögzítés, élelmiszerek

Kondenzáció, addíció, csoporteltávolítás (liázok reakciói)

A pékélesztő szerves szintézisekben történő, sokszínű felhasználásának szép példája az aciloinszintézis. Ha a glükózon, anaerob körülmények között szaporodó pékélesztő-tenyészethez lassú
ütemben benzaldehidet adagolunk, akkor fenil-acetil-karbinol képződik. A biokondenzáció
mechanizmusa a következő: a tápoldatban lévő glükózt a Saccharomyces cervisiae glikolitikus
enzimrendszerével lebontja acetaldehidig. Az átalakulásban kulcsszerepet játszik az EC 4.1.1.1.:
Piruvát dekarboxiláz enzime az élesztőnek. A glikolízis során képződő nascens acetaldehid a
benzaldehiddel kondenzál, és mintegy 80%-os konverzióval aciloint képez. A fenil-acetil-karbinol
képződését a piroszőlősav adagolása elősegíti. Az izolált aciloin reduktív metilaminálással könnyen
konvertálható L-efedrinné. Az eljárás már 1921 óta ismert, ma is alkalmazzák, főleg Indiában. Az
efedrin hatékony szimpatikusideg-izgatószer, használják az asztma kezelésében. Ha az adagolt
benzaldehid szubsztituált, akkor efedrinszármazékot kapunk. Maga az efedrin további szintézisek
alapanyaga lehet, mert pl. a tüdőrák ellenes gyógyszer taxol oldalláncának is az építőköve.

3.19. ábra: Aciloinkondenzáció

13

Az első glükóz egységen O-acetil és gliceril csoport is van
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Gyógyászatilag jelentős vegyület az L-DOPA (dihidroxi-fenilalanin), amit katechinnek
piroszőlősav és ammónia jelenlétében történő enzimes átalakításával lehet előállítani. Az átalakító
enzim az L-tirozin-fenol-liáz (EC 4.1.99.2.), amely tulajdonképpen fiziológiásan a tirozin
dezaminálását végző enzim, de itt reverz irányban használják, azaz -NH2-csoport sztereospecifikus
bevitelére, miközben új C–C-kötés is létrejön a benzolgyűrű és a piruvát -CH3-csoportja kapcsolódásával (3.20. ábra). Az enzimforrás az Erwinia herbicola, amelynek pufferben felszuszpendált sejtjeit
használják a biokonverzióhoz. A képződött DOPA a dopadekarboxiláz enzimmel alakul át dopaminná.
Utóbbi, illetve receptorainak hiánya az agyban okozója a Parkinson-kórnak. Valójában a DOPA a
dekarboxilázzal együtt a gyógyszer, mivel a dopamin nem tud a vérből az agyba jutni, így a „helyszínen” kell képződnie. Hogy ez ne még az agyon kívül történjék, egy enziminhibitort is adagolnak,
amely megakadályozza a DOPA-dopamin átalakulást a vérben.

3.20. ábra: DOPA enzimes előállítása katekinből
Az akrilnitril-akrilamid átalakulást rézkatalizátor segítségével végezték nagyon sokáig, ma
azonban gyakorlatilag az enzimes módszer kizárólagos. Japánban (Mitsubishi Rayon) már 1985 óta
ilyen eljárással készül a műanyag-ipari monomerként, koagulátorként (pl. szennyvíztisztításban),
talajkondícionáló szerként és papírgyártási adalékanyagként alkalmazott akrilamid. Az akrilnitril
átalakítását a nitrilhidratáz enzim (EC 4.2.1.84. nitrile hidro-lyase) katalizálja, amelyet Rhodococcus
rhodochrous törzzsel végzett fermentációval állítanak elő, és az ipari átalakításban az immobilizált
teljes sejtet alkalmazzák.

3.21. ábra: Akrilamid előállítása
A mikroba kétféle enzimet termel, egy 4-5 (130 000 Dalton) és egy 18–20 alegységből (520 000
Dalton) álló (tehát negyedleges szerkezettel is rendelkező) oligomer proteint, utóbbi kedvezőbb
tulajdonságokkal rendelkezik (pH-stabilitása nagyobb, hőstabilitása magasabb: 50 °C, bár az optimális
hőmérséklete alacsonyabb: 35 °C). A reakciót egyébként nem az enzim optimális hőmérsékletén
végzik, hanem annál alacsonyabban, 10 °C alatt, lecsökkentendő az akrilamid polimerizációra való
hajlamát.
A szintén japán Nitto cég a folyamatot rátáplálásos szakaszos reaktorban végzi 2 x10 6 U/liter
enzimaktivitás és 80 kg/m3h produktivitás mellett. A 99,9%-os konverzió után szűréssel eltávolítják a
rögzített sejteket, majd színtelenítéssel tisztítják a terméket.
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Ma a világban több 100 000 t/év enzimes eljárással termelt akrilamidot állítanak elő a
nitrilhidratáz enzimmel. Az enzimes eljárás minden szempontból szembeszökő előnyeit a kémiai
katalízissel szemben jól mutatja a 3.5. táblázat.
3.5. táblázat: Az enzimes és kémiai eljárás összehasonlítása
Reakció hőmérséklete
Konverzió
Töményítés a feldolgozásnál
Energiaigény (gőz, elektomos)
CO2-termelés

Kémiai eljárás
70 OC
70–80%
szükséges
1,9 MJ/kg
1,5 kg CO2/kg

Enzimes eljárás
0–15 °C
99,9%
nem szükséges
0,4 MJ/kg
0,3 kg CO2/kg

A fumársav kettős kötése hajlamossá teszi a vegyületet addíciós reakciókra. Két iparilag jelentős
enzimes biokonverziót említünk meg evvel kapcsolatban (3.22. ábra). Az egyik a Corynebacterium
glutamicum vagy Brevibacterium flavum sejtjeivel végzett átalakítás, amelyet a fumaráz enzim (EC
4.2.1.2. (S)-malate hydrolyase, fumarát hidratáz) katalizál L-almasavvá. Ez egy sztereoszelektív vízaddíció, amely kizárólag L-almasavat termel. Az egyensúlyi keverékben 85% almasav és 15%
fumársav lenne, de eltolják az almasav irányába a következő módon: szubsztrátként a kb 1%-nyi
oldhatósággal rendelkező Ca-fumarátot alkalmazzák, ami a szintén 1% körüli oldhatósággal
rendelkező Ca-maláttá alakul, így képződése során kicsapódik az oldatból, és az egyensúly eltolódik a
képződés irányába. (Ezt a módszert slurry biokonverziónak nevezik, hasonlít ez az eljárás a
szteroidoknál megismert pszeudokristály-fermentációra.)
A másik iparilag jelentős fumársav-biokonverzió az aszparaginsav előállítása az L-aszpartátammónia-liáz (EC 4.3.1.1., aszpartáz) enzim segítségével. Ez az egyik iparilag is alkalmazott Laszparaginsav előállítási módszer (pl. a Kyowa Hakko Kogyo-nál) Az E. coli-ból származó enzimet
kinyerés után rögzítve használják, a Brevibacterium flavum esetében a rögzített teljes sejtet
alkalmazzák katalizátorként. Ismertek szakaszos reaktorban és folytonos dugóáramú reaktorban
megvalósított folyamatok is., a jellemző konverzió itt is 99% feletti. Az aszparaginsav a mesterséges
édesítőszer, az aszpartám (lásd e fejezet végén) előállításának egyik szubsztrátja.

3.22. ábra: Fumársav-átalakítások

3.5.

Izomerizálás

Az enzimek EC szerinti 5. csoportja az izomerázok csoportja, amelyeknek ipari szempontból több
jelentős képviselője is van. Az egyik ilyen csoport az EC 5.1.x.x racemázok csoportja. A kinetikus
reszolválások során ugyanis, amikor az egyik enantiomerre van csak szükségünk, a másik vagy
alkalikus kezeléssel (pl. hidrolízissel), vagy racemáz enzim segítségével alakítható át ismét racém keverékké.
A másik iparilag jelentős izomerizációs reakció a glükóznak fruktózzá történő átalakítása, ami az
egyik legnagyobb volumenben végrehajtott ipari enzimes eljárás. A fruktóz ugyanis édesebb, mint a
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glükóz (utóbbi édessége csak mintegy 70–75%-a a szaharózénak, míg a fruktóz kétszer olyan édes,
mint a szaharóz), továbbá a fruktóz lassabban szívódik fel, és így glikémiás indexe kisebb a
glükózénál, azaz nem emeli olyan gyorsan a vércukorszintet, ily módon a keményítőből előállított
kisebb élvezeti értékű glükózt nagyobb élvezeti értékű és egészségesebb cukorrá lehet átalakítani. Az
eljárás fontosságát mutatja, hogy ma több mint 8 millió tonna glükózt alakítanak át ily módon a
világban.

3.23. ábra: Glükóz-fruktóz átalakítás
A 3.23. ábra szerinti átalakulás molekulán belüli átrendeződés, izomerizáció, amelynek során az
aldohexóz glükózból egyensúlyra vezető reakcióban ketohexóz fruktóz képződik. Ezt az átalakítást
egy sor enzim képes katalizálni:
– Glükóz-foszfát-izomeráz (EC 5.3.1.9. D-glucose-6-phosphate-ketol-isomerase), amely
enzimet Escherichia intermedia, Aerobacter aerogenes, Aerobacter cloaceae mikrobák
képesek előállítani. Az ilyen eredetű enzimek azonban arzenátot (és természetesen
foszforilezett glükózt) igényelnek az átalakítási reakcióhoz aktivátorként, ezért ipari
(élelmiszeripari) célra nem alkalmasak.
– Glükóz-izomeráz (EC 5.3.1.18. D-glucose-ketol-isomerase), amelyet egy sor
heterofermentatív tejsavbaktérium képes termelni, de alacsony működési hőfok optimuma
miatt nem alkalmazzák a gyakorlatban.
– Az iparban egyedül alkalmazott ilyen enzim a D-xylóz-izomeráz (EC 5.3.1.5. D-xylose-ketolisomerase), amelynek az ipari felhasználást lehetővé tevő előnyös tulajdonságai a következők:
– alacsony pH-optimuma van, amely fontos a mellékreakciók elkerülése szempontjából
(pszikóz képződése nagy pH-n),
– nagy a fajlagos aktivitása (azaz kis fehérjetartalom nagy katalitikus aktivitást hordoz),
– a nagy hőmérsékleti optimum (80 oC) a reaktorok befertőződésének elkerülése miatt
jelentős.
Ilyen enzimet sok mikroorganizmus termel xylózzal történt indukció hatására, például Bacillus
coagulans (NOVO cég evvel termel), az Arthrobacter sp. (ICI), az Actinoplanes missouriensis (GISTBROCADES), és a Streptomyces olivaceus (Miles-Laboratories).
Ipari célra az enzimet nem nyerik ki a sejtekből, hanem a tenyésztés és az azt követő
sejthomogenizálás (=sejtfeltárás!) után a sejteket keresztkötés-létesítéssel rögzítik, és az így létrejött
ún. whole-cell glükóz-izomeráz készítményt (pl egy ilyen ipari készítmény neve SWEETZYME)
porlaszva szárított enzimpor, fagyasztva szárított enzimpelyhek vagy extrudált enzimrudacskák
formájában használják fel. Az immobilizált teljes sejteket mind szakaszos üzemű, mind fixágyas
töltöttoszlop-reaktorokban felhasználhatják a konverzióra.
A glükóz-izomeráz enzim optimális működéséhez Mg2+ és Co2+ fémionokra van szükség,
ugyanakkor például a Ca2+ ionok mérgezik, ezért az alapanyag glükózoldatot, amelyet a keményítő
enzimes hidrolízisével állítanak elő, ioncserével kalciummentesíteni kell 1 mg/dm3 Ca2+ koncentráció
érték alá. A terméket nem kell izolálási/tisztítási eljárásnak alávetni, maga az enzimes átalakulás
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egyensúlyi keveréke a termék izocukor, izoszörp, amely mintegy 70-71% sz.a. tartalmú, és amelyben
42% a fruktóz és 53% a glükóz. Egyes források szerint az egyensúlyi összetétel 42:51:7, utóbbi a
glükóz és fruktóz mellett képződő egyéb cukrokat, illetve oligoszaharidokat jelent. Ma már ioncserés
eljárással akár 90% fruktóztartalmú szörpök is előállíthatók, ezek az ún. HFS (high fructose syrup)
termékek.
Magyarországon 1978–82 között Szabadegyházán 4 milliárd forintos beruházással egy évi
140 000 tonna kapacitású kukoricafeldolgozó üzem létesült. Ennek a modern kombinátnak, amely
hajaz a mostanában elterjedőben lévő ún. biofinomítókra, azaz a kukorica minden alkotóját nagy
hozzáadott értékű termékké alakította át, a termelési spektruma a következő volt:
folyékony cukor
finomított szesz
kukoricacsíra
glutén
takarmány

49 500 t sz.a./év
200 000 absz. hl/év
10 000 t/év
6300 t/év
30.000 t/év

Érdemes megjegyezni, hogy ez volt az első folyékonycukor-üzem Európában. Ma is működik ez
az üzem Hungrana Kft. névvel, és amellett, hogy kizárólag nem génkezelt magyar kukoricát dolgoz fel
(több mint egymillió t/év), a glükóz, a különböző glükózszörpök és izocukrok mellett a legnagyobb
hazai bioetanol-előállító is egyben.

3.6.

Reszolválás

Egy kívánt optikai izomer előállítására két út kínálkozik: az ún. kinetikus reszolválás, illetve az
aszimmetrikus szintézis.
Előbbi esetben (lásd a 3.24. ábrát) egy racém keveréket enzimesen alakítanak át az egyik kívánt
enantiomerré. Ekkor természetesen csak a racém keverék 50%-a alakítható át a kívánt termékké, ami a
nemkívánt 50% racemizálásával visszavezethető a folyamatba, és így végül 100%-os átalakítás érhető
el. Az aszimmetrikus szintézis esetén prokirális vegyületből indulunk ki, amelyet enzimesen 100%ban lehet átalakítani a kívánt optikai izomerré.
A reszolválásnak iparilag különösen az aminosav-kémiában van jelentősége, ill. e helyen az
általános problémakörből főként evvel a kérdéssel foglalkozunk.

3.24. ábra: A reszolválás általános lehetőségei
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Láthatjuk már ebből az ábrából is, hogy a reszolválás művelete során különböző csoportokba
tartozó enzimek használhatók fel, hidrolázok (amelyek ipari felhasználásáról a következő fejezetben
szólunk részletesen), például lipázok, acilázok, illetve fehérjebontó enzimek. De az ábrán egy
oxidoreduktáz példát is láthatunk. Fontos tehát megjegyeznünk, hogy a reszolválás esetében nem egy
homogén EC csoport enzimeinek felhasználásáról van szó.
3.6.1.

Aminosavak reszolválása

Az iparilag termelt aminosavakat főként táplálkozásra (élelmiszerként és takarmányként), valamint
gyógyszeralapanyagként használják fel. Ezeken a területeken csak a természetes L-forma hasznosul. A
szintetikus módszerek viszont racém-, D-, L-aminosavat eredményeznek, így a racémaminosavak
reszolválása kiemelt jelentőségű.
A D-, L-aminosavak szétválasztásának leggyakrabban alkalmazott módszere az enzimes
reszolválás. Az ipari gyakorlatban az enzimes, sztereospecifikus reszolválásnak két módszere terjedt
el: az aszimmetrikus szintézis és az aszimmetrikus hidrolízis módszere. Ezeket az enzimes
reszolválási módszereket alkalmazzák az i-leucin, lizin, metionin, fenilalanin, triptofán és a valin ipari
előállításánál.
Az aminosavaknak az aszimmetrikus szintézise speciális, eltér a 3.24. ábrán bemutatottól. Ebben
az esetben is racém aminosav acilszármazékából indulnak ki, amelyet anilinnal és papain-enzimmel
(Papaya hydrolase EC 3.4.22.2, régebben 3.4.4.10.) inkubálnak, ekkor acil-L-aminosav-anilid
képződik, amely az oldatból kicsapódik14. A nem reagált acil-D-aminosav az anyalúgban oldatban
marad. A kristályos acil-L-aminosav-anilidből savas hidrolízissel szabad L-aminosav nyerhető (azaz
itt is megvalósulhat a 100%-os konverzió).

3.25. ábra: Aszimetrikus aminosav-szintézis
Az aszimmetrikus hidrolízises módszerek közül az ipari gyakorlatban a D-, L-aminosavak acilszármazékainak specifikus enzimes hidrolízise terjedt el, ami egy kinetikus reszolválás. A racém
aminosavból először N-acilszármazékot állítanak elő, majd az acil-D,L-aminosavat aszimmetrikusan
hidrolizálják amino-aciláz enzimmel (EC 3.5.1.14.). A reakció során szabad L-aminosav képződik.
Az acil-D-módosulatot az enzim nem képes megtámadni. A két vegyületet ioncserés kromatográfiával
vagy szerves oldószeres extrakcióval könnyen el tudják választani egymástól.

Ez az átalakítás egy fehérjehidrolizáló enzimnek a „természetestől” eltérő irányban, szintézisre történő
felhasználása, azaz peptidkötés létrehozása, amire a továbbiakban egyéb példákat is fogunk látni. Ilyen
értelemben ez a reszolválási módszer logikusan inkább a következő, hidrolízissel foglalkozó fejezetbe tartozna.
14
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3.26. ábra: Aminosav kinetikus reszolválása
Az acilszármazékok közül leggyakrabban az acetilszármazékokat alkalmazzák. Enzimforrásként
különböző penészek, elsősorban Aspergillus és Penicillium speciesek jöhetnek számításba.
A penészekből származó amino-aciláz enzim széles szubsztrátspektrumú, azaz különböző alifás és
aromás aminosavaknál használható. A reszolválást vagy szakaszos eljárással oldható enzimmel
végzik, vagy immobilizált acilázzal. Ez utóbbi folytonosan is üzemeltethető. Az acetil-D,L-aminosav
DEAE-Shephadex-acilázzal töltött oszlopon áramlik át bizonyos áramlási sebességgel. Az oszlopon
való áthaladás során az aszimmetrikus hidrolízis végbemegy. Az enzim az oszlopban nagyon stabil és
hosszú ideig használható. A folytonos reszolválás hatékonysága (termelt aminosav-/enzimmennyiség)
így sokkal nagyobb, mint a szakaszos eljárásé, ezenkívül a folyamat tökéletesen automatizálható.
A reszolválásnál a kívánt L-módosulat mellett kb. azonos mennyiségű D-aminosav mint
melléktermék is képződik. Ezt az „értéktelen” módosulatot racemizálással L-formává alakíthatjuk (pl.
lúgos kezeléssel vagy racemáz enzimmel) és a folyamatba visszavezethetjük. Így egy hatékony ipari
eljárásnál a D-, L-aminosav szintézise, az optikai reszolválás és a racemizálás szerves technológiai
egységet képez.(lásd a 3.27. ábrán bemutatott folyamatábrát).

3.27. ábra: Az aszimetrikus hidrolízis folyamatábrája
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A természetben nem előforduló, de gyógyszeripari intermedierként széleskörűen felhasznált alfa
helyettesített aminosavaknak a reszolválására a Pseudomonas putida által termelt amidáz enzimet
találták alkalmasnak a DSM15 kutatói. Az enzim (EC 3.5.1.4. amidase, acylamidase) nagyon sokféle
helyettesített aminosav amidot képes sztereospecifikusan hidrolizálni, a lényeg az, hogy az alfa Catomon az aminocsoport mellett egy H is legyen.
Maguk a reszolválandó helyettesített racém aminosavkeverékek aminonitrilek hidrolízisével
állíthatóak elő. A 3.28. ábrán a folyamat lépései, bennük az enzimes reszolválási lépés követhetőek,
valamint látható, hogy igen nagy szubsztituens esetében is működik a reszolválás.

3.28. ábra: Nem természetes L-aminosavak előállítása
3.6.2.

Reszolválás lipáz enzimekkel

Jellemző manapság szerves molekulák sztereoszelektív előállítása során a lipáz enzimek,
enzimkészítmények egyre növekvő mértékű, szinte rutinszerű felhasználása. A lipáz enzimeket sok
forrásból beszerezhetjük, leggyakrabban a sertés pankreász lipázát, illetve bizonyos mikrobák (pl.
Pseudomonas fluorescens, Candida cylindracea stb.) enzimeit használják fel. Ez az enzim is a
hidrolázok csoportjába tartozik: EC 3.1.1.3. Triacylglycerol lipase vagy egyszerűen lipáz.
A 3.29. ábrán egy ilyen gyógyszeripari szempontból fontos átalakítást, a szívgyógyászatban
nélkülözhetetlen ún. bétablokkolók egyikének a holland DSM által követett eljárását láthatjuk. Az
eljárás alapanyaga a prokirális 3-Cl-propán-oxirán, amelyet előbb egy racém glicidáttá alakítanak,
amit enzimesen reszolválnak lipázzal a kívánt sztereoizomer (S)-oxiranil-metanollá. Ez az
alapvegyülete a további, most már szintetikus lépéseknek, amelyek a bétablokkoló végtermékhez
vezetnek. A kinetikus racemizálási kulcslépés során visszamaradó (R)-észter racemizálható és
visszavezethető a reszolválási lépésbe.
Ilyen és hasonló lipázkatalizálta sztereszelektív észterhidrolízisek tömegét alkalmazzák ma már a
különböző gyógyszerlaborok és -gyárak optikailag tiszta intermedierek és végtermékek előállítására.

15

Dutch State Mines az eredeti cégnév.
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3.29. ábra: Lipázkatalizálta aszimmetrikus hidrolízis

3.7.

Hidrolízis

A biokémiai enzimes hidrolízist a hidrolázok katalizálják. Ezek az EC 3. csoport enzimei, amelyek
egyikével-másikával már az eddigiekben is találkoztunk. A hidrolázok nagyszámú enzimcsoportja
(észterázok, glikozidázok, proteázok, lipázok, acilázok stb.) mindegyikének közös jellemzője, hogy a
szubsztrátból vízfelvétellel képződnek a termékek:
X Y + H2O

HX + YOH

A 18O-val jelzett vízzel végzett hidrolízisreakció fontos szerepet játszik a hidrolízis
mechanizmusának vizsgálatában. A fenti reakcióban a víz OH-ja a szubsztrát Y-komponenséhez
kapcsolódott. Elméletileg az OH az X-komponenshez is kötődhet. A két lehetőséget reakciómechanizmus szempontjából meg kell különböztetnünk. A továbbiakban ipari szempontból jelentős
hidrolízises átalakításokat tekintünk át részletesebben a teljesség igénye nélkül, kiemelve a legfontosabbakat, illetve a valamilyen szempont szerint jelentőseket. A következőkben szerepelő hidrolízisek
ennél részletesebb tárgyalása a biomérnöki kurrikulum egyéb tárgyaiban szerepel (technológia
tárgyak, enzimológia).
3.7.1.

A keményítő enzimes hidrolízise

A keményítő, a felépítésében részt vevő glükózmonomerek tekintetében homopolimer, a glükozidkötések különbözősége révén azonban két eltérő szerkezetű polimert jelent. Az egyik az amilóz,
amely -1,4-glükozid-kötésekkel összekapcsolt láncpolimer, amelyben az egy molekulát alkotó
glükózegységek száma – a polimerizációs fok – 100–2000 között változik. A másik keményítőkomponens az amilopektin, amely mintegy 95% -1,4-kötés mellett mintegy 5% elágazó, -1,6kötést is tartalmaz. Az egy elágazásra jutó glükózegységek száma átlagosan tehát 20, polimerizációs
foka pedig több 10 000 is lehet. A keményítők két frakciójának elsődleges felépítését a 3.30. ábra
szemlélteti. A különböző növényekben képződő keményítőszemcsék – amelyeket ipari módszerekkel
kinyernek – különböző arányban tartalmazzák az amilózt és az amilopektint. Az amilóz helikális
szerkezetét és az amilopektin fürtös (klaszteres) elágazásokat tartalmazó szerkezetét tanulmányozhatjuk a 3.31. ábrán, míg a növényi keményítőszemcse felépítését (felépülését a növekedés során)
szemlélteti a 3.32. ábra.
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3.30. ábra: Az amilóz és amilopektin szerkezete

3.31. ábra: Az amilóz hélixe és az amilopektin klasztere
A keményítő enzimes hidrolízise játszódik le a növényi magvak csírázásánál, a magasabbrendű
élőlényekben az emésztésnél, egyes mikroorganizmusok tápanyagfelvételénél stb. A kötéshasítás
minden esetben a C1-O atomok között történik, amit szintén 18O izotóppal bizonyítottak. A
hidrolízisnél a felvett vízmolekula OH-csoportja tehát a C1 glikozidos szénatomhoz, míg H része az
O atomhoz kapcsolódik. Az OH-csoport kapcsolódása sztereospecifikus, egyik esetben a C1 atomon
-, más esetben -konfigurációjú kapcsolódás jön létre. Ebből a szempontból csoportosítva a
keményítőbontó ún. amilolitikus enzimeket, vannak -amilázok, amelyek -konfigurációjú lineáris és
elágazó dextrineket képeznek a keményítő -1,4-es kötéseinek hasítása révén.
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3.32. ábra: Egy növényi keményítőszemcse felépítése
Az -amiláz (EC 3.2.1.1.: alpha-amylase) extracelluláris és általában induktív enzim, amely a
keményítőt statisztikusan támadja meg (tehát endoenzim), és így a reakció eredménye kettő, három és
nagyobb polimerizációs fokú dextrinek. Az -amilázokat sok gomba- és baktériumfaj képes termelni.
Ezek egymástól keményítőfolyósító és/vagy -elcukrosító hatásban, továbbá pH- és hőmérsékletoptimumban, valamint stabilitásban különböznek. A legtöbb -amiláz stabilizátorként kalciumot
igényel működése során. A kereskedelmi forgalomba kerülő -amiláz-készítmények gyártásánál
Bacillus subtilis, Aspergillus oryazae törzseket és újabban termostabil Thermomonospora törzseket
használnak.
A -amilázok -konfigurációjú maltózokat képeznek szintén az -1,4-es kötések hasítása révén.
Ezek az enzimek exoamilázok, azaz a láncvégről, mégpedig a nemredukáló láncvégről kezdenek
bontani. A -amilázok (EC 3.2.1.2.: beta-amylase) jórészt növényi (maláta) eredetűek, de
mikroorganizmusok is képesek ilyen enzimeket szintetizálni. A bakteriális -amilázok hőmérsékletoptimuma nagy, ami igen jelentős technológiai előnyt biztosít számunkra (sokkal nagyobb a
maltózképződési sebesség!), továbbá nem igényelnek kalciumot a stabilizálásukhoz és aktivitásukhoz.
A glüko-amilázok – vagy -amilázok – (EC 3.2.1.3. – glucan 1,4-alpha-glucosidase) konfigurációjú glükózegységeket hasítanak le, és így a teljes keményítőmolekulát glükózzá képesek
hidrolizálni (exoenzimek). A maltózt csak nagyon lassan bontják, és nem támadják, illetve csak igen
lassan az elágazó láncok 1,6-kötéseit, ezért a glüko-amilázoknak kitett keményítő hasítási termékei a
következők: glükóz, maltóz és határdextrinek keverékei. Az enzim előállítására különböző Aspergillus
és Rhisopus törzseket használnak.
A keményítőbontó enzimek negyedik csoportja, a pullulanázok, ill. izoamilázok az amilopektin
elágazó oldalláncait, -1,6-kötéseit is képesek hasítani.
A négy enzim(csoport) keményítőbontását, a képződő termékeket és a határdextrin kialakulását a
3.33. és a 3.34. ábrán követhetjük.

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

150

Biomérnöki műveletek és folyamatok

3.33. ábra: A keményítőbontó enzimek működése

3.34. ábra: Keményítőbontás és határdextrin kialakulása
Az ábrákból nyilvánvaló, hogy az exoenzimek (β-amiláz, glükoamiláz és pullulanáz) a
nemredukáló végéről kezdik a bontását a keményítőmolekulának, valamint, hogy a bontás
előrehaladtával nő redukálócsoportok száma, minden egyes glikozidkötés hidrolízisével eggyel, így a
lebontás előrehaladását jól jelző mérőszám az ún. glükózegyenérték (dextrózegyenérték).


elbontott glikozidkö tések száma
 
DE  100 * 
 kezdetben jelenvolt összes glikozidkö tések száma 
 redukálócu kor, glükózban kifejezve 

 100 * 
teljes szénhidrátmennyiség
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A keményítőhidrolizátumok, így a maltóz- vagy a glükóztartalmú szirupok (az elcukrosítás után)
és a glükóz-fruktóz szirupok (az izomerizálás után) az élelmiszeriparban nagy szerepet játszanak mint
adalékok. Az édes-, az üdítőital-, a sütő-, a konzerv- és a mélyhűtőiparban alkalmazzák ezeket nagy
mennyiségben.
A keményítő hidrolizátumok előállításának menete vázlatosan a következő (lásd 3.35. ábra): A
vízoldhatatlan keményítőből szuszpenziót készítenek, amelyet 105 °C-ra melegítenek fel. Ekkor az α–
amiláz egy részét is hozzáadják, azaz már a csirizesedés közben elkezdi kifejteni hatását az enzim. Ez
a művelet igen rövid ideig tart (5 perc), ezután a zagyot visszahűtik 95 °C-ra, és hozzáadják az enzim
másik részét is. Az elfolyósítást Ca2+ ionok jelenlétében végzik mintegy 2 óra hosszat. Ez a művelet az
elfolyósítás, a csirizesedés közben nagy viszkozitásúvá vált keményítőzagy ugyanis az enzim hatására
elveszti nagy viszkozitását, elfolyósodik. Az elfolyósított keményítőoldatot rendszerint szűrés után
pH=4,5-en és 60 °C-on cukrosítják el glüko-amiláz enzimmel. Ezen elcukrosítási művelet során,
amely technológiafüggően 48–72 óra hosszat is eltarthat, esetenként pullulanáz (izoamiláz) enzimet is
adnak az oldathoz. Az enzimek specifitása és az átalakítás körülményei meghatározzák a végtermék
összetételét. A keményítő hidrolízisével, a glükózszirup és a kristályos glükóz előállításával a
technológia tárgyak bőségesen és részletesen foglalkoznak.

3.35. ábra: A keményítő ipari lebontása glükózzá
Az elcukrosítás pontos körülményeinek és az annak során felhasznált enzimeknek, enzimkeverékeknek a függvényében különböző bontásfokú glükózszörpök, illetve a glükóz mellett maltózt
vagy főleg maltózt (ekkor maltózszörpről beszélünk) tartalmazó, különböző édességű szörpök
állíthatók elő az édesipar, cukrászati ipar igényeinek megfelelően.
Az említetteken kívül a keményítő hidrolízisének még egy sor iparágban, például a sör- és
szesziparban, valamint a textiliparban az írtelenítésnél, illetve a papíriparban van jelentősége.
3.7.2.

A cellulóz hidrolízise

A cellulóz, hasonlóan a keményítőhöz, szintén glükóz homopolimer, de az egyes glükózegységek
között nem α-, hanem β-glikozidos kötések vannak elágazások nélkül, így a cellulóz egy lineáris β(1→4)-glükán. A szerkezet egy részletét a 3.36. ábrán láthatjuk. A cellulóz a növényi sejtek
sejtfalának fő komponense. Lineáris molekula láncai a növények rostjaiban bonyolult szerkezetű
kompozitot alkotnak a hemicellulózokkal (5- és 6-szénatomos heteropoliszaharidok) és a ligninnel
(aromás szerkezetű polimerek). A rostok felépítésének tárgyalása kívül esik tematikánkon, az olvasó
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közelítő benyomást kaphat például az itt hivatkozott Nature-cikk16 igen informatív grafikájából.
(http://www.nature.com/nature/journal/v454/n7206/images/nature07190-f2.2.jpg)
Tekintve, hogy a cellulóz az évente a természetben (erdők, mezőgazdaság stb.) újratermelődő
biomassza legnagyobb része, ezért perspektivikusan mind a kémiai iparnak, mind az
energiaszektornak már ma is potenciális, de leginkább a jövőben a legfontosabbá váló alapanyaga.
Ezért érdemes röviden áttekinteni, hogy enzimes lebontásában milyen enzimrendszer vesz részt.
Ahhoz ugyanis, hogy az említett kémiai és energia-alapanyag szerepét betölthesse, le kell bontani a
felépítő glükózegységekre, amely azután a további kémiai átalakításoknak kiinduló anyaga lehet (pl
bioetanol).
A cellulóz enzimes bontásában – hasonlóan a keményítőéhez – egy több enzimből álló komplex
vesz részt. Egy sor mikroorganizmus képes ilyen enzimek előállítására, ezek között legelterjedtebben
alkalmazott a Trichoderma reesei. Ennek celluláz készítményei három enzim keverékét tartalmazzák:
Az egyik eleme a komplexnek a celluláz (EC 3.2.1.4.: endo-1,4-β-glucanase, Endoglucanase),
amely tehát egy a poliszaharidlánc mentén statisztikusan bontó endoenzim, amely kisebb
oligoszaharidokra bontja szubsztrátumát.

3.36. ábra: A cellulóz homopolimer szerkezete

3.37. ábra: A cellulózbontó enzimek működése

16

Genomics of cellulosic biofuels Edward M. Rubin Nature 454, 841-845(14 August 2008)
doi:10.1038/nature07190
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A másik eleme a komplexnek a glükán 1,4-β-glükozidáz (EC 3.2.1.74.: exo-1,4-β-glucosidase),
amely exoenzim és a láncvégről szukcesszíve glükózmolekulákat hasít le.
A komplex harmadik eleme a cellulóz 1,4-β-cellobiozidáz (EC 3.2.1.91.: exo-cellobiohydrolase
vagy 1,4-beta-cellobiohydrolase. Ez az enzim a lánc nemredukáló végéről cellobiózegységeket hasít
le. Végül a cellobióz hidrolízisét két glükózzá a cellobiáz enzim (EC 3.2.1.21.: Beta-glucosidase)
katalizálja. A cellulózbontás sematikus összefoglalása látható a 3.37. ábrán.
E helyütt csak a közvetlenül a cellulózmolekulát bontó enzimeket említettük meg. Tudni kell,
hogy a növények lignocellulózaiban található hemicellulózok, illetve lignin bontásában részt vevő,
meg a ragasztóanyagként szerepelő pektint bontó enzimek is részt vesznek a lignocellulóz-struktúrák
fel-, illetve lebontásában.
3.7.3.

A pektin enzimes hidrolízise

A pektin a növényvilágban majd olyan elterjedt poliszaharid, mint a cellulóz és a keményítő.
Heteropoliszaharid, amelynek a felépítésében a fő komponens a galakturonsav és annak metilésztere,
ritkábban amidja, amelyek homooligomer régiókban, illetve szukcesszív módon követik egymást az
alapmolekula lineáris láncában, amint a 3.38. és 3.39. ábrák mutatják. Ugyanakkor más monoszaharidok is részt vesznek a felépítésében (fajfüggően): ramnóz, galaktóz, arabinóz és xilóz. A ramnózmolekulák beépülnek a lineáris alapláncba, míg a xilóz, illetve a galaktóz vagy az arabinóz elágazásokat képeznek (oldalláncok), amitől azonban az egész molekula lineáris jellege nem változik meg.
A különböző gyümölcsök tartalmazzák a legtöbb pektint változó mennyiségben. Ez a pektin a
felelős a dzsemek gélszerkezetéért és a gyümölcslevek nehezen szűrhető kolloidális zavarosságáért.
A pektinek fő lánca bontásáért a pektináz vagy poligalakturonáz enzimek a felelősek. Ez is egy
enzimkeverék, amely legalább három komponensből tevődik össze. Az egyes enzimkomponensek
közös jellegzetessége, hogy a lineáris felépítésű pektinlánc glikozidkötéseit hidrolizálják. Eltérnek
viszont a támadáspontban, vagy láncvégről hasítanak le egy-egy galakturonsav-egységet, ezek az exopoligalakturonázok (EC 3.2.1.67 exopolygalacturonidase), vagy a láncot statisztikusan támadják,
ezek az endo-poligalakturonázok (EC 3.2.1.15. endopolygalacturonase, amely az 1,4-α-Dgalactosiduron-kötés statisztikus bontását végzi) és a pectin lyase (EC 4.2.2.10. vagy endo-pectin
lyase), amely oligoszaharidokat szabadít fel, nemredukáló véggel.
A poligalakturonázok (pektinázok) mellett rendszerint jelen van a pektinészteráz is (EC 3.1.1.11.
pectinesterase vagy pectin methylesterase), amely a pektin galakturonsav-metilészter csoportjait
hidrolizálja methanolt hasítva le arról.

3.38. ábra: A pektin alappolimerének szerkezete
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3.39. ábra: A teljes pektinlánc szerkezete
Pektinbontó enzimkomplexeket nagyon sok mikroorganizmus képes szintetizálni, így elsősorban
penészek (Aspergillus- és Penicillium-félék) jó pektinázforrások. A termelt enzimek extracelluláris
(sejten kívüli) természetűek, tehát tenyésztés után a fermentléből fehérjeizolálási módszerekkel
preparálhatók. A pektinhidrolízisnek több ipari folyamatnál van jelentősége. Ha pektinázpreparátumot adunk gyümölcszúzalékhoz, akkor a léhozam 2–8%-kal növelhető. A léhozamnövekedés a nagy viszkozitású és lémegkötő-képességű pektin hidrolízisének tulajdonítható. A
gyümölcsléipar az enzimpreparátumot ezenkívül gyümölcsléderítésre is felhasználja. Az enzimmel
nem kezelt gyümölcslé zavaros és szűrhetetlen, mivel a gyümölcslé kolloidális anyagait (fehérjéket,
rostanyagokat stb.) a pektin mint kiváló védőkolloid „oldatban” tartja. Ha a pektint enzimes úton
lebontjuk, a védőkolloid hatása megszűnik, és a lé könnyen kristálytisztára szűrhető. A pektinhidrolízisnek a felsoroltakon kívül a textiliparban is van jelentősége, a len és a kender áztatásánál. A
len és kenderkórók feltárása mikrobiológiai kezeléssel, az áztatás során történik. A mikrobiológiai
folyamat célja a külső háncsrostok maradéktalan elválasztása a belső farészektől. A háncsrészben
cellulózban dús, rugalmas kötegeket, rostnyalábokat találunk, amelyeket egymással és a farésszel
pektin (mint ragasztóanyag) köt össze. A kenderáztatásnál ez az intracelluláris pektinanyag feloldódik,
és ezáltal a szálak szabaddá válnak. A kender és len növényen mindig van a talajból származó,
pektinázt termelő Bacillus macerans és Bacillus asterosporus, amelyek a számukra kedvező
életfeltételeket jelentő meleg (30–35 °C-os) áztatóvízben gyorsan elszaporodnak.
A kereskedelemben kapható, elsősorban gyümölcsléderítéshez használatos pektolitikus
emzimkészítmények a fenti enzimeken kívül rendszerint hemicelluláz-keveréket is tartalmaznak,
amelyekben xylan endo-1,3-β-xilozidáz (EC 3.2.1.32.), xylan 1,4-β-xilozidáz (EC 3.2.1.37.) és α-Larabinofuranotzidáz (EC 3.2.1.55.) enzimek vannak jelen.
3.7.4.

A penicillin enzimes hidrolízise

A Penicillium chrysogenum fermentációjával termelt benzil-penicillin (penicillin G) nevű antibiotikumot, amelyet Alexander Fleming véleletlen mikrobiális fertőzés során fedezett fel 1928-ban
(lásd a 3.40. ábrát), eredeti formájában csak korlátozott mértékben használják fel, legnagyobb részét
egy enzimes technológiával átalakítják 6-amino-penicillán-savvá (6-APA a rövidítése az angol 6amino-penicillanic acid névből), amely azután az úgynevezett félszintetikus penicillinek családjának
fő alapanyagát képezi.
A penicillin és rokona, a cefelosporin és félszintetikus származékaik az ún. Β-laktám antibiotikumok csoportját alkotják, és baktériumok sejtfalának szintézise során a peptid keresztkötések
létrejöttét gátolják, ily módon a sejtszaporodás során csak sejtfal nélküli protoplasztok tudnak létrejönni, amelyek ozmotikusan kipukkadva elpusztulnak.
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A penicillin szerkezete a 3.41. ábrán látható, amelyen feltüntettük a penicillin bomlását okozó két
enzimnek a támadáspontját is. Míg a penicillin aciláz enzim a peptidkötést hasítja, így létrehozva a 6APA vegyületet, amely a félszintetikus penicillinek kiindulási vegyülete, addig a penicillináz enzim a
β-laktám gyűrű felhasításával antibiotikus hatással már nem rendelkező penicilloinsavat eredményez.
Ez utóbbi enzimnek a jelenléte a penicillinrezisztens törzsekben okozza a rezisztenciát, azaz az
antibiotikum lebomlik és így lesz hatástalan. Mivel a rezisztencia átadódhat egyik specieszről a
másikra, ezért képes terjedni a baktériumfajok körében. Ez a jelenség és a hatásspektrum szélesítésének igénye (hogy ne csak Gram+, hanem Gram– baktériumok ellen is legyen hatékony) teremtette
meg az egyre változatosabb félszintetikus penicillinek előállításának igényét.

3.40. ábra: Fleming felfedezése: a penicillin

3.41. ábra: A penicillin-G szerkezete és lebontó enzimei
A benzil-penicillinnek 6-APA-vá alakítását kémiai módszerrel is el lehet végezni a 3.42. ábra
tanúsága szerint, azonban igen alacsony hőmérséklet szükséges az átalakításhoz, illetve szigorúan
vízmentes körülményeket kell fenntartani, így ez a szintetikus kémiai eljárás nem lehetett
versenyképes a biokonverziót felhasználó eljárással.
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3.42. ábra: APA-szintézis enzimesen és kémiai módszerrel
A biokonverzióhoz felhasznált penicillin aciláz (EC 3.5.1.11.) enzimet (más néven penicillinamidáz vagy penicillin-amido-hidroláz) más törzsek mellett például az Escherichia coli baktériummal
állítják elő.
Az enzimet nagy hozamú E. coli szakaszos fermentációjával állítják elő. A sejteket centrifugálással választják el a fermentlétől, egy kisebb térfogatú pufferoldatban felszuszpendálják, majd
nagynyomású homogenizátorral feltárják. Ezt kétlépéses kisózás követi: először a sejttörmelékeket és
a nukleinsavakat csapják ki, majd az enzimet. Az újraoldott enzimet tovább tisztítják, majd a relatíve
tiszta enzimet polimergolyókra immobilizálják (ma főleg az ún. EUPERGIT-re rögzítés történik).
Ezeket az immobilizált enzimrészecskéket kereskedelmi forgalomban meg lehet vásárolni, és eléggé
stabilisak ahhoz, hogy ipari felhasználást nyerhessenek (néhány hónapos felezési idejük van).
Magára az enzimes átalakítás technológiájára több alternatíva is létezik a reakció eléggé
különleges viselkedése miatt. A dezacilezési reakció kinetikai viselkedése ugyanis erős termék- és
szubsztrát- inhibíciót mutat, azaz mind a 6-APA, mind a PEN-G inhibitorai a reakciónak. Részletes
számítások azt mutatták, hogy töltöttoszlop-reaktor használata lenne az optimális ebben az esetben.
Amint azonban a reakció előrehalad, a pH csökken, hiszen savas karakterű karboxilsav (fenilecetsav)
az egyik bomlástermék. A pH-csökkenés viszont a 6-APA termék bomlásához vezet, ezért pHszabályozást kell megvalósítani. A pH-szabályozás azonban töltött oszlopban nem lehetséges a nem
pillanatszerű ingrediens elkeveredés miatt.
Ezért a klasszikus, ún. Toyo Ozo (japán cég)-eljárás során recirkulációs reaktorokat használnak.
18 darab, rögzített enzimmel töltött oszlop van párhuzamosan(!) kötve, amelyeken folyamatosan
áramlik a 18 felé osztott penicillin-térfogatáram. Az oszlopokról lejövő egyesített térfogatáram pedig
egy kevert tartályreaktorba kerül, ahol a pH korrigálása megvalósítható. A cirkulációt addig végzik,
amíg a kellő konverziót el nem érik. A 30 literes oszlopreaktorokkal és 6000 l/óra térfogatárammal
működő rendszerben egy konverziós ciklus ideje 3 óra, és az oszlopok élettartama mintegy 300 óra.
Az eljárás 33 kg/m3h produktivitással és mintegy 86%-os hozammal jellemezhető.
Egy másik eljárás során felhasználták az alapvető reaktortechnikai tapasztalatokat, hogy a
kívánatos oszlopszerű működés és a pH-szabályozás is megvalósulhasson. Hogy a keveredés is jó
legyen és a plug-flow üzemmódot is megközelítsék, 4 sorba kötött CSTR-rel oldják meg a problémát.
Így több mint 95%-os PEN-G konverziót sikerül elérni. Ez a négy sorba kötött reaktor optimális.
Kevesebb jentősen rontaná a konverziót, öt pedig alig növeli azt, ugyanakkor a nagy 6-APAkoncentráció erős végtermék-inhibíciót okozna (és természetesen a beruházási és üzemeltetési
költségek is megnövekednének). Az eljárás elvi folyamatábrája a 3.43. ábrán követhető, egy pontozott
piros vonallal követhető a penicillinoldat útja a sorba(!) kötött oszlopon keresztül. A folyamatábra
viszonylag bonyolult, de gondoljuk meg, hogy a valóság ennél még sokkal komplikáltabb, hiszen ezen
az ábrán nem tüntettük fel a szabályozóköröket, a hűtési és fűtési köröket csak jeleztük, illetve a
készülékek ürítésének, mosásának (CIP) eljárása sincs feltüntetve.
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3.43. ábra: Folytonos APA-előállítás folyamatábrája
Mindkét eljárás esetében a reaktorokból távozó reakcióelegyből a pH izoelektromos pontra
állításával kicsapják a 6-APA-t, majd szűrés és mosás után szárítják.

3.44. ábra: Néhány félszintetikus penicillin- és cefalosporin-származék
A penicillin-acilázt nemcsak a PEN-G lebontására, hanem szintézisre is fel lehet használni:
félszintetikus antibiotikumokat, így ampicillint, amoxycilllint állítanak elő segítségével, acildonorként fenil-glicint, illetve p-OH-fenil-glicint alkalmazva, amikor is peptidkötés jön létre ezek és a
6-APA között. E reakciók az enzim „eredeti funkciójának” megfordításai (lásd még az aszpartám
előállítását is), és bizonyítják a hidrolitikus enzimeknek a szerves szintézisekben potenciálisan
betölthető nagy szerepét. A 3.44. ábrán néhány félszintetikus penicillinszármazékot tüntettünk fel,
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valamint néhány félszintetikus cefalosporin-származékot is, hiszen amint fentebb már említettük, a
Cefalosporin-G és Cefalosporin-C ugyancsak β-laktám antibiotikum-származékait (7-ACA: 7-aminocefalosporánsav és 7-ADCA: 7-amino-deacetoxi-cefalosporánsav) ugyanevvel az enzimmel és hasonló
technológiák felhasználásával állítják elő.
3.7.5.

A tejcukor hidrolízise

A 3.45. ábrán látható szerkezetű diszaharid tejcukor a tehéntejben mintegy 4,7%-ban található, és
ugyancsak lényeges összetevője a sajtgyártáskor keletkező savónak. Emésztése során a βgalaktozidáz vagy laktáz enzim (Exo-(1→4)-beta-D-galactanase, lactase EC 3.2.1.23.) bontja le
glükózra és galaktózra, és így hasznosul. Míg a csecsemők toleránsak, azaz rendelkeznek laktózlebontó képességgel, addig a felnőtt lakosság körében nagy népegészségügyi problémát okoz az ún.
laktózintolerancia. A kínaiak 90, a fekete amerikaiak 73%-a nem rendelkezik laktázzal, azaz intoleráns, miközben a fehér amerikaiak 99%-a és a svédek 84%-a toleráns a laktózzal szemben. A
bontatlan laktózt a vastagbél anaerob flórája gázfejlődés közben erjeszti, ráadásul a laktóz gátolja a
vízfelszívódást is a vastagbélben, ezért az intolerancia esetén fogyasztott tej és tejcukortartalmú egyéb
termék úgynevezett explozív diarreát, azaz hasmenéssel együttjáró puffadást okoz.
E népbetegség kezelésére egyrészt laktáztartalmú enzimkészítményeket alkalmaznak, másrészt
laktózmentes tejet és tejkészítményeket gyártanak a tej laktáz enzimmel történő kezelésével.
A laktáz enzimmel kezelt tej lényegesen édesebb, mint a natív, hiszen a laktóz édessége a
szaharózénak csupán 20%-a, míg a hidrolíziskor keletkező glükózé 70% és a galaktózé 58%. Ez a tény
a laktózhidrolízis további felhasználását is indokolja: fagylaltkészítmények és különböző natúr és
ízesített sűrített tejkészítmények előállításakor is alkalmazzák. Utóbbiaknál kedvező, hogy így a
készítmény cukortartalma nehezebben is kristályosodik ki.
Magát az enzimet többféle mikroorganizmus fermentációjával állítják elő, ekkor más-más
optimális tulajdonságú enzimkészítményeket nyernek.
A tejipari élesztő Kluyveromyces fragilis (K. marxianus var. marxianus) által termelt enzim pH-ja
6,5–7,0 optimumú, míg az Aspergillus oryzae pH 4,5–6,0, az A. niger pedig pH 3,0–4,0 közötti
optimummal rendelkező enzimet állít elő. Ezek a β-galaktozidáz készítmények rögzített formában
kaphatók a kereskedelemben. E készítmények nemcsak a pH-optimum értékeiben, hanem fémionigényük (mint kofaktor), illetve fémek által okozott inhibíciójuk tekintetében is különböznek
egymástól, abban azonban egyformák, hogy mindegyikre inhibeálólag hat a termékgalaktóz.

3.45. ábra: A laktóz hidrolízise

3.8.

Foszforilezés

A biokémiai foszforilezéses reakciónak gyakorlati, ipari felhasználását az adenozin-trifoszfát (ATP) és
adenozin-difoszfát (ADP) vegyületek előállításával mutatjuk be. Az ATP és ADP fontos biokémiai
preparátumok (számos in vitro és in vivo biokémiai átalakítás energiadonor és foszfátdonor vegyületei), de az ATP-t szívgyógyszerként is alkalmazzák. Az ATP és ADP nagytömegű előállítására az
élesztő glikolízises enzimrendszerét lehet felhasználni, rendszerint egyszerű, boltban megvásárolható
préselt pékélesztő vagy autolizált élesztő formájában. A reakciókörülmények és a szubsztrát alkalmas
megválasztásával az élesztő segítségével, jó kitermeléssel lehet ATP-t vagy ADP-t nyerni.
Ezt az eljárást elvi jelentősége miatt mutatjuk be, azt demonstrálandó, hogy egyszerű technológiai
eszközökkel hogyan lehet egy élő sejt anyagcsereútját a számunkra kedvező irányba befolyásolni és
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termelési céllal felhasználni. Megjegyzendő, hogy több helyütt ma is ezt vagy hasonló eljárásokat
alkalmaznak e két kulcsvegyület előállítására, de megjegyezve, hogy egyéb, direkt fermentációs,
illetve többenzimes koenzim-regenerálásos eljárások is léteznek ma már.
3.8.1.

ATP-szintézis

ATP-t korábban szintetikus úton állítottak elő, ill. lóizomból izolálták. Ma korszerű és gazdaságos a
biokémiai konverzió. A biokémiai konverziónál adenozinból és fruktóz-1,6-difoszfátból indulnak ki.
A két szubsztrátból az élesztő glikolízises enzimrendszere ATP-t szintetizál (3.46. ábra).

3.46. ábra: ATP-előállítás adenoziból élesztővel

3.47. ábra: A glikolízis vázlatos lépései az ATP-termelő és -fogyasztó lépésekkel
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A 3.47. ábrából az előállítás alapkoncepciója világosan kitűnik. A glikolízis sémájában látható,
hogy az ATP-fogyasztó lépések a fruktóz-1,6-difoszfát előtt vannak. Ha tehát az élesztőhöz a fenti két
vegyületet adjuk, akkor az az adenozint foszforilezi, és belőle AMP, ADP, majd ATP képződik. Mivel
a rendszerben nincs glükóz – ami a képződött ATP-t felhasználhatná –, így a reakció során nagy
mennyiségű ATP halmozódik fel. Ezt az eljárást Kínában ma immobilizált élesztősejtekkel végzik 300
literes reaktorban, évi 25 t élesztő felhasználásával, mintegy 5 t ATP-t előállítva.
3.8.2.

ADP-szintézis

Az ADP elállításánál a 3.47. ábrán látható glikolízis első lépéseit hagyjuk lezajlani azáltal, hogy nagy
mennyiségű élesztőt, ATP-t és glükózt reagáltatunk rövid ideig. A rövid reakcióidő azt eredményezi,
hogy a glikolízis során döntően a glükóz és később a fruktóz-6-foszfát foszforileződik, és így a
rendszerbe adagolt ATP ADP-vé alakul, amely vegyület savazás után (amikor is az enzimek
inaktiválódnak és a reakció megáll) könnyen izolálható.

3.9.

Koenzim-regenerálással egybekötött vegyes biotranszformációk

A legtöbb oxido-redukciós enzimes átalakítási reakciónál NAD, ill. NADP koenzimre van szükség,
amelyek folyamatos regenerálásáról gondoskodni kell. A koenzimek regenerálásához lehet enzimeket
vagy mikroorganizmusokat is használni. Utóbbira láttunk már példákat a 3.1. alfejezetben. A
szaporodó mikrobákkal végzett koenzimigényes biotranszformációk esetén ugyanis a mikrobák
gondoskodnak a koszubsztrátok állandó regenerálásáról. Más a helyzet a tisztán enzimes reakciórendszerek esetén, ekkor nekünk kell gondoskodni a drága koszubsztrátok regenerálásáról. Könnyen
lehet a regenerálást elvégezni, ha két olyan oxidációs és redukciós enzimet alkalmaznak, amelyeknek
azonos a koenzim része, akkor ui. a koenzim regenerálódik a két kapcsolt (oxidációs és redukciós)
reakcióban. A koenzim-regenerálást négy, alapvetően különböző konjugált rendszerben lehet végezni.
a) A kapcsolt rendszer csak egy terméket eredményez. Erre jó példa az élesztőből származó
mannit-dehidrogenáz (MDH EC 1.1.1.255.) és a Candida boidinii-ből izolált formiát-dehidrogenáz
(FDH, EC 1.2.1.2.) együttes alkalmazása. A reakció kivitelezéséhez folytonos enzimes membránreaktort használnak (3.48. ábra). A membrán átengedi a kis molekulatömegű mannitot, és természetesen a gázhalmazállapotú CO2-t is, míg az enzimeket és a polietilén-glikolhoz (PEG) kötött NADkoenzimet visszatartja a rendszerben. A NAD a nem funkciós adenin részével kapcsolódik a PEGpolimerhez, míg a funkciós nikotinsav szabadon marad, így hatását ki tudja fejteni, sztérikus gátlás
nélkül részt tud venni a reakcióban.

3.48. ábra: Egy termékes kapcsolt rendszer: mannit előállítása
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Hasonló eljárást alkalmaz a Degussa cég tercier leucin előállítására a 4.49. ábrán látható módon. A
Bacillus sphaericus L-leucin-NAD oxidoreduktáz (EC 1.4.1.9.) enzimét használják oldott állapotban
membránreaktorban trimetil-piroszőlősavból kiinduló eljárásukban (ez is egy kirotechnológiai eljárás,
ui. a prokirális ketonból egy királis aminosav képződik). A koszubsztrát regenerálási reakciójának
egyensúlyi állandója igen nagy (K=15000), így gyakorlatilag irreverzibilis, és a szén-dioxid pedig
könnyen eltávolítható a reaktorból.

3.49. ábra: Egy termékes kapcsolt rendszer: tercier leucin előállítása
b) A szimultán működő két oxidációs és redukciós rendszer két terméket eredményez. A
glükóz izomerizációjával kapott glükóz- és fruktózoldatot két enzimmel mannit-dehidrogenázzal
(MDH) és Aspergillus niger-ből származó glükóz-dehidrogenáz (GDH) enzimmel hozzák össze,
amikor is a glükóz oxidációs és a fruktóz redukciós folyamat önfenntartó körfolyamatként viselkedik.
Ebben a rendszerben a koenzim visszatartásáról úgy gondoskodnak, hogy az enzimreaktorhoz egy
ultraszűrő membránmodult kapcsolnak, amely negatív töltésű (funkciós csoport -HSO-3) membránt
tartalmaz.
A membrán (pH = 4-en) visszatartja a koenzimet, és az ilyen környezetben negatív töltéssel
rendelkező enzimeket is, illetve megakadályozza a felülethez való kapcsolódásukat (nem tömődik el a
membránfelület!). A membránon átdiffundáló termékek (mannit és Na-glükonát) (3.50. ábra.)
bipoláris membránt tartalmazó elektrodializátorba kerülnek, ahol is a három cellában a glükonsav, a
mannit és a NaOH elválnak és külön-külön elvezethetők.

3.50. ábra: Kapcsolt rendszer két termékkel glükonsav és mannit előállítására
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c) Regenerálás konszekutív (egymást követő) reakcióval (3.51. ábra), ahol az első reakció
terméke a második szubsztrátja. Ebben a rendszerben a glükóz először az aldóz-reduktáz (EC 1.1.1.21.
aldehyde reductase, ALD) enzim hatására szorbittá alakul (redukció), majd ezt az intermediert a
szorbit-dehidrogenáz (EC 1.1.1.14. L-iditol 2-dehydrogenase, SDH)17 szorbózzá oxidálja. A
reakcióban szereplő NADP-koenzim sokkal drágább, mint a NAD. Mivel a membránreaktorban
mindig van bizonyos koenzimveszteség, ezért fontos volt a drága NADP előállításának megoldása.
Az olcsó NAD-ot sikerült gazdaságosan a 3.52. ábrán sematikusan bemutatott folytonos
membránreaktor-rendszerben NADPH-vá alakítani. A membrán a nagy molekulatömegű enzimeket és
a PEG-hez kötött ATP-t (ill. ADP-t) visszatartja, míg a kis molekulákat (NADPH, ecetsav, glükonsav6-P) átengedi. Az acetil-foszfátból az acetát-kináz ( EC 2.7.2.1. acetate kinase ) (E1) enzim a foszfátot
átviszi a PEG-hez kötött ADP-re, és az így képződő ATP foszforilezi a jelen lévő NAD-molekulát a
NAD-kináz enzim (EC 2.7.1.23 NAD+ kinase) (E2) segítségével. A NADP-t a harmadik enzim (E3), a
glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz (EC 1.1.1.49. glucose-6-phosphate dehydrogenase) redukálja NADPHvá. A folytonos enzimreaktorból távozó oldatból a NADPH ioncserés kromatográfiával izolálható.
Ezzel a rendszerrel 34g NADPH/dm3 h produktivitás érhető el. A NADPH-t nemcsak az említett célra
lehet felhasználni, hanem más területen is (biokémiai reakcióknál, az orvosi diagnosztikában stb.)

3.51. ábra: Koenzim-regenerálás konszekutív reakcióval: szorbóz előállítása

3.52. ábra: NADPH előállítása többszörös koenzim-regenerálással
d) Regenerálás egy enzimmel, két szubsztráttal. Az eddig ismertetett rendszerekben két enzim
és egy közös koenzim szerepelt (kétenzimes eljárás). A negyedik féle regeneráló rendszerben egy
enzim van csak, de két eltérő szubsztrát (kétszubsztrátos megközelítés) (3.53. ábra).
Ezt a típust a szulkatonnak (2-metil-2-hepten-6-on) a vízben nagyon rosszul oldódó szulkatollá (2metil-2-hepten-6-ol) történő sztereospecifikus átalakításán mutatjuk be. A ketonnak alkohollá történő
redukciója során képződő oxidált NADP+ koenzimet egy másik szubsztrát, az i-propanol képes
ugyanannak az enzimnek, az alkohol-dehidrogenáz enzimnek a közreműködésével redukálni.
A felső reakció pH=7,3-nál gyakorlatilag irreverzibilis. A szulkaton és a szulkatol is hidrofób
tulajdonságú, és így oldhatóságuk vízben igen kicsi (0,4%). Ezért ennél a reakciónál kétfázisú ún.

17

Ezek az eltérő nevek szinonimák az enzimek elnevezésére
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reverz micella rendszerrel dolgoznak. A szerves oldószer (amelyben a szubsztrát és a termék is
oldódik) körülveszi a vizes fázist képviselő micellákat, amelyeket felületaktív anyag stabilizál. A vizes
fázisban van az enzim, a kofaktor, valamint a stabilizátorként és aktivátorként szereplő AMP. A 3.54.
ábra foglalja össze a teljes technológiai folyamatot. A keverős reaktorban a reverz micella rendszerben
játszódik le a reakció és a kofaktor-regenerálás. A reaktorhoz csatlakozik egy pervaporációs membránmodul. A reverz micellák és az alkalmazott szerves oldószer nem képes áthatolni a pervaporációs
membránon, míg a szulkatol, az aceton, az i-propanol és a víz kismértékben igen. A membránmodul
után kapcsolt első kondenzátorban a szulkatol és a víz kondenzálódik, míg a másodikban az aceton és
az i-propanol. Az első kondenzátum egy elválasztóba (ülepítőbe) kerül, ahol a szulkatol és a víz
elválik egymástól. A vizes fázist (szükség szerint enzimmel és kofaktorral kiegészítve) visszavezetik a
rendszerbe.

3.53. ábra: Kétszubsztrátos koenzim-regenerálással megvalósított sztereospecifikus biotranszformáció

3.54. ábra: A szulkatol-előállítás megvalósításának sémája
A fentiekben ismertetett kofaktor-regenerálás és a kofaktort visszatartó konstrukciók, megoldások
lehetővé tették, hogy a koenzim-dependens eljárásoknál ma már a koenzim ára nem korlátozó tényező.
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Mindazonáltal csak akkor gazdaságos egy ilyen eljárás, ha mondjuk 1 €/g körüli NADH-ár esetén
a regenerálás jobb, mint 99%, és a teljes turnover szám 1000–10 000 között mozog. Valójában az
alkalmazott enzimek árán és hatékonyságán múlik, hogy ésszerű-e ilyen típusú biotranszformációkban
gondolkodni.
A fentiekben vázoltak csak példák, ma már számtalan ilyen eljárást alkalmaznak, és a lehetőségek
száma szinte korlátlan.

3.10.

Peptidek biotranszformációja, peptidszintézis

Már 1901-ben publikálták, hogy a proteázok (peptidázok) képesek a peptidkötés létrehozására is. Ez
egy egyszerű enzimes reakció esetében természetesen ma már magától értetődő, hiszen tudjuk, hogy
az enzimek reverzibilis reakciókat katalizálnak, ugyanakkor egy polimerlebontó enzim esetében
nyilván nem várható, hogy ugyanaz az enzim fel is építse a polimert, azonban egy bontott vagy
létrehozott kötés, jelen esetben a peptidkötés (savamidkötés) tekintetében megvalósul a reverzibilitás.
A peptidázok, illetve proteázok esetében ha azt akarjuk, hogy új peptidkötést hozzon az enzim létre,
termodinamikai és enzimkinetikai megfontolásokat kell tennünk.

3.55. ábra: Proteinázok támadáspont-specifitása

3.56. ábra: A peptidszintézisben reagáló aminosavak védelme
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A legkülönfélébb proteináz enzimek vehetnek részt peptidek szintézisében, ezeket bontási
specifitásuk alapján különböztetik meg egymástól. A 3.55. ábrán összefoglaltuk az iparilag jelentős,
szintézisre is felhasznált fehérjebontó enzimeket, megmutatva a bontott kötésre vonatkozó specifitásukat. Mivel peptidszintézisnél két aminosav között jön létre peptidkötés, így a kívánt peptid mellett
nem kívánt melléktermékek is létrejöhetnek. Azért, hogy ezt elkerüljék, a karboxil-, illetve aminocsoportot védőcsoportokkal látják el. Ennek a szokásos módozatai láthatóak a 3.56. ábrán: az egyik
reagáló aminosav aminocsoportját benziloxikarbonil (Z-vel jelölik)-csoporttal vagy acetilcsoporttal
védik, míg a másik aminosav karboxilcsoportját amidálják (az aminosav amidját állítják elő, ezzel
egyenértékű pl. egy dipeptid is) vagy az etil- vagy metilészterét használják fel. Az amidálás és észterezés abból a szempontból is kedvező, hogy mintegy aktiválják az aminosavakat, azaz növelik a reakció
kinetikai állandóját.
A peptidszintézis egyensúlyi (más szóval termodinamikai) kontroll alatt állhat vagy ún. kinetikai
kontroll vezérli.
Az egyensúlyi kontroll esetében, amikor a reakció csak egy egyensúlyi keveréket eredményez, a
szintézis irányában felírt reakció egyensúlyi állandóját kell növelni valamilyen módon, például pHváltoztatással, vagy nem vizes közeg alkalmazásával, vagy egyszerűen úgy, hogy a védett aminosav és
partnere olyan peptidterméket hoz létre, amely kicsapódik a reakcióközegből, ily módon tolva el az
egyensúlyt. Kimutatták pl., hogy az egyensúlyi állandót a peptidkötés létrehozásának irányába befolyásolni lehet a közeg alkalmas megválasztásával és annak pH-jával. Így vízben oldódó oldószerekkel,
mint dimetilszulfoxid, dimetilformamid, trietilén-glikol a karbobenzoxi-triptofánnak és a glicinnek a
kondenzációra számított egyensúlyi állandóját 20-szorosra lehetett növelni az egyszerű vizes reakcióelegyben mérthez képest tripszin enzim esetében. Ugyanebbe az irányba hatott a pH-nak 9,5-ről 6,5-re
való csökkentése. A peptidkötés létrehozását továbbá elő lehet segíteni a nukleofil szabad aminosav
mint reakciópartner koncentrációjának növelésével. Ezeket a lehetőségeket foglalja össze az 3.57.
ábra.

3.57. ábra: Termodinamikai kontroll és az egyensúlyi állandó növelésének módozatai
A kinetikai kontroll esetén nem várják meg, amíg az egyensúly beáll, hanem a 3.58. ábrán látható
módon a maximális átalakulásnál állítják le a reakciót. Ez a módszer tehát gondos reakciókinetikai
elemzést igényel. Kinetikai kontrollra azok az enzimek alkalmasak, amelyek stabil acil-enzim
komplexeket hoznak létre, ilyenek a szerinproteázok. Ekkor a reakció egy aktivált karboxilcsoportot
tartalmazó aminosavval indul (észter vagy amid), ez hozza létre az acil-enzimet, amely azután egy
másik aminosav aminocsoportjával reagál és létrehozza a kívánt peptidet, vagy vízzel reagálva a
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hidrolízis irányába hat. E kettőt kell elválasztani egymástól a maximumpont helyes megválasztásával,
ami egybeesik az acildonor elfogyásával a reakcióelegyből.
A peptidkötés létrehozását mint alapfolyamatot a kis molekulatömegű aszpartámnak ipari
szempontból is jelentős előállítási példáján mutatjuk be.

3.58. ábra: Termodinamikai és kinetikai kontroll összehasonlítása
Az -L-aszpartil-L-fenilalanin-metilésztert véletlenül fedezték fel18. Kiderült, hogy 100–200szor édesebb, mint a répacukor. Ennek az aszpartámnak az előállításánál racém alapanyagokból: D,Laszparaginsavból (amelynek aminocsoportja acilezéssel védett) és D,L-fenilalaninból (vagy Lformából) indulnak ki. A szintézis sémája a 3.59. ábrán látható. Az enzimes lépést termolizin
proteináz enzim katalizálja. Ez nem szerin-proteáz, így a reakció termodinamikai (egyensúlyi) kontroll
alatt megy. Az egyik reagáló partner az N-(benziloxikarbonil)-Asp, a másik pedig a Phe-metilészter. A
képződő termék, az N-(benziloxikarbonil)-aszparagil-fenilalanin-metilészter kicsapódik a reakcióelegyből, és ily módon tolódik el az egyensúly a szintézis irányába. Az eljárás további lépései arra
irányulnak, hogy a nem reagált D-formákat eltávolítsák a reakcióelegyből, és végül a védő-csoport
hidrogenolízissel történő lehasítása eredményezi a kívánt α-aszpartámot. Hogy az enzimveszteséget
minimalizálják, vagy adszorpciós módszerrel, vagy kovalens kötéssel hordozóhoz rögzítik az enzimet,
de ismertek oldott enzimmel operáló eljárások is.
Ebben az esetben az egyensúlyi állandó növelésére a szerves fázisban történő reakciót is
kihasználták, kifejlesztettek ugyanis olyan eljárást is, amelynek során a reagáló partnereket a szerves,
butanol fázisban oldják fel, majd intenzív kevertetéssel a reakció egy vizes/szerves kétfázisú
emulzióban történik meg. Az emulziót ülepítik, ekkor a két fázis elválik, a termék a szerves fázisba
extrahálódva elválasztható a vizes fázistól, amelyet visszacirkuláltatnak a reaktorba. Így 10%-ról 95%ra sikerült emelni a konverziót.

Az aszpartámot 1965-ben fedezte fel J.Schattler (a Searle kutatója), 1981-ben engedélyezte az FDA, 1992 óta,
amikor a NUTRASWEET®-re bejelentett USA szabadalom lejárt, szabadon gyártható. A szaharóznál 100-200szor édesebb anyag alacsony kalóriatartalmú (17 kJ/g) és ma az egyik legelterjedtebb mesterséges édesítőszer.
Lebomlása során a szervezetben aszparaginsav és fenilalanin képződik, emiatt sokak szerint veszélytelen.
Ellenzői szerint a metilészter bomlásakor keletkező metanol (és egyebek miatt) egészségre ártalmas. Ez a vita
változó hevességgel ma is folyik, miközben pl. az USA üdítőitalainak több mint 80%-a tartalmazza.
18
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Az aszpartámszintézis példa a régió- és az enantiomer-szelektivitásra is, hiszen egyrészt csak a
szabad α-aminocsoport vesz részt a szintézisben, másrészt csak az L-formák között jön létre a peptidkötés. Ez fontos, mert csak az α-aszpartám édes, a β-sztereoizomer keserű ízű.19

3.59. ábra: Az aszpartámszintézis folyamata
Hasonló elven ma már egy sor biológiailag aktív peptidet elő tudnak állítani, például az
enzimaktivátor és antioxidáns szerepet betöltő glutationt, a neurotranszmitter Leu- és Met-enkefalint, a
peptidhormon angiotenzint és nem utolsósorban az inzulint. Mindezeket azonban már rDNStechnikák felhasználásával is előállítják vagy előállíthatóak.
3.6. táblázat: Néhány szintézissel előállított peptid
Peptid
Glutation
Angiotenzin
Leu-enkefalin, Met-enkefalin (pentapeptid!)
Vazopresszin
Dinorfin
Kalcitonin
Oxitocin

Felhasználás
enzimaktivátor, antioxidáns
hormon
opioid hatás
vese, vérnyomás
opioid hatás
a szérum Ca2+ szintjének csökkentése
méhösszehúzódás

Megjegyezzük, hogy ma már genetikailag módosított E.coli-val is állítanak elő az aszpartámot. A coli sejtek
mintegy 150 aspartám ismétlődéséből álló polipeptidet szintetizálnak, ezt preparálják, majd enzimesen hidrolizálják a dipeptiddé.
19
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4. FERMENTÁCIÓS MŰVELETEK ÉS FOLYAMATOK
4.1.

A mikrobák tenyésztésének alapösszefüggései

Ha egy mikrobasejtet – az egyszerűség kedvéért tekintsünk egy baktériumsejtet – olyan környezetbe
helyezünk, amelyben minden számára szükséges tápanyag elegendően nagy koncentrációban van
jelen, valamint az egyéb körülmények (pH, hőmérséklet, ozmotikus viszonyok) is megfelelőek
számára, akkor a sejt elkezd növekedni és egy idő után osztódik is, azaz egy anyasejtből két azonos
leánysejt keletkezik. Tekintsük meg az 4.1. animációt, amely egy kaccsal történő átoltással kezdődik
Petri-csészén kifejlődött baktériumtelepről egy rázólombikban lévő tápoldatra, amit 30 percenként
(példánkban egy gyorsan szaporodó Escherichia coli sejtet tételezünk fel) követ egy osztódás. Az első
generáció tehát kettő, a második, 60 perc elteltével 22=4, a harmadik generáció megszületése 90
perccel az átoltás után 23=8, a negyedik 24=16, és így tovább az n-edik generációig, amely összesen 2n
darab leánysejtet eredményez.
Könnyen felírhatjuk tehát e binárisan osztódó baktérium szaporodásának matematikai
törvényszerűségét:
n generáció után 1 sejtből 2n sejt képződik,
n generáció után N0 sejtből N0·2n sejt képződik.
Ez a binárisan osztódó sejtek exponenciális szaporodási törvénye, amely könnyen belátható
módon a
dN
(4.1)
 νN
dt
differenciálegyenletnek az
(4.2)
N  N0 e ν.t
alakú megoldása. Ebben a ν=ln2/tg ún. fajlagos szaporodási sebesség, a tg pedig a kétszereződési idő.
A biomérnöki gyakorlatban sokkal inkább a sejttömeg növekedése érdekel bennünket, mint a
sejtek szám szerinti gyarapodása, ezért a (4.1-4.2) egyenleteket, amelyek tulajdonképpen a Jaques
Monod nevét viselő növekedési modell alapegyenletei, gyakrabban alkalmazzuk a következő
formákban:
dx
  .x
dt
(4.3)
x  x 0 eμt
1 dx
definíciószerűen az ún. fajlagos növekedési sebesség és x a mikrobakoncentráció
x dt
sejt-szárazanyagban mérve és g/dm3 vagy kg/m3 egységben kifejezve. Ha a 4.3 egyenletnek
megfelelően a sejtkoncentrációt az idő függvényében ábrázoljuk, a 4.1. ábra szerinti végtelenbe tartó
exponenciális növekedési görbét nyerjük. Ez nyilvánvalóan nem lehet a valóságos helyzet20. Egy adott
tápoldatmennyiségre történő oltás után, ha magára hagyjuk a rendszert, azaz a térfogata és a benne
lévő szubsztrátumok mennyisége is meghatározott (ezt a továbbiakban szakaszos tenyésztésnek
nevezzük), a valóságos növekedési görbe a 4.2. ábrán látható módon alakul. Kifejlődését az animált

Ahol μ 

Ha egy kb. 20 perc generációs idejű E. coli minden korlát nélkül növekedhetne, akkor 43 h alatt 1,09 x 1021 m3
térfogatú sejttömeg születne, ami nagyobb, mint a Földünk térfogata, és ha még két óra hosszat szaporodhatna,
akkor a tömege – azaz 6,6 x 1021 t – is nagyobb lenne, mint a Földé!
20
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görbével (4.2. animáció)) is kövessük nyomon, valamint tekintsük meg a 4.1. videót, amely az E. coli
szaporodását mikroszkóp alatt mutatja.

4.1. animáció: E. coli szaporodása –
generációs idő

4.2. animáció: Növekedési görbe

4.1. videó: E. coli növekedése

4.1. ábra: Korlátlan exponenciális növekedési görbe
A növekedési görbe négy szakaszra osztható. Az első szakaszt lappangási fázisnak vagy lag
szakasznak hívjuk. Ebben a mikrobasejtek még nem növekednek, legalábbis számottevő, mérhető
növekedés sem szám szerint, sem tömeg szerint nincsen. Ebben a periódusban a sejtek adaptálódnak
az új környezethez. E szakasz értelmezése nem teljesen egységes. (Mivel értelmezése és főként leírása
meghaladja lehetőségeinket, ezért tekintsük lag szakasznak azt, ahol növekedés nem észlelhető.) E
szakaszban μ=0. A lag periódust a gyorsuló növekedés szakasza követi, amely alatt az adaptáció
folytatódik, de itt már észlelhető növekedés, méghozzá egyre gyorsuló ütemben. Nem minden sejt jut
el azonban egyidejűleg oda, hogy maximális sebességgel szaporodjék, fokozatosan kapcsolódnak be a
növekedésbe, így e szakaszban 0<μ<μmax. A következő, exponenciális fázisban (a gyakran használt,
logaritmikus fázis kifejezés helytelen!) a teljes sejttömeg maximális intenzitással növekszik, μ=μmax
A negyedik szakaszt hanyatló fázisnak nevezzük, itt ismét 0<μ<μmax és tart a nullához.
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4.2. ábra: Szakaszos fermentáció valódi növekedési görbéje
A 4.3. ábrán a szakaszos fermentáció növekedési görbéjét együtt láthatjuk a legjellemzőbb
kinetikai ábrázolásokkal, illetve ennek animációs változatán (4.3. animáció) ezeken a fentiek jól
követhetőek.

4.3. ábra: Szakaszos fermentáció növekedési görbéje és elsődleges kinetikai ábrái
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4.3. animáció: 3 növekedési görbe
Ha az élő sejtszám változását ábrázoljuk az időben, a 4.4. ábra szerinti lefutást kapjuk, itt a
hanyatló fázis után egy stacioner fázis is megjelenik, amikor a szaporodás és az elhalás azonos
mértékű, végül a következő fázisban –a pusztulási fázisban – a sejtek elhalása, lízise kerül fölénybe, az
lesz meghatározó.

4.4. ábra: Az élő sejtszám változása a szakaszos tenyésztés során

4.5. ábra: A növekedési görbe féllogaritmikus ábrázolása
A 4.5. ábra is egy jellegzetes ábrázolását jelenti a növekedési görbének, ekkor a sejttömegkoncentráció (esetleg a sejtszám) logaritmusát ábrázoljuk az idő függvényében. Ezen a görbén az
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exponenciális fázis egyenesként jelenik meg, ami magyarázza a helytelen log fázis kifejezést is.
Jegyezzük meg, hogy ez az ábrázolás adja a legegyszerűbb meghatározási módját az exponenciális
fázisban érvényes fajlagos növekedési sebességnek: az egyenes iránytangense az.
Tegyük fel a kérdést, hogy mi okozza a hanyatló fázis elkerülhetetlenségét. Ennek három oka is
lehet. Elképzelhető, hogy a mikroba anyagcseréje során olyan metabolito(ka)t termel, amely gátlólag
visszahat a növekedésére, mintegy önmérgezés következhet be. A másik ok lehet a sejtek
rendelkezésére álló tér csökkenése. Elképzelhető olyan sűrű populáció, amelyben a sejtek mintegy
összeérnek (természetesen nem szó szerint, hiszen egy vékony vízfilm mindenképpen kell hogy legyen
közöttük), és ezáltal gátolják egymás növekedését (lásd később a crowding fogalmát is). A
legfontosabb és leggyakrabban felmerülő ok azonban az úgynevezett szubsztrátlimitálás. Ez azt
jelenti, hogy legalább egy tápoldatkomponensnek már nem elegendően nagy a koncentrációja ahhoz,
hogy a mikroba maximális fajlagos növekedési sebességgel szaporodjék. A limitáló szubsztrát
fogalmát Jaques Monod vezette be 1942-ben, amikor tejsavbaktériumok szaporodását vizsgálta.
Megállapította, hogy a limitáló szubsztrát olyan függvény szerint befolyásolja a fajlagos növekedési
sebességet, mint egy egyszerű enzimes reakció sebességét szubsztrátjának koncentrációja, azaz

  max

S
,
Ks  S

(4.4)

ahol μmax a maximális fajlagos növekedési sebesség (h-1) és KS az ún. szubsztráttelítési állandó.
Az egyenlet diszkussziója hasonló, mint amit az enzimkinetika esetében követtünk, kicsiny
szubsztrát- koncentrációknál a hiperbola egyenesként viselkedik, KS-nél sokkal nagyobb
szubsztrátkoncentrációknál megközelíti a μmax értékét. Ezt a gyakorlatban létező (elméletileg
természetesen nem létező) koncentrációt nevezzük kritikus szubsztrátkoncentrációnak.
A Monod-modell a szakaszos fermentációnak csak az exponenciális és hanyatló fázisát írja le, a
két szakasz közötti határt a növekedési görbe inflexiós pontja jelöli ki. A modell két paraméterének
meghatározási lehetőségét a 4.3. és a 4.7. ábrák grafikus módszerei teremtik meg, amelyek
kedvezőtlen követelménye, hogy a nem mérhető növekedési és szubsztrátfelhasználási sebességekre is
szükség van, s így a grafikus differenciálás nem kerülhető el (lásd a megoldást az általánosított
logisztikus egyenlet felhasználásában).

4.6. ábra: Monod-modell, a fajlagos növekedési sebesség függése a limitáló szubsztrát
koncentrációjától
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4.7. ábra: Monod-modell, a KS és μmax grafikus meghatározási lehetőségei
Fel kell tenni a kérdést, hogy a tápoldat sok összetevője közül melyik szubsztrát lesz a limitáló?
Ennek megértéséhez tekintsük a 4.8. ábrát és a 4.4. animációt amelyeken azt láthatjuk, hogy például a
C-forrás, a N-forrás, az oxigén és valamely vitamin összetevője a tápoldatnak külön-külön hogyan
hatnak a fajlagos növekedési sebességre. Az egyes görbék alakja, valamint az, hogy hogyan, milyen
sebességgel fogynak a szubsztrátok, az adott szubsztráttól, annak kiindulási koncentrációjától és az
arra vonatkozó eredő hozamtól függ. Ezért a görbék alapján nem megmondható, hogy melyik
szubsztrát lesz a limitáló. Csak annyit mondhatunk, hogy az a szubsztrát lesz az első limitáló
szubsztrát, amelyiknek a koncentrációja először csökken a reá vonatkozó kritikus érték alá. Valamint,
ahogy az idő előrehalad, úgy lehet második, harmadik stb. limitáló szubsztrát is (hatásuk leírását lásd
később).

4.8. ábra: Melyik lesz a limitáló szubsztrát?
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4.4. animáció: Melyik lesz a limitáló szubsztrát?
A növekedésre vonatkozó alapösszefüggések közül még egynek az értelmezése szükséges ahhoz,
hogy a továbbiakkal tisztában lehessünk. Ez a már Monod által bevezetett hozam fogalom. Ez nem
más, mint az egységnyi elfogyasztott szubsztrátra jutó sejttömeg-növekedés, definícószerűen
bármelyik tápoldatkomponensre felírva:
Yx / Si 

dx
dSi

(4.5)

ahol Yx/Si az i-edik szubsztrátra vonatkozó eredő hozam.
A hozam tekinthető az előző definíció értelmében differenciálisan, tehát egy kicsiny tenyésztési
idő alatti változások hányadosaként, de tekinthető integrálisan is, azaz
Yx / Si 

x
,
S i

(4.6)

Ahol Yx/Si az i-edik táptalajkomponensre vagy elemre vonatkoztatott eredő hozam, x a
keletkezett új sejttömeg szárazanyagban kifejezve egy határozott idő, pl. egy óra vagy a teljes
fermentáció ideje alatt, és Si a felhasznált táptalajkomponens (elem) mennyisége ugyanennyi idő
alatt.
Jegyezzük meg, hogy megkülönböztető indexelés nélkül az Y eredő hozam jelölés a limitáló
szubsztrátra vonatkozik.
Monod még hozamkonstansnak nevezte ezt a fogalmat, de már 1959-ben Herbert rámutatott, hogy
ez valójában nem egy állandó (lásd a 4.2. fejezetet ), ma egyszerűen eredő hozam a neve21. A hozamok
szinte a legfontosabb jellemzői a fermentációs rendszernek, hiszen a tápoldat komponenseinek
hasznosulását jelentik, és így gazdasági szempontból is jelentősek.
Foglalkozzunk ezek után részletesebben a mikrobák tápanyagigényével, a tápoldatok
összeállításának néhány szempontjával, és vizsgáljuk meg kvantitatíve a tápoldat komponenseinek
hasznosulását.

4.2.
4.2.1.

Mikroorganizmusok tápanyagigénye, a tápanyagok hasznosulása a fermentáció
során
Mikroorganizmusok tápanyagigénye, az alkalmazott tápoldattípusok és összetevőik

A fermentációs iparokban alkalmazott mikroorganizmusok termelőképessége alapvetően két
tényezőtől függ: meghatározó szerepű a mikrobát jellemző genom, de ugyancsak döntő az a környezet,
amelyben a mikroorganizmusokat tenyésztjük.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy a mikroba igen nagy számú „lehetősége” közül (amely a genom által
meghatározott), az adott környezetnek megfelelő véges számú „tulajdonság” fog manifesztálódni.
Adott mikrobatörzs esetén tehát már a környezet az elsődleges meghatározó.
A környezet fogalmába értjük a táptalajok minőségi és mennyiségi összetételét (beleértve az oldott
oxigén szintjét is aerob fermentációk esetén) és az ún. környezeti paramétereket: pH, hőmérséklet,

21

Overall yield coefficient vagy true growth yield a szakirodalomban előforduló angol elnevezései.
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redoxpotenciál-viszonyok stb. Csak a mikroba tevékenysége szempontjából kedvező környezet
biztosíthat kedvező termelési szinteket. A „kedvező” környezet meghatározása igen sok tényezős,
bonyolult optimálási feladat, amelynek egyes elemeivel a következőkben foglalkozunk.
Egy fermentációs folyamat megtervezésének, optimálásának, megvalósításának egyik legfontosabb lépése a megfelelő növekedést és/vagy termékképződést biztosító táptalaj összeállítása.
A tápoldat-táptalaj funkciója a mikroba táplálkozási és környezeti igényeinek egyidejű kielégítése,
de ezen túlmenően gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni a tápoldat tervezése, optimalizálása során.
A mikroorganizmusokat tápanyagigényük szempontjából – és itt elsődlegesen a szénforrást és az
energiaforrást vizsgáljuk – a 4.9. ábrán látható csoportokba sorolhatjuk.

4.9. ábra: Mikrobacsoportok szénforrás- és energiaforrás-igény alapján
Táplálkozási igényük szerinti valamennyi csoportban találhatunk olyan mikrobákat, amelyek
gazdasági szempontból fontosak, de a fermentációs iparok jelenleg leginkább a heterotróf csoportba
tartozó mikroorganizmusokat alkalmazzák, amelyek tehát mind energia-, mind szénforrásuk
tekintetében szerves anyagra szorulnak. Ez a megállapítás azonban nem kizáró, hiszen ismerünk olyan
ipari eljárást, amely például eukarióta, fényhasznosító fotolitotróf organizmust alkalmaz (alga), de
vannak olyan biobányászati eljárások is, amelyek során érceket kemolitotróf baktériumokkal lúgoznak
ki (bacterial leaching).
A táptalajnak mindazon kémiai elemeket megfelelő, a mikroba anyagcseréje során hasznosítható
(metabolizálható) formában és mennyiségben kell tartalmaznia, amelyek a mikroorganizmus
testanyagainak felépítésében és a termék(ek) szintézisében részt vesznek.
A 4.1. táblázat néhány mikroba átlagos elemi összétételét mutatja be, míg a 4.2. táblázatban egy
átlagos élesztő, illetve baktérium összetételét láthatjuk, a 4.3. táblázat pedig néhány fontos ipari
fermentációs termék összetételét szemlélteti.
A táptalajtervezés első lépése a fermentációs folyamat sztöhiometriáján alapul: valamennyi
szükséges elemet biztosítjuk, amely a kívánt termék és az új sejttömeg adott mennyiségében meg fog
jelenni az alábbi formális egyenlet szerint:
C-forrás + N-forrás + O2+ ásványi sók + speciális tápanyagok (pl. vitamin)
 új sejttömeg + termék(ek) + CO2 + H2O
E formális egyenlet alapján azonban csak a minimális tápanyagmennyiség állapítható meg,
optimális fermentációs folyamathoz az nem feltétlenül elegendő (vö.: növekedés kinetikája, limitáló
szubsztrát fogalma), illetve nemcsak a szükséges mennyiséget, hanem a folyamatok sebességére
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gyakorolt hatást is figyelembe kell venni. E megállapítás elsősorban a C-forrás, N-forrás és oxigén
esetén igaz, ásványi sók esetében a folyamat sztöhiometriája sokkal jobb közelítést ad.
4.1. táblázat: Néhány mikroorganizmus elemi összetétele
MIKROORGANIZMUS

C

Saccharomyces cerevisiae

45

ÖSSZETÉTEL A SEJTSZÁRAZANYAGBAN
O
N
S
30,6
n. a.
6,8
30,6

Methylomonas methanolica
Penicillium chrysogenum

45,9
43

7,2
6,9

H

9,0
nincs adat
35,0

14,0
8,0

2,6
nincs adat

4.2. táblázat: „Átlagos” baktérium és élesztő elemi összetétele
ELEM
C
N

P

(P04
számolva)

3-

S
O
Mg
H

Hamu23

-ben

% sz.a.-ban
ÉLESZTŐ
47
7,5
1,5

% sz.a.-ban
BAKTÉRIUM
53
12
3,0

Eredő hozam22

1,0
30,0
0,5
6,5
8,0

1,0
20,0
0,5
7,0
7,0

100
*
200
**
**

*
8–13
33–66

4.3. táblázat: Néhány fontosabb fermentációs termék elemi összetétele

Antibiotikumok
Bacitracin
Cefalosporin
Eritromicin
PenicillinG
Streptomicin

C66H103N17016S
C16H21N308S
C37H67N013
C16H18N204S
C21H39N7012

Citromsav
Glükonsav
Tejsav

C6H807
C6H1207
C3H603

Szerves savak

Oldószerek
Aceton
Butanol
Etanol
Vitaminok, aminosavak
B12
Riboflavin
Glutaminsav
Lizin
Triptofán

C3H6O
C4H100
C2H60
C63H88CoN14014P
C17H20N406
C5H9N04
C6H14N202
C11H12N202

22

* E hozamokról részletesen később szólunk.
** E hozam nem definiálható, mivel itt az összetétellel, nem pedig a valódi felhasználással történik összevetés.
23
A hamu elemtartalma: P, Mg, Cu, Co, Fe, Mn, Mo, Zn, Ca, K, Na.
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A fenti formális sztöhiometriai egyenlet utal a speciális tápanyagigényekre is. Ilyenek lehetnek
auxotróf mikrobák esetén azok az aminosavak, vitaminok vagy egyéb vegyületek, amelyeket a
mikroba nem képes szintetizálni, de életműködéséhez nélkülözhetetlenek vagy valamely vitamin és
egyéb bioszanyag.
Az egyes tápoldat-komponensek, illetve az egyes elemek biztosítására a legkülönbözőbb
megközelítéseket alkalmazzák.
Különleges jelentősége van a víznek, hiszen a tápoldat egy vizes közeg, és az élő sejt úgyszintén
maga is 70–90% vízből áll. A tápoldatok összeállításánál, elsősorban tömegtermékek (citromsav,
ecetsav és hasonlók) előállításakor sokszor egyszerű csapvizet vagy desztillált vizet használnak fel, de
igényesebb (pl. gyógyszeripari, rekombináns biotechnológiai, szövettenyésztési) eljárásoknál
szigorúbb követelményeket kell kielégíteni: ionmentes víz, pirogénmentes víz, meghatározott
maximum vezetőképességgel rendelkező víz, úgynevezett WFI24 minőségű víz felhasználása is
szükségessé válhat. Egy modern biotechnológiai üzemben a megfelelő minőségű víz előállítása
ugyanolyan fontos és technológiai értelemben bonyolult feladat, mint maga a fermentáció.
A hidrogént mint elemet az archea hidrogénbaktériumok kivételével, amelyek a molekuláris
hidrogén oxidációjából fedezik energiaszükségletüket, a legtöbb mikroorganizmus a C-/energiaforrás
szerves molekulájából és a vízből fedezi.
Az oxigén speciális tápanyag, ezért vele egy külön fejezetben részletesen foglalkozunk (4.5.
fejezet), itt annyit jegyezzünk meg, hogy az anaerobok a szubsztrátokban és a vízben lévő oxigént
hasznosítják, míg az aerobok az atmoszférából származó molekuláris oxigént.
A nitrogénforrás nagyon sokféle lehet, ezek legfontosabbjait a későbbiekben érintjük, általában:
NH4+ és NO3- sók vagy szerves N-tartalmú vegyületek, illetve természetes N-források formájában.
A szénforrás a legtöbb esetben az energiaforrás is (de nem szükségszerűen), és nagyon sokféle
lehet: cukrok, alkoholok, egyszerű szerves savak, zsírok, olajok stb. Ezek lebontásával termelik meg a
sejtek azokat az építőköveket, amelyekből saját makromolekuláikat, sejkomponenseiket fel tudják
építeni.

4.10. ábra: A táplálékhasznosulás sémája

24

Water for injection, azaz injekciók előállítására alkalmas gyógyszerminőségű víz.
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A lebontás során energia termelődik, ez a felépítő reakciók (valamint a fenntartás) igényeit
hivatott kielégíteni. A nagyon egyszerű sematikus 4.10. ábra világítja meg a viszonyokat. A C-forrás
hasznosulásának kvantitatív viszonyairól a 4.2.2. alfejezetben szólunk.
A fermentációk során felhasznált táptalajok-tápoldatok szintetikusak, félszintetikusak és
természetes alapúak lehetnek, ezekre egy-egy példát láthatunk a következő táblázatokban.
4.4. táblázat: Fermentációs táptalajok
1. Szintetikus táptalaj
A megadott összetételű táptalaj 30 g/dm3 Candida utilis élesztő előállítására alkalmas szakaszos
tenyészetben
C-forrás :
vagy
vagy
vagy
N-forrás:
P-forrás

metanol
etanol
glükóz
hexadekán
(NH4)2SO4
KH2PO4
MgSO4

g/dm3
60
40
60
30
12
1,3
1,5

hozam
0,5
0,75
0,5*
1,0**

Elemnyomok: Cu, Co, Fe, Ca, Zn, Mo, Mn 10-4 mol/dm3 mennyiségben.
*jellemző érték szénhidrátokra (glükóz, keményítő, cellulóz stb.)
**jellemző érték telített szénhidrogénekre (n-paraffinok)
2. Félszintetikus táptalaj gomba eredetű proteáz termelésére
Kukoricakeményítő
30 g/dm3
Kukoricalekvár
5
Szójaliszt
10
Kazein
12
Zselatin
5
Szeszmoslék por
5
KH2PO4
2,4
NaNO3
1
NH4C1
1
FeSO4
0,01
3. Természetes alapú táptalaj baktériumok eltartására
Húskivonat (BACTO BEEF EXTRACT)
Pepton (BACTO PEPTONE)
Élesztőkivonat (BACTO YEAST EXTRACT)
NaCl
Agar

10 g/dm3
10
5
1
20

Laboratóriumi szinten, főként kutatási célra, előszeretettel alkalmazunk szintetikus táptalajokat,
amelyekben tehát szervetlen sókon kívül csak egy szerves összetevő van, a szén-/energiaforrás. A
termelési gyakorlatban viszont legtöbbször félszintetikus táptalajokat használnak fel. A harmadik
példában látható, főként természetes eredetű komponenseket tartalmazó táptalajokat leginkább a
mikrobák eltartása, előtenyésztése céljából alkalmazzuk.
A mikrobák és a különböző szövetek tenyésztésénél kezdetben „természetes” anyagokból,
növényi és állati anyagok kivonataiból, élesztőkivonatból, húslevesből, tejből, tejsavóból és
vérsavóból stb. készített tápoldatokat (komplex tápodatokat) használtak. Ezek a tápoldatok azért
voltak kedveltek, mivel gyakorlatilag minden (vagy csaknem minden) organizmus számára megfelelő
tápanyagokat tartalmaznak. Nagy hátrányuk azonban, hogy kémiailag nem jól definiáltak, összetételük
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széles határok között ingadozhat (a tenyésztés vagy termesztés helyétől, az időtől és időjárástól,
valamint egyéb tényezőktől függően). Jórészt azért törekedtek a kémiailag definiált, Szintetikus és
félszintetikus tápközegek megkonstruálására, hogy az állandó minőségű táptalajt biztosítani lehessen.
Mindazonáltal az ipari gyakorlatban ma is sok természetes eredetű tápoldatkomponenst alkalmaznak.
A fermentációs ipar C- és energiaforrása általában valamilyen növényi eredetű szénhidrát. Tiszta
glükózt vagy szaharózt a költségtényezők miatt ritkán használnak egyedüli szénforrásként, legtöbbször
csak olyan folyamatokban, amelyek rendkívül pontos fermentációvezetést követelnek meg. A
szaharózgyártás mellékterméke, a melasz a legolcsóbb szénforrások közé tartozik, és jellemzően a
hagyományos erejedési iparokban: a szesz- és pékélesztőgyártásban alkalmazzák. A sűrűn folyós
anyag mintegy 80% szárazanyag-tartalma kb. 50%-ban cukrokat, elsősorban szaharózt és amellett
jelentős mennyiségű nitrogéntartalmú anyagot, vitaminokat és ásványi sókat, elemnyomokat is
tartalmaz. A melasz összetételének esetenként jelentős változásai a termesztési területtől, az
időjárástól és az egyes cukorgyárakban alkalmazott technológiák különbözőségéből adódnak. Egy
jellemző melaszösszetételt mutat be a 4.5. táblázat.
4.5. táblázat: Répacukormelasz összetétele és néhány jellemzője
(Szolnoki Cukorgyár, 1993/94. évi kampány adatai)
Szárazanyag-tartalom
Hamutartalom
Viszkozitás
pH
Összes cukortartalom a szárazanyagban
invert cukor
raffinóz
Összes Ntartalom
asszimilálható N
NO3
Ecetsav
K-tartalom
Na-tartalom
Ca-tartalom
Biotin

81%
11,9%
7644 cP
8,16
46,9%
0,9%
1,24%
2,3%
0,87%
0,62%
1,1%
2,6%
0,7%
0,7%
0,0584 mg/kg

A kukorica alapú keményítőből történő glükóz gyártásakor a glükóz kikristályosítása után
visszamaradó mellékterméket, illetve a különböző bontásfokú hidrolizátumokat ugyancsak széles
körben és nagy mennyiségben használják C-/energiaforrás alapanyagaként.
A malátakivonat, a csíráztatott, majd elcukrosított árpa vizes kivonata kimondottan kedvező
táptalaja számos élesztőnek, gombának és fonalas baktériumnak. Szárazanyagának szénhidráttartalma
kb. 90–92 %, amely hexózokból (glükóz, fruktóz), diszaharidokból (maltóz, szaharóz), triszaharidokból (maltotrióz) és dextrinekből áll. Fehérjéket, peptideket, aminosavakat, purinokat, pirimidineket,
valamint vitaminokat is tartalmaz. A malátakivonat tartalmú táptalajokat kíméletesen kell sterilezni. A
savanyú pH-érték, a redukáló cukrok és az aminosavak együttes jelenléte ugyanis Maillard-reakcióhoz
vezet. A barna kondenzációs termékek kialakulásával járó folyamatok során az aminosavak
(mindenekelőtt a lizin) vagy a fehérjék aminocsoportjai a redukáló cukrok karbonilcsoportjaival
reagálnak. Az így létrejött kötéseket a mikroorganizmusok már nem képesek megbontani. Ezért a
karamellizálódás mellett a Maillard-reakció a fő oka annak, hogy a táptalajok a sterilezés során
károsodnak. Ennek következtében a fermentáció végtermék-kihozatala jelentősen csökkenhet.
A keményítőt és a dextrint az amiláz enzimet termelő törzsek szénforrásként közvetlenül is
hasznosítják. Az utóbbi időben a keményítő az etanol-előállítás kiindulási anyagaként vált igen
jelentőssé. Ma jellemző az ún. nagy volumenű fehér biotechnológiai eljárások zömére (tejsav, tejsav
alapú PLA, citromsav, glükonsav stb.) hogy kukoricából vagy kukoricakeményítőből (esetenként
búzából) származó hidrolízistermékeket alkalmaznak szén-/energiaforrásként. Törekvés az is, hogy az
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ilyen eljárásoknál egyrészt olyan mikrobákat alkalmazzanak, amelyek képesek maguk a keményítő
bontására, vagy egyidejűleg történjék az enzimes keményítőbontás és maga a fermentáció (SSF, azaz
simultaneous saccharification and fermentation).
A szulfitlúg a cellulózipar cukortartalmú mellékterméke. Szárazanyag-tartalma mintegy 9–13%, és
elsősorban élesztők tenyésztésére használatos. A tűlevelű fák feldolgozásakor visszamaradó
szulfitlúgok mintegy 2–3% cukrot tartalmaznak, amiből kb. 80% hexóz (glükóz, mannóz, galaktóz), a
többi pentóz (xilóz, arabinóz). A lombos fák feldolgozása során képződő szulfitlúgok elsősorban
pentózokban gazdagok.
A cellulóz fermentációs alapanyagként történő felhasználása lehetőségének megteremtésén
napjainkban nagyon intenzíven dolgoznak. A világban évenként újratermelődő cellulóz, illetve
lignocellulóz komplex mennyisége mintegy 1011 tonna. Ebből igen nagy mennyiség hulladékként
elvész (pl. szalma, kukoricaszár és -csutka, faforgács). A cellulózt nem lehet közvetlenül
szénforrásként hasznosítani, először kémiailag vagy enzimesen hidrolizálni kell. A világszerte
hatalmas kutatási forrásokat emésztő lignocellulóz-bontási kérdéskör ma még korántsem megoldott,
mind a genetikai törzsmódosítások, mind a technológiai fejlesztés területén még nagy előrelépések
szükségesek és várhatóak, amíg a gazdaságos lignocellulóz-bontás a jövő fermentációs iparának (és
evvel a kémiai és energiaiparnak is) a legnagyobb alapanyagforrása lesz.
A növényi olajok (szója-, gyapotmag- és pálmaolaj) főként mint kiegészítő anyagok jöhetnek
szóba. Jellemzően az antibiotikum-iparban alkalmaznak olyan habzásgátló olajokat, amelyek
egyszersmind C-forrásul is felhasználódnak.
Széntartalmát tekintve napjainkban a metanol még mindig az egyik legolcsóbb fermentációs
alapanyag, de csak kevés baktérium és élesztő képes azt metabolizálni. Eddig a metanolt elsősorban a
20. század utolsó harmadában az SCP (egysejt fehérje=single cell protein) előállítására, továbbá a B12vitamin gyártás alapanyagaként használták. Ma már a metanol nem „divatos” C-forrás, de könnyen
azzá lehet ismét, ha a nem petrolkémiai alapú metanol-előállítás gazdaságosan lehetségessé válik
(gondoljunk például a magyar Nobel-díjas Oláh György-féle újszerű metanolkémiára).
A cellulóz, valamint a keményítő elcukrosítása és fermentációja révén keletkező etanol kielégítő
menyiségben áll rendelkezésre. Előnye, hogy sok mikroszervezet egyedüli szénforrásként is képes
metabolizálni. Természetesen csak olyan esetekben érdemes C-/energiaforrásként felhasználni, amikor
az etanol jelenlétének valamilyen plusz előnye van a cukorhoz képest (például oldószere valamely
vízben rosszul oldódó tápoldat-komponensnek, prekurzornak).
A paraffin szénhidrogének közül elsősorban a C12–C18 lánchosszúságú alkánokat képesek
bizonyos mikroorganizmusok metabolizálni. Az 1960-as évek elején az alkánokban a szénhidrátok
alternatív anyagait látták. A megnövekedett olajárak, valamint a megújuló szénforrásigény miatt
azonban az alkánok mint fermentációs alapanyagok napjainkban már nem jöhetnek szóba.
A mikroorganizmusok közül sok képes szervetlen, ill. egyszerű nitrogéntartalmú vegyületeket
(ammóniát, ammóniumsókat, karbamidot) N-forrásként hasznosítani, míg mások növekedésükhöz
szerves N-forrást igényelnek. Ipari léptékben használatos N-források lehetnek: szójadara, -liszt,
kukoricalekvár, maláta, búzasikér, alkohol desztillációs maradék, valamint állati eredetű fehérjék, mint
amilyen a halliszt, vér, húsgyári hulladék, ill. húshidrolizátum, valamint a tejsavó. Nagyon jól
metabolizálható szerves nitrogénforrás a kukoricalekvár25 amely a kukoricakeményítő-előállítás ún.
nedves őrléses technológiájának a mellékterméke. Ez sok aminosavat (alanint, arginint, glutaminsavat,
izoleucint, treonint, valint, fenil-alanint, metionint és cisztint), valamint vitaminokat is tartalmaz. A
cukortartalom döntő többségét a tejsavbaktériumok az előállítás során tejsavvá alakítják. A
kukoricalekvárral kapcsolatban is igazak a melasznál említettek a változó összetételre vonatkozóan.
Egy jellemző kukoricalekvár-összetételt mutatunk be a 4.6. táblázatban.
Az élesztőkivonat26 igen sok mikroorganizmus számára jó táptalaj. Az élesztőkivonatot főképpen
pékélesztőből vagy Candida törzsekből állítják elő (50–55 °C-ra melegítve, autolízissel, vagy NaCl

25
26

( az angolnyelvű irodalomban corn steep liquor, CSL)
(az angolnyelvű irodalomban yeast extract, YE)
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jelenlétében plazmolízissel, majd az így kapott feltárvány vizes extraktumának porlasztva
szárításával): aminosavakat, peptideket, vízoldható vitaminokat és szénhidrátokat tartalmaz. Az
élesztőben lévő glikogén és a trehalóz az előállítás folyamán glükózzá alakul. Az élesztőkivonat
jellemzően teljes mértékben vízoldható.
A peptonokat (fehérje-hidrolizátumokat) igen sok mikroorganizmus képes hasznosítani. Ipari
felhasználásukat jórészt az korlátozza, hogy drágák. A zselatinból származó pepton gazdag prolinban
és hidroxi-prolinban, de szinte egyáltalán nem tartalmaz kéntartalmú aminosavakat. A keratinból
származó peptonban sok prolin és cisztein van, de a lizin hiányzik belőle. A növényi eredetű peptonok
(szójapepton) sok szénhidrátot tartalmaznak. A hidrolízis módja – savas vagy enzimes – is
befolyásolja a végtermék összetételét. Ma igen sokféle mikrobiológiai célra felhsználható pepton
kapható a különböző gyártóktól: hús, tej – vagy növényi eredetben és a hidrolízisben különböznek,
ennek következtében összetételük is igen különböző lehet. Lényeges tulajdonságuk, hogy teljes
mértékben vízoldhatóak.
A szójaliszt lényegében őrölt szójamagpogácsa, amely az olaj kivonása után visszamaradó
komplex tápanyag. A szójaliszt fehérjetartalma 50%, szénhidráttartalma mintegy 30%, a maradék
anyagok közül fontos a zsír-, illetve a lecitintartalom (1, ill. 1,8%). A szójalisztet elsősorban az
antibiotikum- fermentációkhoz használják, mert a viszonylag lassú metabolizálódás miatt nem okoz
katabolit-repressziót.
4.6. táblázat: A kukoricalekvár összetétele
Szárazanyag-tartalom
Fehérjetartalom
Szénhidrát
Zsírok
Rosttartalom
Hamutartalom
Biotin
Piridoxin
Tiamin
Pantoténsav
riboflavin
Szabad aminosavak
ezen belül
arginin
cisztin
glicin
hisztidin
i-leucin
leucin
lizin
metionin
fenilalanin
tirozin
valin

50%
24%
5,8%
1%
1%
8,8%
0,88 mg/kg
19,36 mg/kg
0,88 mg/kg
74,8 mg/kg
5,5 mg/kg
4,9%
0,4%
0,5%
1,1%
0,3%
0,9%
0,1%
0,2%
0,5%
0,3%
0,1%
0,5%

A különböző mikrobák növekedésifaktor-igénye ritka esetben kvantitatíve meghatározott. Van
olyan mikroba, amelyik egyáltalán nem igényel ilyen vegyületeket, képes valamennyi fontos vitamint
szintetizálni. Érdekes hatása van a biotinhiánynak a Corynebacterium glutamicum-ra: biotinhiány
esetén a sejtmembrán permeabilitása megváltozik, a sejt nem képes a szintetizálódott glutaminsavat a
sejtben tartani, az a fermentlébe diffundál. A vitaminokat szintetikus közegbe tiszta kémiai vegyület
formájában adják, gyakran az élesztőkivonat egyben növekedésifaktor-forrásként is szolgál, mivel
tiamint, riboflavint, piridoxint, pantoténsavat, niacint és biotint is tartalmaz.
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Bizonyos fermentációk (citromsav, riboflavin) nagyon érzékenyek – rendszerint a természetes
tápanyagokkal bevitt – fémekre, bizonyos elemnyomokra. A nagy termékhozam biztosítása érdekében
ezeket a fémeket el kell a tápoldatból távolítani. Ez történhet kicsapással (foszfáttal, karbonáttal,
ferrocianiddal), folyadékextrakcióval és adszorpcióval. Bizonyos esetekben elemnyomhiányt el lehet
úgy is érni, hogy ha a fermentációs tápoldatba kelátképző vegyületet adnak.
Az elmondottakból talán kiviláglik, hogy a fermentációs ipar nyersanyagai csaknem 100%-ban az
évenként megújuló növényvilágból származnak, ez ad ennek az iparágnak óriási perspektikus
jelentőséget! A fokozatosan kimerülő szénhidrogénbázist képes ez az iparág az évenként megújuló
szénhidrát- és fehérjeszubsztrát-bázissal kiváltani.
Üzemi léptékben a fermentációs tápoldatfejlesztésnél a gazdasági megfontolások döntőek. Olcsó
végtermék esetén csak olcsó alapanyagok jöhetnek szóba, míg nagyértékű produktumnál a hozam
elsőrendű fontosságú, ezért ezeknél (szteroidhormonoknál, monoklonális ellenanyagoknál) a
nyersanyagok ára nem játszik olyan fontos szerepet.
A nagy termelési volument jelentő fermentációk esetén minél egyszerűbb tápoldat-összetételt
alkalmaznak, elsősorban cukorforrást, amely rendszerint egy sor N-tartalmú anyagot is tartalmaz (pl.
búza- vagy kukoricaliszt-hidrolizátum a C- és a fő N-forrás is egyben), és valamely szervetlen Nforrás-kiegészítőt, mint az (NH4)2SO4.
Az antibiotikumot termelő törzsek szaporításához általában komplexebb tápoldatokat alkalmaznak.
A kiemelkedő antibiotikum-titert produkáló törzsek törzsfejlesztésével párhuzamosan folyik az
ezeknek legjobban megfelelő tápoldatkomponensek meghatározása. Minden új „szuperklón” optimális
tápoldat-összetételét újra és újra meg kell határozni. Néha az új, fejlesztett törzsnek speciális igénye
van (gondoljunk az auxotrófok speciális igényeire), amellyel a szülőtörzs nem rendelkezett.
A komplex N-forrásokat a legtöbb antibiotikum-fermentációnál szervetlen N-forrással egészítik ki,
(NH4)2SO4, NH4Cl vagy néha valamilyen nitrátsó formájában. Nem ritka azonban az élesztő, ill.
élesztőhidrolizátum alkalmazása sem, amely egyben növekedésifaktor-forrásként is szerepel. A Cforrások széles skálája jöhet szóba az antibiotikum-fermentációknál. A C-forrás fermentáció közben
történő adagolása mára túlnyomó gyakorlattá vált (fed batch technika). A glükóz nagy koncentrációban ui. nagyon sok antibiotikum bioszintézisét katabolit represszióval akadályozza, és más
fermentációknál is előnytelen (lásd pékélesztő előállítása). A glükózszintet ezért megfelelően alacsony
értéken szükséges tartani a tenyésztés során, különösen a fermentáció második szakaszában, ahol az
antibiotikum-szintézis történik. Gyakran használnak keverék C-forrásokat is, pl.: glükóz- és keményítőkeverék C-forrással indítják a fermentációt. A sejtnövekedést a könnyen asszimilálható glükóz biztosítja, míg a termelési szakaszban a biomassza amilázrendszere a keményítőből lassan szabadítja fel
az asszimilálható glükózt, és így a katabolit represszió nem érvényesül. Hasonló megfontolás alapján
alkalmaztak laktózt is (glükóz helyett) a penicillin-előállítás kezdeti korszakában. Gyakran adagolnak
növényi olajokat is az antibiotikum-termelési szakaszban C-forrásként. A növényi és állati zsiradékok
(szója-, kukorica-, napraforgóolaj, metiloleát, hal- és disznózsír) a következő előnyös tulajdonságokkal
rendelkeznek: lassan asszimilálódnak, viszonylag olcsók, jól adagolhatók, habzásgátló tulajdonságúak,
bizonyos esetekben – különösen nyíróhatásra érzékeny mikrobáknál – védő hatásúak és nem
utolsósorban nincs katabolit repressziót okozó hatásuk. Az elmondottak szerint az antibiotikumok
fermentációs tápoldata komplex természetű, amelynek elkészítésénél természetes anyagokat
használnak C- és N-forrásként. Ebből adódik, hogy a tápoldatok ásványi anyagainak optimálását
csaknem lehetetlen elvégezni, mivel a természetes nyersanyagok ásványianyag-összetétele jelentősen
változhat. A kukoricalekvárban bizonyos fémek koncentrácója akár egy nagyságrendet is ingadozhat.
Ennek ellenére az ásványi összetevők optimálása fontos kérdés, mindent meg kell tenni a lehetőleg
optimális összetétel megtalálására.
Az alkoholtartalmú italok (sör, bor), ill. az ipari szesz előállítására, továbbá takarmány- és
sütőélesztő- gyártáshoz egyaránt növényi szénhidrátokat és nitrogéntartalmú vegyületeket, valamint
szervetlen nitrogénforrást használnak alapanyagként (árpát, kukoricát, gyümölcslevet, melaszt). Mivel
az élesztő a keményítőt nem képes lebontani asszimilálható és erjeszthető cukorrá, ezért a keményítőtartalmú alapanyagokat előzetesen el kell hidrolizálni egyszerű cukrokká (maltózzá, glükózzá).
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A lignocellulózok hidrolízisénél pentózok is képződnek, ezek felhasználására csak bizonyos
élesztők (pl. Candida utilis) képesek, így a szulfitlúg „élesztősítésénél” ezt az élesztőt használják.
Szükséges megjegyezni, hogy az alkoholgyártási eljárások néhány olyan mellékterméket is
produkálnak, amelyeket mint tápanyagokat lehet más fermentációknál felhasználni (sörélesztő,
alkohol-desztillációs maradék27 stb.)
A növényi, de különösen az állati sejtek növekedésükhöz vitaminokat, növekedési faktorokat is
igényelnek: általában a teljes oldható vitaminspektrumot tartalmazzák a növényi és az állati szövetek
szaporítására szolgáló tápoldatok. A következő 4.7. és 4.8. táblázatokban egy-egy klasszikus, növényi
sejttenyésztésre és állati sejtek tenyésztésére alkalmas alaptápoldat összetétele látható.
A növényi sejtek, szövetek tápanyagigénye igen komplex: nagyon nagy számú szerves vegyületet
igényelnek növekedésükhöz. Többek között növényi hormonokat, regulátorokat (gibberellint, kinetint,
indol-ecetsavat, naftol-ecetsavat, 2,4-diklór-fenoxi-ecetsavat). A növényi sejtek még az optimális
körülmények között is nagyon lassan növekednek, generációs idejük 2 nap vagy ennél is nagyobb, és
jórészt ennek tulajdonítható, hogy a növényi sejttenyészetekkel előállított szekunder anyagcseretermékek száma ma még nagyon korlátozott.
4.7. táblázat: MURASHIGE-SKOOG tápoldat növényi sejtek szuszpenziós és kallusz kultúrájához
Összetevő
ÁSVÁNYI
ANYAGOK

NH4NO3
KNO3
CaCl2.2H2O
MgSO4.7H2O
KH2PO4
Na2-EDTA
FeSO4 .7 H2O
H3BO3
Mn SO4 .4H2O
Zn SO4 .4H2O
KI

Na2MoO4 2H2O
Cu SO4 .5H2O
CoCl2 6H2O

mg/dm3

1650
1900
440
370
170
37,3
27,8
6,2
22,3
8,6
0,83
0,25
0,025
0,025

Összetevő
SZERVES
ÖSSZETEVŐK

Szaharóz
Agar
Glicin
Indolecetsav
Kinetin
Myo-inozit
Nikotinsav.HCl
Piridoxin.HCl
Tiamin.HCl

mg/dm3

30 000
10 000
2
1–30
0,04–10
1
0,5
0,5
0,1

Az emlőssejtek – mint amilyen a HeLa (emberi karcinoma) és az L-sejtek (egér fibroplaszt) vagy a
CHO-sejtvonalak28 – tenyésztéséhez nagyon komplex tápoldatokra van szükség, amelyek többek
között eredetileg 5–10% szérumot (ló-, illetve marhavérszérum) is tartalmaztak (lásd az alap Eeagle
tápoldat összetételét), ami igen-igen drága médiumkomponensnek számít. Az antitestet termelő
hibridómák felfedezése kihívást fogalmazott meg a kutatók számára: olcsóbb, kémiailag definiált,
szérummentes tápoldatot kellett kidolgozni, amelyen a hibridómákat (és egyéb emlősszöveteket) ipari
léptékben, olcsón lehet szaporítani. A komplex tápközeg helyettesítésére azért is szükség volt, mivel
ilyen tápoldatból nagyon nagy nehézségbe ütközött az antitestek izolálása. Ennél a feladatnál ismét
bebizonyosodott, hogy a feldolgozás szempontja alapvetően befolyásolja az optimális tápoldatösszetételt. Más szóval az optimális összetétel keresésénél a mikroba vagy egyéb sejtek növekedési és
termékképződési szempontjai mellett, a termék izolálásra is figyelemmel kell lenni. A kidolgozott
szérummentes közegek aminosavakat (elsősorban glutamint), vitaminokat, koenzimeket, nukleinsavkomponenseket, hormonokat (inzulint, transzferint), szénhidrátokat, lipideket (pl. linolsavat) és sókat

Ilyen melléktermékek: Distillers Dried Solubles DDS, Distillers Dried Grain DDG, Distillers Dried Grain with
Solubles DDGS.
28
A HeLa egy Henrietta Lacks nevű, karcinomában elhúnyt, beteg immortalizált rákos sejtvonala. Chineese
Hamster Ovary, Kinai aranyhörcsög petesejt.
27
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tartalmaznak. Ma már az egyes speciális sejtvonalakra egyedileg kidolgozott és optimalizált
összetételű tápoldatok kereskedelmileg beszerezhetőek.
4.8. táblázat: EAGLE tápoldat állati sejtvonalak tenyésztésére
ÖSSZETEVŐK
L-aminosavak
arginin
cisztin
glutamin
hisztidin
izoleucin
leucin
lizin
metionin
fenilalanin
treonin
triptofán
tirozin
valin
Szénhidrátok
glükóz
Szérum
4.2.2.

mg/dm3
105
24
292
31
52
52
58
15
32
48
10
36
46
1000
5–10%

ÖSSZETEVŐK
Vitaminok
kolin
fólsav
inozit
nikotinamid
pantoténsav
piridoxin
riboflavin
tiamin
Ásványi sók
NaCl
KCl
CaCl2
MgCl2.6H2O
NaH2PO4.2H2O
NaHCO3

mg/dm3
1
1
2
1
1
1
0,1
1
6 800
400
200
200
150
2 000

A szénforrás és hasznosulása

A fermentációs gyakorlatban alkalmazott hagyományos C-források a szénhidrátok: tiszta kristályos
glükóz, glükóztartalmú keményítő-hidrolizátum, a kukoricakeményítő alapú glükózgyártás során a
glükóz kristályosításakor visszamaradó anyalúg, szaharóz vagy szaharóztartalmú melléktermékek
(nád- és répacukormelasz), esetenként egyéb cukortartalmú anyagok. Az ún. nem konvencionális Cforrások közé sorolhatók a különbözö alkánok, alkanolok, mint az etanol és metanol, valamint a
cellulóz és cellulóztartalmú ipari vagy mezőgazdasági huIladékok, melléktermékek.
Cellulóz esetén tulajdonképpen szintén glükózhasznosításról beszélhetünk. A cellulóztartalmú
anyagok hasznosítása előtt természetesen nagy perspektíva áll. Úgyszintén a nem konvencionális
szubsztrátok közé sorolhatók a különböző szénhidrogének, metán- és n-paraffinok. Komplex
tápoldatok esetében ezeken felül akár aminosavak, illetve fehérjék vagy zsírok, olajok is jelenthetik a
C-forrást.
Bármi is legyen azonban a mikroba tényleges C-forrása, végeredményben az alapvető biokémiai
reakcióutak mentén hasznosul, egyrészt a felépítés alap építőköveinek néhány kulcsvegyületén
keresztül, másrészt az ezen utak mentén hasznosíthatóvá váló energia formájában.
Ezek a kulcsvegyületek, illetve kulcs metabolikus utak láthatóak a következő ábrákon. Itt egyrészt
láthatjuk azokat a molekulákat, amelyek a metabolizmus fő „teherviselői” (4.11. ábra), másrészt a
centrális metabolit utakat. Ezek közül a glikolízist (EMP út) és kiegészítőjét, azaz a pentóz-foszfát
utat (hexóz monofoszfát sönt) említjük elsőként (3.47. és 4.12. ábra). E két centrális lebontási séma
egymás mellett funkcionál, gyors mikrobanövekedés esetén 2:1, lassú növekedés esetén 10:1 vagy
akár 20:1 arányban a glikolízis javára. A glikolízis lebontja a 6 C-atomos cukormolekulát 3 C-atomos
piroszőlősavra (illetve 2 C-atomos AcCoA-ra), miközben csekély mértékben energia is hozzáférhetővé
válik (2 ATP mol glükózonként), utóbbi pedig kapcsolatot teremt a 6 C-atomos cukrok és a 3, 4, 5, 6,
7 C-atomos cukrok között. A 4.13. ábra a néhány baktériumban az EMP út alternatívájaként működő
Entner–Doudoroff -utat vázolja fel.
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4.11. ábra: Az anyagcsere legfőbb kulcsvegyületei: ATP, AcCoA, NAD

4.12. ábra: A pentózfoszfát anyagcsereút
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4.13. ábra: A cukorlebontás Entner Duodoroff anyagcsereútja

4.14. ábra: A citrátkör és az anaplerotikus reakciók
A citrátkör (TCA)29, mint a következő nagyon fontos centrális metabolikus körfolyamat, kiegészítve anaplerotikus reakcióival és a gyakran rendkívül fontos gloxilát sönttel látható a 4.14. ábrán.
A 4.15. ábra összefoglalóan mutatja egy aerob heterotróf mikroorganizmus lehetséges C-forrás
hasznosulásának kapcsolódásait. E szerint a hasznosulásnak három szintje van: az első szinten a
szubsztrátok hidrolízise valósul meg: a poliszaharidok egyszerű cukrokká, a fehérjék és részlegesen
lebontott fehérjék aminosavakká és a zsírok-olajok zsírsavakká és glicerinné bomlanak le. Ez a szint
leggyakrabban teljes egészében extracelluláris enzimek segítségével folyik. A bontástermék monomer
C-források azután kémiai természetüknek megfelelően a második szintre kapcsolódnak be: a
monoszaharidok, illetve a glicerin a glikolízis során piroszőlősavvá, majd acetil koenzim-A-vá

29

TCA ciklus=trikarbonsav kör vagy Szent-Györgyi Krebs ciklus
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alakulnak, és így kapcsolódnak a harmadik szint TCA-ciklusába, míg a többi a TCA más megfelelő
pontján tud bekapcsolódni a körfolyamatba. A második és a harmadik szint funkciója kettős: egyrészt
szolgáltatja a hozzáférhető kémiai energiát (ATP), másrászt szolgáltatja azokat az intemedier
molekulákat, amelyek a felépítés reakciósoraihoz szükségesek. Ilyen értelemben a TCA egyrészt
eltünteti a teljes energiahordozó szerves molekulát (CO2 formájában), másrészt szállíthatóvá teszi az
energiahordozó H-atomokat (elektronokat) NADH (és FADH2) formájában, ugyanakkor a feltöltési
(anaplerotikus) reakciókkal a felépítéshez szükséges alapmolekulákról is gondoskodik. Az aeroboknál
a TCA kiegészül a hatékony energiafelszabadítást lehetővé tevő terminális oxidációval (4.16. ábra),
míg a fermentatív mikrobák (erjesztő élesztők) csak a glikolízis során felszabaduló energiát
hasznosíthatják.

4.15. ábra: A C-forrás felhasználás anyagcsereútjainak szintjei
Cukor C-forrás esetén összefoglalóként és emlékeztetőként a glikolízis-TCA-terminális oxidáció
hármasát egy aláhúzással nyomatékosított felkiáltójellel szemléltetjük a 4.5. animáción.

4.5. animáció: Központi aerob anyagcsereutak
A nem aerob, fermentatív mikroorganizmusok esetében a terminális oxidációnak a redukált
koenzimeket visszaoxidáló szerepe nem funkcionálhat, ezért erre egyéb anyagcsereutakat használnak
az ilyen minkroorganizmusok. Ezekre láthatunk példákat a következő ábrákon.
A mikrobák egy fontos csoportja, a tejsavbaktériumok, anaerob módon a glikolízist kzárólagosan
használják energiatermelő anyagcsere-folyamatként, kiegészítve azt egy (homolaktikus tejsavfermentáció) vagy néhány olyan reakcióval (heterolaktikus ferrnentáció), amelyek a NAD visszaoxidálásának funkcióját töltik be (4.17. ábra). E mikrobákon kívül is vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek hasonlóan anaerob anyagcserét folytatva a cukrot kisebb móltömegű termékekké
alakítják az energiatermelésük és NAD-oxidációjuk során. Ezeket a lehetőségeket összefoglalóan
mutatja a 4.18. ábra. Ezen anyagcseretermék-képzési sokféleség nemcsak abból a szempontból fontos,
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hogy e fermentatív organizmusok képesek anaerob körülmények között is energiát termelni, hanem ez
az alapja a fehér biotechnológia egy sor eljárásának is (tejsav, anaerob ecetsav előállítás, etanol
fermentáció, aceton-butanol fermentáció stb.).

4.16. ábra: Terminális oxidáció

4.17. ábra: Homolaktikus és heterolaktikus fermentáció
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4.18. ábra: Anaerob (fermentatív) NAD regenerálás és anyagcseretermékei
A mikroorganizmusok szénforrás-hasznosításának mértéke a fentiekben definiált és Monod, illetve
Herbert által bevezetett hozam, Yx/s. Ezt régebben hozamkonstansnak nevezték és állandó értéknek
tartották. Kiderült azonban, hogy értéke nem csupán az alkalmazott C-forrástól (lásd a 4.4. táblázat
adatait) és az alkalmazott mikroorganizmustól függ, hanem a tenyésztési körülményeknek is
függvénye. Hogy ezt mélyebben megérthessük, vizsgáljuk meg kvantitatíve a mikroba által felhasznált
C-forrás „sorsát”: mire fordítódik, mire használja fel az élő sejt?
A C-forrás egy része beépül az újonnan képződött sejtekbe, az új sejttömeg szeneként jelenik meg.
Tudjuk továbbá, hogy nem csekély része arra fordítódik, hogy a fentiekben röviden összefoglalt
anaerob vagy aerob lebontás során felszabaduló és ATP formájában raktározott energia a mikroba
energiaigényes anyagcsere-folyamatai részére rendelkezésre álljon. A teljes szubsztrátfogyásnak (S)
beépült részét jelöljük SC, az energiatermelésre fordított részét SE mennyiségekkel. Ekkor felírható
a teljes szubsztrátfogyásra, hogy
S  Sc  SE .

(4.7)

Az egyenletet a x új sejttömeggel elosztva az eredő hozam reciprokát nyerjük:
S SC SE


x x
x

(4.8)

1
1
1


Y x/s YC YE

(4.9)

ahol YC a beépülésre ill. YE az energiatermelésre jellemző hozamkifejezések.
Kérdés, hogy ez a két részre bontás csupán formalitás-e, vagy meg is adható pontosan a beépülésre, illetve energiatermelésre fordított szubsztrát mennyisége. Maga az eredő hozam kísérletesen
meghatározható: mérni kell a képződött új sejttömeget és az ehhez összesen elfogyasztott C-/energia-
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forrás mennyiségét, illetve ábrázolni a mikrobanövekedést a szubsztráfogyás függvényében, és a
kapott görbe iránytangensei adják meg az eredő hozam értékét30.
Az YC érték könnyen számítható az alábbi anyagmérleg-egyenlettel:

 2 x=1SC ,

(4.10)

ahol α2 a mikroba (szárazanyag) C-tartalma, amely átlagosan 0,46–0,55 (azaz 46–50%) körüli érték,
1 a szubsztrát C-tartalma (pl. glükóz esetén: 72/180 = 0,4; etanol esetén: 24/46 = 0,52).
A (4.10) egyenletből átrendezve megkapjuk a beépülésre jellemző szénhozamot:
α
Δx
 YC  1
ΔSc
α2

(4.11)

YC tehát a mikroba és a szubsztrát széntartalmának ismeretében könnyen számítható, és most már
(4.9)-ből YE-t kifejezve az energiahozam is becsülhető az eredő hozam ismeretében:
Yx /s .
YE 

1
2

1
 Yx /s
2



Yx /s .1
1  Yx /s . 2

(4.12)

Néhány fermentáció esetén a termék mennyiségéből becsülhető YE értéke. E fermentációk esetén a
termék olyan primer anyagcseretermék, amely egyértelműen az energiafelszabadítás során képződik.
Ilyen fermentáció az alkoholos erjedés glükóz élesztővel, hiszen itt a mikroba csak az etanol
képződéséért felelős glikolízis során felszabaduló energiát hasznosítja, az etanolból Acetobacter aceti
segítségével aerob körülmények között történő ecetsav-fermentáció (hagyományosecet-technológia):
itt először az etanol dehidrogéneződik, majd a NADH + H+ oxidálódik, és energia termelődik a
terminális oxidáció során. Ilyen a glükonsav-fermentáció is glükóz alapon pl. Acetobacter suboxydans
törzzsel, ahol az előbbihez hasonló dehidrogenezés történik (ezekkel és más hasonló folyamatokkal
foglalkozik a 3. fejezet). Látjuk tehát, hogy olyan fermentációk esetén lehet az energiatermelésre
következtetni a termék- képződésből, ahol a termék az energiatermelés céljából képződik, és a szénnek
csak egy kicsiny (ha egyáltalán mérhető) része fordítódik beépülésre.
Az asszimilált (beépült) és disszimilált (energiatermelésre fordított) szubsztrát megoszlását
különböző esetekben szemlélteti a 4.9. táblázat. Az adatok igen érdekesek és tipikusak, a levonható
általános következtetések pedig – amelyeket természetesen sokkal több adattal is igazolni lehetne – az
alábbiak:
– az aerob energiafelszabadítás hatásfoka jobb az anaerobnál, több szubsztrát „marad” új
sejttömeg felépítésére,
– komplett táptalajon a szénforrás (szénhidrát) legnagyobb része csak energiatermelésre
fordítódik, a beépült szén főtömege a természetes táptalaj komponenseiből származik,
– szintetikus tápoldaton a beépülés és az energiatermelés részesedése sokszor összemérhető
nagyságú.

Ez a görbe az exponenciális növekedés szakaszában egyenes, emiatt gondolták konstansnak a hozam értékét,
de a növekedési görbe inflexiós pontja után, a hanyatló fázisban ellaposodik, ami mutatja a z eredő hozam
változó mibenlétét.
30
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4.9. táblázat: Néhány mikroba glükózfelhasználásának megoszlása beépülésre és energiatermelésre
TÖRZS
Streptococcus faecalis
Anaerob tenyészet
Saccharomyces
cerevisiae
Anaerob tenyészet
Aerob tenyészet
Aerobacter cloaceae

Tápoldat
komplett31

Asszimilált
szubsztrát hányada
2

%

Disszimilált
szubsztrát hányada %
98

komplett

minimál32

2
10

98
90

55

45

Az energiatermelésre fordított szubsztráthányad, SE is felbontható két részre, ha a termelt energia
felhasználását tekintjük.
Az ATP-ben raktározott energia egy része a növekedéssel szorosan összefüggő biokémiai
folyamatok energiaigényének fedezésére szolgál, mivel az új sejttömeg új sejtanyagainak
(aminosavak, nukleotidok, makromolekulák: fehérjék, zsírok, nukleinsavak) szintézise energiát
emésztő folyamatok.
Másrészt a mikrobák anyagcsere-tevékenysége során egy sor olyan energiaigényes folyamat is
lejátszódik, amelyek látszólag vagy valóságosan sincsenek közvetlen kapcsolatban a növekedéssel, az
energiafelhasználással nem jár együtt „új” anyagok szintézise. Ilyen folyamatok pl. a sejtmozgás,
ozmotikus munkavégzés, aktív transzportfolyamatok stb. Ugyancsak a nem építő jellegű energiafelhasználás körébe sorolhatók azok a folyamatok, amelyek során az állandóan lebomló makromolekulák újraszintézise történik meg. Termodinamikai értelemben ezt úgy is megfogalmazhatjuk,
hogy a sejteknek akkor is munkát kell végezniük (energiát kell felhasználniuk), ha látszólag nyugalmi
állapotban vannak, nem növekednek, azért, hogy alacsony entrópiaszinttel jellemezhető igen összetett,
rendezett állapotukat, életképességüket fenntarthassák. Utóbbi energiafelhasználásukat fenntartási
(maintenance) energiának nevezzük33 összefoglalóan, s beleértjük az összes olyan energiaigényt, ami
nem hozható közvetlen összefüggésbe a növekedéssel.
A fentiek alapján az energiahozam a következőképpen bontható a növekedéssel kapcsolatos és a
fenntartási energiahányadokra:

YE 

x
x

,
S E S g  Sm

(4.13)

Sg a x új mikrobatömeg létrehozásához energiatermelésre fogyott szubsztrát, és
Sm a fenntartási (maintenance) energiatermelés céljára fordított szubsztrát mennyisége.
Ismert, hogy a szubsztrátfogyási sebesség a növekedési sebességgel az alábbi módon fejezhető ki a
hozam definíciója értelmében:
ahol

dS
1 dx
x
.


dt
Y dt
Y

(4.14)

Ezt a mindig alkalmazható általános összefüggést az energiatermelésre fordított szubsztrátfogyási
sebességére felírva (nem tekintve a negatív előjelet):

Komplett tápoldat: természetes összetevőket is tartalmazó félszintetikus vagy tisztán természetes alapú
tápoldat.
32
Minimál tápoldat: a C-forráson kívül csak anorganikus összetevőket tartalmazó szintetikus tápoldat.
33
Maintenance of viability, maintenance of life: az életképesség fenntartása. Pirt SJ eredeti definíciója szerint:
” the energy consumed for functions other than the production of new cell material” Proc. R. Soc. Lond. B. Biol.
Sci. 1965 Oct 12;163(991):224-31. The maintenance energy of bacteria in growing cultures.
31
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μx dSg dSm
 dS 
 dt   Y  dt  dt
 E
E

(4.15)

Az utóbbi egyenlet első tagjára ismét alkalmazzuk a 4.14. összefüggést, és ekkor:
dSg
dt



x
,
YEG

(4.16)

ahol YEG az ún. „maximális növekedési energiahozam”, amely akkor jellemezné a folyamatokat, ha
nem lenne fenntartási energiahányad (Sm = 0 esetben)34.
A dSm/dt-ről logikusan feltehető, hogy arányos a sejttömeg mennyiségével (kétszer annyi
sejttömeg kétszer annyit mozog, kétszer annyira rendezett, tehát kétszer annyi energiát használ a
rendezettség fenntartására stb.) tehát:
dSm
 mx ,
dt

(4.17)

ahol m az ún. fajlagos fenntartási (maintenance) koefficiens, egysége g szubsztrát/g sejttömeg x
óra=h-1.
A (4.16 ) és (4.17) kifejezéseket (4.15)-be helyettesítve a következő összefüggést nyerjük:
x x

 mx
YE YEG

(4.18)

1
1
m

 .
YE YEG 

(4.19)

vagy

Ha most a C-beépülést is figyelembe vesszük, akkor végeredményben egy szintetikus tápoldaton
növekedő mikroorganizmus teljes szubsztrátfelhasználását, illetve eredőhozam-kifejezését az alábbiak
szerint adhatjuk meg:
1
1
1
m



Yx /s Yc YEG 

(4.20)

E hozamkifejezésből láthatóan az állandónak tartott Yx/s hozam valójában nem állandó, hiszen
legalábbis függ a növekedés fajlagos sebességétől.
Újra felmerül a kérdés, hogy ez a felbontás formális-e csupán, vagy az egyes tagok meghatározhatóak. Erre választ ad a 4.19. ábra, amelyen az eredő hozam reciprokát ábrázoltuk a fajlagos
növekedési sebesség reciprokának függvényében, illetve amelyen egy szintén gyakori alternatív
ábrázolási lehetőséget láthatunk. Ha tehát mérni tudjuk az eredő hozamot, valamint a hozzá tartozó
fajlagos növekedési sebességet, akkor a C-forrás és a mikroba C-tartalmának ismeretében a 4.20
egyenlet ábrázolása megteremti a lehetőségét a felbontás tényleges elvégzésének.

Ez tehát egy elvi (el nem érhető) maximum, hiszen fenntartási energiaigény mindig van, ha esetleg elhanyagolhatóan csekély mértékben is.
34
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4.19. ábra: A maintenance koefficiens grafikus meghatározása
A fenntartási energiaszükséglet és az m koefficiens nagyságára vonatkozóan tájékoztatást nyújt a
4.10. táblázat. Vegyük észre például, hogy pékélesztő esetén a tápoldat NaCl-tartalmának 10-szeres
növekedése (amely ugyancsak tízszeres ozmózisnyomás-növekedéssel egyenértékű) az m értékét is
10- szeresére növeli.
Természetesen akkor is szükséges a sejteknek fenntartási célokra energiát felhasználniuk, ha olyan
közegben vannak, amelyben nincs külső C-/energiaforrás. Ekkor a saját belső tartalék energiaforrásaikat, illetve saját sejtanyaguk lebontásából származó energiát kell felhasználniuk fenntartási
célokra. Ezt endogén metabolizmusnak hívjuk, és ennek sebességét is a mikrobatömeggel arányosnak
tételezhetjük fel, azaz (dS/dt)endmet= ke.x, amelyben ke a fajlagos endogén metabolizmus koefficiens.
A saját belső energia felhasználása természetesen sejttömegcsökkenéssel jár. E jelenségnek a
fermentációs folyamatok esetében kisebb jelentősége van, hiszen rendszerint van külső szubsztrát a
tápoldatban. Nagyobb jelentősége van – ezért figyelembevételével mindig találkozhatunk a kapcsolódó kinetikai modellekben – a biológiai szennyvíztisztításban.
4.10. táblázat: Néhány mikroba m és mATP értékei
Tenyésztési
körülmények
Aerobacter cloaceae
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae
Penicillium chrysogenum
Lactobacillus casei

aerob, glükóz
anaerob, glükóz
+ 0,1 mol/dm3 NaCl
anaerob, glükóz
+ 1,0 mol/dm3 NaCl
aerob, glükóz
aerob, glükóz

fajlagos maintenance

koefficiensek

*m
0,094
0,036

**mATP
14
0,52

0,360

2,2

0,022
0,135

3,2
1,5

* g energiaforrás/g sejtszárazanyag
**mmol ATP/g sejtszárazanyag·h

A szénforrásból történő energiatermelésre, ill. a termelt energia hasznosulására nyújt felvilágosítást egy másik hozamkifejezés, az ATP-hozam, amely megadja, hogy egy mol ATP felhasználásakor
hány g új mikrobatömeg képződik. Az ATP-hozam definíciószerűen:
YATP 

ahol:

Y
x
 x /s ,
ATP YATP/s

(4.21)

 g  g   g 
   

 mol   g   mol 
YATP/S = egy mol energiaforrásból nyerhető ATP- molok száma
Yx/s  MYx /s (szubsztrát móltömeg)·(eredő hozam) 
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Az YATP/S értéke az energiatermelő anyagcsereút ismeretében kiszámítható, például tudjuk, hogy l
mol glükózból anaerob körülmények között 2 mol ATP képződhet, tehát YATP/S=2.
Sok kísérleti tapasztalat arra utalt, hogy függetlenül a mikrobától és a tenyésztési körülményektől,
1 mol ATP felhasználásakor átlagosan 10,5 g szárazanyagnyi új mikrobatömeg képződik.
Az ATP-felhasználás ugyanúgy növekedéshez és fenntartáshoz felhasznált részre bontandó, mint a
szén-/energiaforrás esetében tettük, vagyis:

ΔATP   ΔATP

g   ΔATP m

(4.22)

m
1
1
 max  ATP
YATP YATP
μ

(4.22a)

A fenti egyenletekben alkalmazott jelölések sorrendben a következők:
max
: hipotetikus maximális ATP-hozam, amely akkor lenne jellemző a folyamatra,
YATP

ha az ATP csak növekedésre fordítódnék, azaz mATP=0 esetén.
mATP: fajlagos ATP maintenance koefficiens (értékére példákat szolgáltat a 4.10. táblázat)
A (4.22a) egyenlet alapján belátható, hogy az YATP érték sem konstans, a 10,5 g/mol érték csak
tájékoztató jellegű, valójában a mikroba által folytatott anyagcsere, az energiafelszabadításban
hasznosított anyagcsereutak és a tenyésztési körülmények függvénye. Sokak véleménye szerint értéke
8,3–12,6 között változik, de találkozhatunk 5–32-ig megadott tartománnyal is a szakirodalomban.
Anaerob energiafelszabadítás esetén a 10,5-ös érték megfelelő becslésnek látszik, aerob esetben nagy
eltérések lehetnek.
Az eddigiekben látott hozamkifejezések mellett egy sor további hozammal is megismerkedünk a
továbbiakban, e helyütt négy olyan hozamfogalom tisztázása várat még magára, amelyek a
fermentációs folyamatok, illetve a mikroba-metabolizmus energetikai viszonyaival, és így szorosan a
C-forrás hasznosulásával kapcsolatosak.
Régebben Ykcal (ejtsd: pszilon kilokalória), ma YH jelöléssel illetik a 4.23 egyenlettel definiált
mennyiséget, amit nevezhetünk hőhozamnak, amely az egységnyi disszipálódott energiára (pontosabban szabadentalpia) vonatkoztatott mikrobatömeg-növekedést jelenti:
YH 

Δx
Δx

ΔH X .Δx  ΔHSΔS ΔQ

(4.23)

Ebben az egyenletben ΔHX és ΔHS sorrendben a mikrobatömeg, illetve a C-forrás fajlagos
entalpiája (égéshője) [KJ/g], ΔQ pedig a sejtnövekedés során felszabaduló metabolikus hő. A 4.23
egyenletet ΔS értékkel végigosztva egy olyan összefüggést kapunk, amely az eredő hozam és az előbb
definiált hőhozam összefüggését mutatja meg.

YH  Ykcal

ΔX
ΔS

ΔX
ΔS

ΔH X  ΔHS
ΔS
ΔS



YX/S
ΔHS  YX/SΔH X

(4.24)

E két egyenlet (4.23 és 4.24) csak akkor ilyen alakú, ha a tenyésztés során a sejtnövekedés mellett
a termékképződés elhanyagolható. Ha nem, akkor a nevezőben negatív előjellel a termék entalpiáját is
figyelembe kell venni.
Aerob mikrobák anyagcsere-tevékenységének, C-hasznosulásának és ezáltal a fermentációk egyik
legjellemzőbb paraméterének a respirációs hányadost tekinthetjük. Ez definíció szerint a légzés során
képződött szén-dioxidnak és felhasznált oxigénnek a hányadosa, amit lehet differenciálisan és
integrálisan is értelmezni (hasonlóan az eredő hozamhoz):
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ΔCO2
RQ 
ΔO2

dCO2
q CO2
dCO2
vagy RQ 
 dt 
dO2
dO2
q O2
dt

195

(4.25)

E definíciók kizárólag moláris koncentrációk esetén értelmezhetőek, illetve mivel gázokról van
szó, így esetenként térfogatok is szerepelhetnek.
A respirációs hányados értelmezéséhez tekintsünk egy olyan aerob fermentációt, amelynek C/energia- forrása glükóz. Mekkora lehet a respirációs hányados? A választ megkapjuk, ha felírjuk a
glükóz oxigénben történő elégetésének sztöchiometriai egyenletét:
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6 H2O
Ennek megfelelően e folyamat RQ értéke 1. Ez a maximális érték, ami elképzelhető, hiszen
megfelel annak a metabolizmusnak, amikor csak energia képződik a glükózból és semmi sejtnövekedés, beépülés nem történik. Ha azonban van sejtnövekedés, értelemszerűen a számláló széndioxidjában hiány jelentkezik, tehát RQ<1 lesz. Minél nagyobb a beépülés, a respirációs hányados
annál kisebb lesz egyhez képest. Ugyanígy, ha például etanol a C-/energiaforrás akkor az alábbi
égetésnek megfelelően
2C2H5OH + 6 O2 → 4 CO2 + 6 H2O.
Az RQ=2/3=0,67. Minden olyan esetben, ha van etanolfelhasználás során sejtnövekedés is, akkor
RQ kisebb lesz ennél a maximális értéknél, és minél kisebb, az annál jelentősebb sejtnövekedést
(hozamjavulást) jelez.
Láthatjuk a szabályt: a maximális RQ úgy kapható meg, ha az égetés sztöchiometriai egyenletéből
számoljuk ki, a valóságos fermentációk során pedig minél kisebb a tényleges RQ e maximumhoz
képest, annál hatékonyabb a mikroba energiatermelése, annál nagyobb hányadát tudja a C/energiaforrásnak új sejttömeg termelésére fordítani.
Más a helyzet a Saccharomyces cerevisiae (és egyéb fermentatív mikrobák) esetében. Ekkor az
erjedés sztöhiometriai egyenlete
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.
Azaz nincsen oxigénfelhasználás, tehát az RQ nem definiálható, illetve a formális matematika
szerint végtelenül nagy. A Saccharomyces cerevisiae (pékélesztő) ipari tenyésztésekor az aerob és az
anaerob anyagcsere azonban egyidejűleg is történhet, illetve az aerob anyagcsere rossz
fermentációvezetés esetén részben anaerobbá válhat (lásd a 4.4.4.5. alfejezetet). Gyakorlatilag tehát
az is lehetséges, hogy az RQ 1 fölé megy. Minél nagyobb lesz 1-hez képest, annál nagyobb az anaerob
cukorfelhasználás, ami rontja az ipari pékélesztő-termelés hatásfokát. Az RQ ebben az esetben is tehát
egy informatív, értékes anyagcsere-jellemző.
Szintén az energiatermelés hatásfokára jellemző fogalom a P/O hányados (ejtsd, ahogy írva van:
pé per o hányados). Ez azt adja meg, hogy az aerob anyagcsere során egy g-atomnyi (azaz egy fél mol,
azaz 16 g-nyi) oxigén ellélegzése hány mol ATP-képződést eredményez. Ez eredetileg az oxidatív
foszforilezésre vonatkozott, azaz elméleti értéke 2 és 3 között mozog (4.16. ábra). Mivel egy tényleges
aerob fermentáció során a terminális oxidáció mellett szubsztrátszintű foszforilezés is eredményez
ATP-t, ezért ennél nagyobb értékek is lehetségesek, ugyanakkor sok kísérleti tapasztalat a 2 körüli
értékeket valószínűsíti.
A C-/energiaforrásból keletkezett ATP szintje egy adott sejt esetében azok energiával való
ellátottságát jelenti. Ennek mérésére definiálták az energiatöltés fogalmát35

35

Energy charge az angolnyelvű szakirodalomban.
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Energiatöltés 

 ATP  1/2 ADP
 ATP   ADP   AMP

(4.26)

Az energiatöltés tehát megadja, hogy a sejtek számára hozzáférhető ATP milyen hányada a teljes
adenilát-tartalomnak. A számlálóban az ADP fele azért szerepel, mert az adenilát-kináz enzim a
2ADP → ATP + AMP
reakció értelmében át tudja alakítani ATP-vé. Az ATP-felhasználó anyagcsere maximális és az ATPtermelő anyagcsere minimális, ha az energiatöltés 1. Ha pedig 0, akkor logikusan éppen fordítva van.
A két folytonosan változó görbe a 0,75-ös értéknél metszi egymást, azaz ilyen energiatöltésnél az
ATP-termelő és -fogyasztó folyamatok éppen egyensúlyban vannak. Egy egészséges sejt ugyanakkor
jellemzően 0,8–0,95 közötti energiatöltéssel rendelkezik.
Végezetül tekintsük át a 4.20. ábra segítségével a teljes C-forgalmat, amely figyelembe veszi a
beépülést, az energiatermelést és a haszontermék termelését is. Ha ui. nem csupán sejttermelés folyik,
hanem valamilyen extracelluláris anyagcseretermék is képződik, akkor ennek a szene is a C-/energiaforrásból származik. Ezt a helyzetet egy teljes deriválttal írhatjuk le:
dS S dx
S dPi


dt x dt
i Pi dt

(4.27)

Ebben az első tag parciális derivált első tényezője nem más, mint 1/YX/S, és hasonlóan a
szummázott tagokban szereplő parciális deriváltak is egy-egy reciprok termékhozamot jelentenek.

4.20. ábra: C-forgalom a fermentáció során

4.3.

A mikrobiális sztöhiometria alapjai

Az előző 4.2. fejezet kvantitatív leírásából is kitűnik, hogy milyen nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk azoknak a hozamoknak, amelyek a C-/energiaforrás hasznosulását jelentik. E mennyiségi
szemlélet következménye az az igény, hogy megkíséreljük a különböző hozamokat becsülni, jósolni,
elméleti hozamokat számítani. Ezek haszna egyértelmű, hiszen elősegíthetik a fermentációs tápoldat
gazdaságos megtervezését, valamint a szubsztráthasznosulás mérésével a fermentációs folyamat
gazdaságosságának is elemei. A hozamokat természetesen nem csupán a C-, illetve energiaforrásra,
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hanem valamennyi tápanyagkomponensre definiáljuk, sőt hozamjellegű kifejezések adhatók meg a
termékre, a termelt szén-dioxidra, a metabolikus hőre, az energiatermelésre stb. is.
A következőkben Erickson, Eroshin és Minkevics alapvető munkája36 nyomán olyan sztöchiometriai 1eírását adjuk a mikrobarendszernek, amely éppen e hozamkifejezések elméleti becsléséhez
nyújt viszonylag egyszerű munkamódszert.
A sztöhiometriai leírást az anyagmérlegek elkészítésének igénye teremtette meg. Kezdetben
főképp pékélesztő, ill. takarmányélesztő fermentációk, tehát nagy S-igényű sejttömegtermelések
esetében próbálkoztak a sztöhiometriai leírásokkal.
Harrison pékélesztő fermentációkat vizsgálva azt tapasztalta, hogy azok a következő fél
sztöhiometriai egyenlettel írhatók le:
0,585 C11H22O1137 + 3,15 O2 + 0,61 NH3 + egyéb minor tápanyagkomponensek
100 g élesztő-szárazanyag
A termelt élesztő átlagos elemi összetétele pedig az alábbinak bizonyult:
100 g élesztő tartalmazott:

44,70 g
6,16 g
31,20 g
8,54 g
0,54 g
1,09 g

C-t
H-t
O-t
N-t
S-t
P-t

Az elemösszetétel összege természetesen kevesebb 100-nál, hiszen a sejtek egyéb elemeket is
tartalmaznak, amelyek a fenti adatok elégetéses módszerrel történő meghatározása során a hamuban
maradnak vissza (illetve jó közelítéssel feltehető, hogy zömük a hamuban marad vissza).
Teljes sztöhiometriai egyenlethez úgy jutunk, ha a jobb oldali „termékeket” is képletek formájában tudjuk felírni.
Hogyan definiálható egy molnyi mikrobatömeg? Legegyszerűbb, ha az elemi összetétel adatait
végigosztjuk az egyes elemek atomtömegével, ily módon a következő mikrobaképletet nyerve:
CaHbOcNd... (hamu)
ahol a=C%/12, b=H%/1, c=O%/16, d=N%/14 stb.
Harrison élesztőjének képlete ennek alapján:
C3,72 H6,11 O1,95 N0,61 S0,017 P0,035…(+hamu)
Már most szögezzük le, hogy az ilyen mikrobaképletek (ahogy az elemi összetétel maga is!) a
tenyésztési körülményeknek is függvényei, tehát nem csupán a mikroorganizmus fajtájától függenek.
A leírás megkönnyítésére bevezették az ún. C-mol képletet (Herbert), amelynél a fenti képletben C
együtthatója mindig 1, azaz a képletet a C-tartalomra vonatkoztatjuk:

CH 6,11 O1.95 N 0.60 .....  CH1,64O0,52 N0,16
3,73

3.72

3.72

Ily módon definiálható a mikroba móltömege is:
1 C-molnyi az a mikrobatömeg, amely 1 g-atomnyi (=12,01 g) szenet tartalmaz.

36

Erickson LE, Minkevich IG, Eroshin VK (1978): Application of mass and energy balance regularities in
fermentation. Biotechnology and Bioengineering 20, 1595–1621
37
A fermentációk ipari, melaszon vezetett pékélesztő-fermentációk voltak, azaz a C-/energiaforrás szaharóz.
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E C-mol definíció, vagyis az egységnyi C-tartalomra történő vonatkoztatás előnyös, mivel
– a mikrobák C-tartalma a legnagyobb (50%) és a leginkább független a tenyésztési körülményektől, emiatt
– b, c, d változásai csak kismértékben változtatják meg a C-mol képletet, és
– végül logikus is e vonatkoztatás, mivel a C-mérleg a legfontosabb, gazdasági szempontból is ez
a legizgalmasabb.
Egy C-molnyi mikrobatömeg „képletét” tehát általános alakban így írhatjuk
CHpOnNq…. (hamu)
A gyakorlatban legtöbbször csak e négy legnagyobb mennyiségben előforduló (biogén) elemet
tartalmazó formulát adjuk meg, esetleg még a kéntartalom is bekerül a formulába. Emiatt és a
hamutartalom miatt az így nyert képletből számított képlettömeg nem felel meg a C-móltömegnek,
kisebb annál.
A valódi C-móltömeg a következőképp számítható:
C  moltömeg 

12  p  16n  14q
1 R

(4.28)

ahol R a hamutartalom.
A mikroba-szárazanyag R·100%-nyi hamut tartalmaz. A mikrobában előforduló valamennyi – a
C, H, O, N elemeken kívüli – egyéb elemet úgy tekintjük, hogy a hamu része.
Az elemi összetétel természetesen mikrobafüggő, E. coli estén a CH1,77O0,49N0,24 képletet, Candida
utilis esetén a CH1,83 O0,54N0,10 formulát javasoljuk alkalmazni. Ma több tankönyv egy mikrobafüggetlen átlagos biomassza-összetétellel számol: CH1,8O0,5N0,2. Ezek mérnöki becslésekben való
alkalmazásakor azért nem követünk el nagy hibát, mert a C-mol formulában a szén a
meghatározó.Szintén mérnöki becslésekben az átlagosnak mondható 5% hamuval számolhatunk. Az
átlagképlettel és -hamutartalommal számolva az átlag mikrobamoltömeg: 24,72 g.
4.3.1.

Általános sztöhiometriai leírás, anyag- és hőmérleg

Az eddigiek alapján, ha mind a szubsztrátok, mind a termékek jól definiált összetételű vegyületek, és
ismerjük a fermentáció során keletkező valamennyi terméket, fel tudjuk írni a fermentációt jellemző
sztöhiometriai egyenletet.
A legegyszerűbb esetet feltételezve tekintsünk egy aerob fermentációt általánosan, amelynek Cenergiaforrása egy CHmOl (ugyancsak C-mol alakban felírt) összetételű vegyület. A nitrogénforrást
NH3 alakban írjuk fel, a sejttömeg képlete CHpOnNq, és egy extracelluláris CHrOsNt C-mol képletű
termék is keletkezik. Mivel a fermentáció aerob, a szubsztrátok oldalán a molekuláris oxigén, a
termékek oldalán a CO2 és H2O is szerepelni fog38:
CHmOl + a NH3 + b O2  yc CHpOnNq + z CHrOsNt + d CO2 + c H2O
Az általános sztöhiometriai egyenlet együtthatóinak meghatározása (azaz a sztöhiometriai
modellünk identifikálása) és az egyes együtthatók közötti összefüggések feltárása a következőképpen
történik.
Az egyenlet 14 paraméteréből 8 (m, l, p, n, q, r, s, t) ismert, hiszen ismerjük a szubsztrát, a
sejttömeg és a termék összetételét. Ezek közül a mikrobáét természetesen kísérletesen kell

Újabb tankönyvek ezt a mérlegegyenletet az általánosíthatóság és a lineáris, illetve mátrixalgebrai kezelhetőség kedvéért a következő formában írják fel: yc CHpOnNq + z CHrOsNt + d CO2 + c H2O - CHmOl - a NH3 - b
O2= 0.
Azaz pozitív előjellel a termékek, negatívval a szubsztrátok szerepelnek a mérlegben. Ez természetesen ekvivalens az általunk csupán a könnyebb értelmezhetőség miatt alkalmazott felírással.
38
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megállapítani vagy szakirodalmi adatokra támaszkodni. Négy anyagmérleg-egyenlet írható fel a képlet
biogén elemeire, marad tehát összesen 2 kísérletesen meghatározandó paraméter. Így pl. a b
(oxigénigény) és d (CO2-termelés) vagy yC (eredő C-mol sejthozam) és a z (termékhozam) értékeit
szükséges méréssel meghatározni, és akkor a sztöhiometriai egyenlet valamennyi paramétere
azonosítható.
C-mérleg:
1 = yc + z + d
(4.29)
H-mérleg:
m + 3a = ycp + zr + 2c
(4.30)
O-mérleg:
l + 2b = ycn + zs +2d + c
(4.31)
N-mérleg:
a = ycq + zt
(4.32)
A (4.29) egyenletből is kitűnik a C-mol képletek használatának egyik előnye, azaz, hogy a
szubsztrát C sorsát jól mutatja be, és mintegy %-ban is kifejezi az egyes termékek hozamait. A (4.29)
tehát egy hatásfokegyenlet, megmutatja a szubsztrát szenének megoszlását a keletkező új
sejttömegben, az extracelluláris termékben és a keletkező szén-dioxidban.
A négy anyagmérleg-egyenlet még egy egyenlettel kiegészíthető, ha felhasználjuk az egyes
komponensek elektron-egyenértékét39 és ezekre vonatkozóan írunk fel mérlegegyenletet. Ezzel, mint
látni fogjuk, a fermentáció energetikai (hő-) viszonyai is jól tanulmányozhatók.
Legyen az előforduló elemek elektron-egyenértéke a C, O, H és N-re sorrendben +4, -2, +1 és -3
(ez egy túlegyszerűsítés, hiszen tudjuk, hogy különösen a N többféle elektron-egyenértékkel vehet
részt vegyületeiben, de gyakorlati szempontból elfogadható).
A C-energiaforrás elektron-egyenértéke ezek szerint
s = 4 + m -2l

(4.33)

A sejttömeg elektron-egyenértéke hasonlóan
x = 4 + p -2n - 3q

(4.34)

p = 4 + r - 2s - 3t

(4.35)

valamint a termék elektron-egyenértéke

Az ammónia formájában felírt N-forrás (NH3) és a termék szén-dioxid (CO2), valamint víz (H2O)
elektron-egyenértéke zérus, míg az oxigéné -4.
Próbáljuk meg értelmezni, hogy mit jelentenek az elektron-egyenértékek! Ehhez írjuk fel a
szubsztrát oxigénben történő elégetésére érvényes sztöhiometriai egyenletet:
CHmOl + (4 + m - 2l)/4 O2 CO2 + m/2 H2O
Ebben az egyenletben az elégetéshez szükséges oxigén sztöhiometriai együtthatója s/4, vagyis s
fizikai értelme nem más, mint egy C-molnyi szénforrás elégetéséhez szükséges oxigénmólok négyszerese, más szóval azon elektronok számát jelenti, amelyeket a szubsztrát elégetésékor az oxigén
felvesz.
Hasonlóan, ha a mikrobasejttömeg égetésének reakcióegyenletét írjuk fel, akkor a
CHpOnNq + 1/4 xO2 = CO2 + 1/2(p - 3q) H2O + q NH3
egyenletet nyerjük, amelyből látszik, hogy x jelenti azon elektronok számát, amelyek 1 C-molnyi
sejttömeg oxigénben történő elégetésekor az oxigénre átadódnak. Végül ugyanígy értelmezhető p is.
Az elektron-egyenérték x értéke igen jó közelítéssel gyakorlatilag állandó, mikrobától és
tenyésztési körülményektől függetlenül 4,2. Tudni kell azonban, hogy valójában ez függ az előbbi

Ez a fogalom azonos az oxidációs/redukciós fokkal vagy számmal, a fermentációs szakirodalom "felhasználható elektronekvivalens"-ként emlegeti: available electron equivalents.
39
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tényezőktől, hiszen a mikroba-összetétel a tenyésztési körülmények függénye. A 4,2-es érték jó
közelítésként használható azokban az esetekben, ha nem ismerjük a mikroba tényleges összetételét.
A 4.11. táblázatban Minkevich és Eroshin (akik úttörő munkát fejtettek ki a mikrobiális
sztöhiometria és energetika összefüggéseinek feltárásában), által egy sor mikrobára nyert értékeket
találunk. Láthatóan a 4,2-es érték elég jó közelítéssel általánosnak fogadható el. Ugyanakkor az is
látható, hogy azonos kísérleti körülmények között meghatározott összetételi értékek, következésképpen x is kísérleti hibával terheltek, s noha a szórásértékek nem túl magasak, a 4,2-es érték csak
egy mérnöki becslésként fogadható el, ha nem ismerjük az adott mikroba adott körülmények között
meghatározott valódi összetételi adatait.
Az elektron-egyenértéket felhasználó módszerrel tehát az általános sztöhiometriai egyenletből egy
további összefüggés írható fel, az elektronmérleg-egyenlet:
s + b(-4) = yc x + zp

(4.36)

Osszuk el ezt az egyenletet s-sel, rendezzük át, és ekkor egy újabb hatásfokegyenlethez, egy
olyan összefüggéshez jutunk, amely megmutatja, hogy a C-forrás elektronjai hogyan oszlanak meg az
oxigén, az új mikrobatömeg és a termék között.

4b yc γ x zγ p


 1
γs
γs
γs

(4.37)

ε + η + ξ =1
Vagyis a szubsztrátban levő hozzáférhető elektronok 4b/s = -od része az oxigénre, yc x /S =-ad
része az új sejttömegre és zγp /γS =-ed része a termék(ek)-re tevődik át a fermentáció során.
Az ,  és  tehát hatásfok jellegű mennyiségek, az elektronok megoszlására utalnak.
Régen ismert tény, hogy a különböző szerves vegyületek moláris égéshője közel arányos azzal az
oxigén- mennyiséggel, amely az adott vegyület elégetéséhez szükséges. Hangsúlyozzuk, hogy
közelítőleg, mivel a molekulaszerkezet függvényében valójában eltérések tapasztalhatók az azonos
összetételű, de más szerkezetű anyagok égéshői között. Az átlagérték QO=112,6 KJ/g-ekvivalens, ami
azt jelenti, hogy 1 g-ekvivalens elektronnak oxigén által történő felvétele (az égés folyamata) során
112,6 KJ/g-ekvivalens hő szabadul fel. E mennyiség teremti meg a kapcsolatot a sztöhiometriai leírás
és elektronmérleg-egyenletek és az energetikai megközelítések között. QO felhasználásával ugyanis
felírható az energiamérleg is:
QO γs  QO b  4   QO yc γ x  QO zγ p

(4.38)

Valójában QO használata elhanyagolás. A hőmérleg korrekt módon felírva:
QOS γs  QO b  4  QOX yc γ x  QOP zγp

lenne, ahol QOS , QOX és QOP sorrendben a C-forrás, a sejttömeg és a termék égéshői az alábbi definíció
értelmében
QOi 

szénmolnyi i égéshő
g-ekvivalens oxigén

(4.39)

A definíció értelmében pl. 1 C-mol szubsztrát égéshője QOSγS és 1 mol szubsztrát égéshője Ks.
QOSγS, ahol KS a szubsztrát képletében a C-atomok száma.
Ha megtekintjük a 4.11. és 4.12. táblázatokat, ahol néhány mikroba,, illetve szubsztrát Q Oi értékeit
is feltüntettük, láthatjuk, hogy mind a mikrobák, mind a szubsztrátok esetében Q O=112,6 KJ/gekvivalens jó átlagnak minősül.
Az (4.38) egyenletet QOs-sel végigosztva megint (4.37) az eredmény, aminek értelmében most
már ,  és  a hőegyenleg szempontjából is értelmezhető hatásfok jellegű mennyiségek. QOs, azaz 1

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

