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C-mol szubsztrát égéshőjéből -ad rész jelenik meg az új mikrobatömeg QOxyc égéshőjeként, és -ed
rész a termék Qozp égéshőjeként. A metabolikus hőtermelés tehát -od része a szubsztrát égéshőjének.
Ez utóbbi különös figyelmet érdemel, hiszen ez jelenti a valójában hő formájában felszabaduló
energiahányadot. Ez tehát az elvesző hő, amelyet el kell vonnunk a fermentációk során, ha biztosítani
kívánjuk az izoterm tenyésztési körülményeket.
Mivel =4b/s és b éppen az oxigén sztöhiometriai együtthatója, világos, hogy aerob fermentációk
esetén az oxigénfogyasztás az a mennyiség, amely a hőképződéssel leginkább öszefügg. A 4.22. ábrán
egy sor fermentáció metabolikus hőtermelése van feltüntetve a légzési sebesség (oxigénfogyasztás)
függvényében. E lineáris összefüggés Cooney szerint azt jelenti, hogy mintegy 518 ± 12 KJ
metabolikus hőtermelést jósolhatunk felhasznált oxigénmólonként. Ha a 112,5 KJ/g ekvivalens
értékből indulunk ki, ez az érték 450-460 KJ/mol-nak adódnék.40
Meg kell itt jegyeznünk, hogy természetesen anaerob tenyésztések is exotermek, ekkor a
metabolikus hőt a 4.2. fejezetben definiált YH segítségével becsülhetjük.

4.21. ábra: Az oxigénfogyasztás és a metabolikus hőtermelés kapcsolata
4.11. táblázat: Különböző mikrobák C-tartalma, elektron-egyenértéke és égéshői
MIKROBA

C-/energiaforrás

2

x

Candida tropicalis
Pseudomonas fluorescens
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae

n-alkánok
n-alkánok
glükóz
ecetsav

0,493
0,467
0,462
0,492

4,385
4,497
4,237
4,416

Pseudomonas aeruginosa
Candida.sp
Candida.sp.
Candida.sp

n-hexán
cellulóz-hidr
n-alkánok
glükóz

0,458
0,491
0,463
0,446

4,320
4,110
4,728
4,074

QOX (KJ/g-ekv)

104,4
105,5
117,8
109,6

40

C. L. Cooney, D. I. C. Wang R. I. Mateles: Measurement of heat evolution and correlation with oxygen
consumption during microbial growth. Biotechnol.Bioeng 11(3), 269–281 (1969)
Itt nincs igazi egyetértés a különböző forrásokban, pl találkozhatunk kalorimetriásan, kísérletileg meghatározott
410±75 KJ/mol értékkel is (Thermochimica Acta 415 (1-2) 1-154 (2004)
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4.12. táblázat: C-források elektron-egyenértéke és égéshői
SZUBSZTRÁT

CHmOl típusú képlet

S = 4+m-2l

QOS (KJ)

Metán
Propán
n-Hexán
n-Hexadekán
Metanol
Etanol
Glicerin
Ecetsav
Borostyánkősav
Glükóz
Fruktóz
Galaktóz

CH4
CH8/3
CH7/3
CH 17/8
CH4O
CH3O1/2
CH8/3O
CH2O
CH3/2O
CH2O
CH2O
CH2O

8
6,67
6,33
6,125
6
6
4,67
4
3,5
4
4
4

112,2
110,9
110,3
109,9
119,0
114,1
118,5
109,4
106,5
117
117,7
116,6

Az elektronmérleg-egyenlet alapján láttuk, hogy  a szubsztráthőnek az a hányada, amely hő
formájában felszabadu1. Az  ugyanígy az a hányad, amely az új sejttömegben realizálódik, annak
égéshőjévé alakul. Az -t a sejttömeg energiahozamának is nevezik.
  yC

x
 Q
 Q
 yC x OX  yC x O
S
 S QOS
 S QO

(4.40)

Az  sejttömeg-energiahozam tehát a C-forrás energiatartalmának új sejttömegként történő
hasznosulását jelző mennyiség. Ugyanígy definiálható a termék energiahozama, ξ is.
(4.37)-ből is következik, hogy  nem más, mint a „hőveszteség”, vagyis
++=1

(4.41)

minden esetben. Ilyen összefüggést nem tudnánk felírni, ha nem C-mol egységre vonatkoztatnánk.
4.3.2.

Hozamkifejezések, oxigénigény

Egyéb hozamkifejezések is felírhatók, illetve definiálhatók a sztöhiometriai egyenlet alapján.
Sejthozam
C-mol hozam, ami a sztöchiometriai egyenletben a sejttömeg együtthatója
yC 

g  atomsejtszén
g  atomszubsztrátszén

(4.42)

A szokásos tömegalapú Yx/s eredő hozam is felírható a következőképpen:

YX/S 

y 12  p  16n  14q 
g sejt
1
 c
g szubsztrát
1  R 
12  m  16 l 

(4.43)

vagy a C-tartalmat felhasználva egyszerűbben
YX/S  yc
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Termékhozam
z

g atom sejtszén
g atom szubsztrát szén

(4.45)

Az általánosabban használt g/g dimenziójú termékhozam is kiszámítható:

YP/S 

z 12  r  16s  14t 
g temék

g szubsztrát
12  m  16l 

(4.46)

Oxigénre vonatkozó hozam
Az általános sztöhiometriai egyenlet alapján b mol oxigén felhasználása történik y c C-molnyi új
mikrobatömeg képződése során. A C-molra vonatkoztatott oxigénhozam tehát:
YOc 

yc
b

(4.47)

Az általánosabban használt oxigénhozam kifejezés az 1 g oxigén felhasználásakor képződött új
sejttömeget adja meg, amely

YO 

yc 12  p  16n  14q  1
32b
1  R 

(4.48)

A (4.48) egyenletnél könnyebben kezelhető kifejezéshez jutunk, ha itt újra felhasználjuk a
mikroba C-tartalmát.
YO 

yc12 1
 2 32b

(4.49)

Érdemes ezt az egyenletet egy kissé átalakítani, mert több következtetést is levonhatunk majd az
olyan fermentációk anyag- és hőmérlegére vonatkozóan, amelyek során főleg sejttömegtermelés folyik
(pékélesztő, SCP stb.). Helyettesítsük be a b értékét a (4.36)-ból kifejezve a (4.49)-be. Ekkor a

YO 

yc12
4
α 2 32  γs  yc γ x  zγ p 

(4.50)

összefüggést nyerjük, amely kissé átalakítva a következő alakúvá tehető:

YO 

yc
3
2 2  x  s  z p
 yc
x

(4.51)

Ipari sejttömegtermelés esetén (pl. takarmányélesztő-gyártás, SCP-fermentáció, alkanolon stb.) az
extracelluláris termékek mennyisége csak 1–3%, amelyet bizton elhanyagolhatunk (a nevező z-t
tartalmazó tagja elhagyható), s így a közelítő oxigénhozam sejttömegtermelés esetén egyszerűsödik:
YO 

yc
3
2 2  x  s
- yc
x

(4.52)

Az oxigénhozam tehát ilyen esetekben a C-hozam, yc függvénye, ha meggondoljuk, hogy x  4,2 és
2  0,46–0,5 jó közelítéssel állandók.
A 4.23. ábra néhány C-forrásra szemlélteti az oxigénhozam és a C-hozam, vagy ha tetszik, az
eredő sejthozam kapcsolatát, hiszen (4.44) alapján ezek egymásba konvertálhatók.
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4.22. ábra: YO - Yx/S kapcsolata sejttömeg tenyésztés esetén
Az ábrán látható, hogy
– YO monoton nő Yx/S növekedésével, és kis C-hozamoknál közel lineáris a kapcsolat.
– minél kisebb S, a szubsztrát elektron-egyenértéke, vagyis minél nagyobb az oxigéntartalma, annál

meredekebben függ YO az Yx/S-től. A (4.52) összefüggés alapján belátható, hogy 1  yc  s ,
x
vagyis létezik a C-hozamnak elméleti maximuma, amely azonban a gyakorlatban nem érhető el.
A szokásos YX/S hozamra ez a tartomány
0 YX/S 

 s 1



, ha s 1 és 0YX/S  1 ha s 1 .
 x 2
x
2
x

– ha yC tart S/X értékhez, akkor YO tart a végtelenhez, aminek szemléletes jelentése az, hogy
sejttermeléshez egyre kevesebb oxigén szükséges, horribile dictu 0, ha y C =S/X. (Figyelembe
véve azonban, hogy, yC1 lehet csak!)
E gondolatmenet alapján létezik termodinamikailag lehetséges (gyakorlatilag el nem érhető)
maximális C-hozam. Ez azt jelentené, hogy a szubsztrát összes szene sejttömeggé, a szubsztrát összes
energiája a sejttömeg energiájává konvertálódnék, vagyis ez esetben =1 lenne. Az ilyen körülmények
között számított hozamértékeket a 4.13. táblázatban közöljük egy sor szubsztrátra. Vessük össze YX/S
értékeit az előzőekben már tárgyalt néhány valódi eredő hozam értékével!
Ha az energiahozamot, -t a (4.52) egyenletbe helyettesítjük, a következő közelítő összefüggést
nyerjük az oxigénhozamra:

(4.53)
YO  0,777
1 
Mivel a gyakorlatban 0,7, a szubsztráthőnek legkevesebb 30%-a metabolikus hő formájában
szabadul fel41. Ezt behelyettesítve (4.53)-ba egy valószínűen maximális
YO  0,777.

0,7
 1,8
0,3

oxigénre vonatkozó hozamot kapunk.

41

Egyes szerzők szerint 40–50%-a!

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

4. Fermentációs műveletek és folyamatok

205

A (4.53) egyenlet, illetve a 460–500 KJ/mol oxigéntényező ismerete nagy segítséget nyújt egy
setjttömeg- tenyésztésre alkalmas reaktor megtervezésében vagy kiválasztásában, mivel a J = OTR.
YO, amelyben J a produktivitás [kg sejt/m3.h, OTR pedig az oxigénátadási sebesség [kg O2/m3.h.
Ez az összefüggés támpontot nyújt arra vonatkozóan, hogy egy kívánt produktivitás eléréséhez
milyen oxigénbeviteli kapacitással rendelkező bioreaktor szükséges, és a várható hőtermelés miatt
milyen hőcserélő berendezéssel kell rendelkeznie.
Foglaljuk össze a fermentációs rendszer sztöhiometriai leírásának előnyeit és azt, hogy a
biomérnöki gyakorlatban mire használható e megközelítés.
A sztöhiometriai egyenlet egyszerűen felírható, csak a szubsztrát és a termék összetételének ismerete és a mikroba elemi összetételének ismerete vagy mérése, illetve még két tetszőleges mérés szükséges. Mivel rendszerint sokkal több mérési lehetőségünk van, mint kettő, ezáltal egy identifikált sztöhiometriai összefüggés alkalmas lehet méréseink konzisztenciavizsgálatára, on line méréseink
ellenőrzésére.
Feltéve, hogy egy adott esetben a mérések nem konzisztensek a sztöhimetriai leírással, pl.
YX/Smért  YX/Sszámított, ekkor nem ismert melléktermékek jelenlétére gyanakodhatunk (ez további mélyebb
vizsgálakot iniciál), vagy például, ha RQmért # RQszámított, ez esetben arra gyanakodhatunk, hogy a feltételezetthez képest más biokémiai reakcióutak valósultak meg, ez ismét további mérésekre inspirál.
A sztöhiometriai egyenlet nem mérhető változók becslését teszi lehetővé.Az iparban gyakran nem
lehetséges a sejtnövekedés mérése, mert a tápoldat összetétele zavarja a mérést. Ekkor a mérlegegyenletek felhasználásával tehetünk becsléseket a nem mérhető változóra.
Új fermentációs folyamat tervezésekor előzetes becsléseket tehetünk a különböző hozamok XY/S,
YP, YO,YH stb. értékeire.
A technológia megtervezésekor a reaktorkiválasztásban segítséget nyújthat: a reaktor típusa, a
hőtermelés becslése, ennek alapján a szükséges hőátadási felület, a hűtőközeg ΔT-jének és áramlási
sebességének számítására módot kapunk.
4.13. táblázat: Termodinamikailag lehetséges maximális(η =1) energiahozam alapján számolt eredő
hozamok (elméleti maximális) (α2= 0,46 C-tartalmú mikroba feltételezéséval számítva)
S

C-/energiaforrás
Alkánok
metán
hexán
hexadekán
Alkoholok
metanol
etanol
glicerin
Szénhidrátok
formaldehid
glükóz
szaharóz
keményítő
cellulóz
Szerves savak
hangyasav
ecetsav
tejsav
fumársav
oxálsav
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yC

YX/S (g/g)

8
6,3
6,1

(1,9)1
(1,5)1
(1,5)1

1,63
1,82
1,84

6,0
6,0
4,7

(1,4)1
(1,4)1
(1,1)1

0,81
1,13
0,84

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

2,0
4,0
4,0
3,0
1,0

0,5
0,95
0,9
0,7
0,25

0,3
0,8
0,8
0,6
0,1
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Fermentációs rendszerek és matematikai modellezésük

Más tudományterületekkel összehasonlítva a biológia, így a mikrobiális rendszerekkel foglalkozó
fermentáció is késett a matematikai modellezés szükségességének felismerésében, de a 20. század 60as éviben e területre is betört a matematikai szemlélet. Kézben tartani, biztonságosan reprodukálni,
méginkább szabályozni és automatizálni csak olyan folyamatokat lehet, amelyeknek kvantitatív
viszonyai ismertek. Ennek megfelelően kezdődött el a fermentációk mérnöki-műveleti szempontból
történő matematikai leírása (sterilezés, levegőztetés, léptéknövelés) és a mikroba-környezet rendszer
kinetikai viselkedésének matematikai modellezése. A gépi számítástechnika általános elterjedése
segítette elő e fejlődést, és jelenleg már ott tart e tudományterület is, hogy a matematikai modellezést a
mindennapi gyakorlat részeként alkalmazza.
A növekvő modellezési információtömeg rendszerezése célszerű egyrészt a tájékozódás
megkönnyítése végett, másrészt az általános modellezési elvek kifejése az egyes konkrét modellekből
segíthet a biomérnöknek saját rendszere modelljeinek felállítása során. A továbbiakban egyrészt ezen
általános alapelvekkel foglalkozunk, majd néhány csoportreprezentánst mutatunk be.
Mielőtt a konkrét fermentációmodellekkel foglalkoznánk, vizsgáljuk meg rendszerünket és
magának a modellezésnek a mibenlétét.
A fermentáció tudományterülete biológiai anyagformák, rendszerek vizsgálatával foglalkozik. A
biorendszer Bartholomay szerint „anyagi objektumok sorozatának határozott csoportja (ezen
szubmolekuláris részecskéket, molekulákat, sejtalkotó részeket, sejteket, sejtek populációját értjük),
amelyeknek alkotó elemei meghatározott fizikai, fiziko-kémiai, morfológiai, topológiai és időbeni
kapcsolatban vannak egymással és az őket körülvevő világgal, az ún. környezettel”.
E rendszer nem statikus jellegű, állandó mozgásban van, szorosan összefügg a folyamattal, s
utóbbi így nem más, mint a rendszer önmozgását, környezetével való dinamikus kapcsolatát kifejező
fogalom. Ilyen értelemben a fermentációs rendszer és a fermentációs folyamat egymástól elválaszthatatlan egységben van, de nem azonos vizsgálati objektumok, ha néha értelmezésük nem is különíthető
el világosan.
Lényeges rámutatni, hogy minden rendszer – így fermentációs rendszerünk is – bizonyos
értelemben szubjektív: határainak kijelölése nem feltétlenül „természetes”, rendszerünk mindig olyan
környezetben található, amely egy nagyobb, még nagyobb stb. rendszer része, és amely ugyanakkor
más rendszereket is tartalmaz, így maga is kisebb, még kisebb stb. rendszerekből épül fel.
A matematikai modell a rendszert és környezetét jellemző változók közötti kapcsolatokat a
matematika formális nyelvén megfogalmazó hipotézisek sorozata.
Az említett változók célszerűen mértek vagy legalábbis mérhetőek, hiszen a modell hipotézis,
amelyet csak a gyakorlat, a mérés, a kísérlet igazolhat vagy vethet el.
A vizsgált rendszer matematikai modellje, a modellezés folyamata azonfelül, hogy a rendszer
kvantitatív kapcsolataira rávilágítva a rendszerről alkotott kép, végső soron a tudás elmélyítését
szolgálja, további előnyökkel is rendelkezik. Segítségével a kísérletes tudomány kilép a puszta empíria
talajáról, módszereinek rendszerességet ad, a kísérleti apparátus gazdaságos felhasználását segíti elő,
hiszen a már elvégzett kísérleti bázisra épülő adekvát matematikai modellek interpolációra, sőt
bizonyos határok között extrapolációra („mérnöki jóslások területe”) is lehetőséget adnak. Ehhez
kapcsolható az ún. „in numero kísérleti technika”42 alkalmazásából adódó előny is. Bizonyos
kérdésekre ugyanis a matematikus íróasztala mellől is választ kaphatunk, nem szükséges igénybe
venni a biológus vagy vegyész laboratóriumát: ez a biológiai rendszerek matematikai szimulációja.
Ilyen módszerekkel tanulmányozhatók a rendszerek olyan körülmények között is, amelyekben nem
akarunk vagy nem tudunk kísérleti munkát végezni.
A fermentációs rendszer (R) matematikai modelljének megalkotása maga is folyamat, mégpedig a
4.23. ábrának megfelelően egy önmagát szükségszerűen pontosító, korrigáló folyamat. Egy ilyen
rendszernek nincs „legjobb” leírása, ismereteink bővülésével mindig találhatunk „jobb”, a tényleges
történéseket hívebben leiró modellt (M).

Az in numero kifejezés gyakran az in silico (számítógéppel értelemben) kifejezést helyettesíti, ezeket akár
szinonímaként is használhatjuk.
42
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4.23. ábra: A matematikai modellezés maga is folyamat
A modell egyszerűsített leképzés, nem vehet figyelembe minden lejátszódó történést, minden
változót, ezek közül csak a modellező által lényeges hatásúaknak ítéltekkel operál. Így a matematikai
modell nem természeti törvény. Más szóval nincs 1:1 megfeleltetés a rendszer és a matematikai
modellje között, más modell is leírhatja többé-kevésbé adekvát módon a történéseket, és fordítva is
igaz, egy adott modell többféle rendszernek is adekvát megközelítése lehet.
A modellekkel matematikai műveletek végezhetők (például egyenletei összeadhatók, differenciálhatók, integrálhatók stb.), s ezek alapvetően megváltoztathatják formáját, ami legalábbis óvatosságra int egy modell alkalmazási formájának mechanikus felhasználásával kapcsolatban, hiszen az
említett műveletek elfedhetik az eredeti modellnél figyelembe vett feltételezéseket, elhanyagolásokat.
Egy fermentációs rendszerben a sejtek populációja, ezen populáció szintetizáló és átalakító
tevékenysége a vizsgálat tárgya. Fermentációs rendszeren tágabb értelemben a mikroorganizmusok
tenyészetét és környezetét, valamint az azt meghatározó fizikai, fizikai-kémiai paraméterek összességét értjük, a fermentációs folyamat pedig az így definiált rendszer és a benne, illetve vele történő
változások, átalakulások összessége.
Mai ismereteink szerint a legegyszerűbb baktérium sejt is legalább 10 10 molekulából épül fel (lásd
példaként a gyorsan szaporodó E. coli összetételét bemutató 4.14. táblázatot). Ebből 1000–10 000 a
különböző katalitikus hatású fehérje. A sejtekben ezek az enzimek rendkívül bonyolult anyagcserefolyamatokat katalizálnak, amelyek öszetett többszintű szabályozás alatt állnak. E megszámlálhatatlan
anyag- és történésféleség mozgástörvényeinek jelenleg csak töredéke ismert, az tehát, hogy egy sejt
viselkedését leírjuk, még modellszerűen is rendkívül sok elhanyagolást igénylő s óhatatlanul durva
eredményre vezető kísérlet lenne. Ezt figyelembe véve az a lehetőség marad az egyedüli járható út, ha
lemondunk az egy sejt tárgyalásáról, s a populáció, a sejttömeg makroszkóposan megfigyelhető
viselkedését írjuk le a legfontosabbnak ítélt néhány változó figyelembevételével.
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4.14. táblázat: Gyorsan szaporodó Escherichia coli összetétele
ÖSSZETEVŐ VEGYÜLETCSOPORT
H2 O
Szervetlen ionok:
K+,Mg2+,Ca2+,Fe2+,Cl-,PO44,SO42Szénhidrátok és prekurzoraik
Aminosavak és prekurzoraik
Nukleotidok és prekurzoraik
Lipidek és prekurzoraik
Egyéb kis molekulák
(hem, kinonok….)
Fehérjék
Nukleinsavak
DNS
RNS

% A SEJTTÖMEGBEN
70
1

ÁTLAG
MÓLTÖMEG
18
40

DB/SEJT
4·1010
2,5·108

FAJTA/SEJ
T
1
20

3
0,4
0,4
2
0,2

150
120
300
750
150

2*108
3·107
1,2·107
2,5·107
1,5·107

200
100
200
50
200

15

40000

106

2–3000

1

2,5·109
500000

4
3·104

1
1

A fermentációk célja a sejttömeg és/vagy valamely anyagcsere, ill. átalakítási termék nagy tömegű
előállítása. Ezért ezek, illetve az ezeknek megfelelő sebességi értékek a rendszert jellemző legfontosabb változók. A többi vizsgált változó jobbára a környezetre vonatkozik. E kétféle változó kategória helyett a modellezésnél inkább a következő csoportokat alkalmazzák:
Kontrollváltozók az elsődleges hatású, a rendszerrel való kényszerkapcsolatuk alapján feltétlenül
szabályozandó paraméterek. E változók száma erősen függ a fermentációk mindenkori technikai
kivitelétől, a mérési-szabályozási lehetőségektől. A kontrollváltozók közé sorolható a hőmérséklet, a
tápközeg pH-ja, a fermentlében oldott oxigén koncentrációja, kemosztát elvű folytonos fermentáció
esetén a hígítási sebesség, a befolyó tápoldatszubsztrát koncentrációja stb. Természetes, hogy e
változók számának növekedése teremti meg a fermentációs folyamat kézben tartásának, reprodukálhatóságának, s ugyanígy az egyre finomabb, a részleteket is adekvát módon tükröző matematikai
modellek megteremtésének lehetőségét.
Az állapotváltozók csoportja jelenti a tenyészet válaszait a környezeti behatásokra, így ide
sorolhatjuk valamennyi anyagcsere-folyamat sebességét, az ezekben részt vevő anyagok és enzimek
koncentrációit, a pH-t43 stb. Az állapotváltozók csoportjáról is elmondható, hogy a vizsgált és a
modellezésbe bevont ilyen változók száma és információtartalma növekvő tendenciát mutat.
Az előbbi osztályozás mellett elterjedt, és különösen bizonyos típusú matematikai modellek
esetében használatos a változóknak biológiai és nem biológiai csoportokba sorolása is. Előbbiek az
ún. biotikus fázis, tehát a mikrobatömeg (a fermentlétől elválasztott sejttömeg) jellemző változói.
Ilyenek a sejttömeg maga vagy bizonyos alkotórészeinek mennyiségei és változási sebességeik.
A nem biológiai változók vagy más néven az abiotikus fázis változói a mikroba környezetét
jellemzik (sejttömegtől elválasztott fermentlé). E csoportba sorolhatók az összes műveleti jellegű
változók, mint a hőmérséklet, a gázbevezetés sebessége, a fermentlé összetétele stb.
A következőkben röviden áttekintünk néhány, a matematikai modellezés szempontjából lényeges
fogalmat, valamint megadjuk a leggyakrabban előforduló változók definícióit és az IUPAC által
ajánlott szimbólumokat e változók jelölésére.

Természetesen, hogy egy változó állapot vagy kontroll változó-e, azt az határozza meg, hogy szabályozzuk-e,
vagy sem. A pH például állapotváltozó, ha magára hagyott rendszerben szabályozatlanul változik, de kontrollváltozó, ha szabályozzuk.
43
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A tenyészet, kultúra jelenti a szűkebb értelemben vizsgált rendszert, amely a fermentléből, vagyis
a sejtektől megszabadított rendszerből és a sejttömegből áll. Gyakran a fermentlé kifejezést az egész
tenyészetre is alkalmazzák.
A tápoldat a tápanyagokból, szubsztrátokból áll. A tenyészet növekedésén a sejttömeg növekedését értjük. E növekedést szűkebb és tágabb értelemben szemlélhetjük. Szűkebb értelemben a
sejttömeg tömeg szerinti gyarapodását jelenti, amelytől meg kell különböztetni a tenyészet sejtjeinek
szám szerinti gyarapodását. A tágabb értelmezés mindkét esetet magában foglalja. Éppen e megkülönböztetés céljából a sejttömeg jelölésére az x, [g sz.a./dm3 dimenziójú mennyiséget használjuk.
Ugyanígy volumetrikus értelemben használjuk a matematikai modellezés szempontjából fő állapothatározóként kezelt különböző növekedési sebességeket is:
A növekedési sebesség

dx/dt,

egysége [g sz.a./dm3·h

A szaporodási sebesség dN/dt [db/cm3·h
A fajlagos növekedési sebesség egységnyi sejttömegre vonatkoztatott növekedési sebesség:

X 

h 

dx 1
dt x

-1

A fajlagos szaporodási sebesség pedig az egy sejtre vonatkoztatott szaporodási sebesség:



dN 1
dt N

h 
-1

A generációs idő fogalma nem teljesen egyértelmű. Eredetileg a szaporodásra vonatkozott,
gyakran a növekedésre is alkalmazzák. Mikroszkopikus értelemben egy sejt megkétszereződésének az
ideje, makroszkópikusan pedig az egységnyi térfogatban lévő mikrobaszám, illetve mikrobatömeg
duplázódási idejét jelenti.

tg 

ln2
ln2
illetve t g 
μX
υ

A tápoldat tápanyagtartalmát az S  S1 , S 2 , S 3 ,...S i  vektor (a szubsztrátok vektora) jelöli.
Index nélkül a tápanyagról vagy a limitáló szubsztrátról (értelmezését lásd a 4.1. alfejezetben)
beszélünk g/dm3. Ugyanígy az anyagcseretermékeket a P   P1 ,P2 ,P3 .....Pj  jelöléssel illetjük. A P
komponensei intra-, ill. extracellulárisak, tehát biotikus és abiotikus fázisúak is lehetnek, ill.
megoszolhatnak bizonyos – idő függvényében – változó arányban a két fázis között.A különbségtétel
igen fontos, mert az intracelluláris termékek a sejttömeg részét képezik. Amikor P termékről
beszélünk egyszerűen, akkor csak extracelluláris termékről van szó.
A szubsztrát- vagy tápanyag-felhasználási sebesség:
dSi
dt

g/dm3h 

dPj

g/dm3 h 

A termékképződési sebesség:
dt

A fajlagos szubsztrátfelhasználási sebesség az egységnyi sejttömegre vonatkozó szubsztrátfelhasználási sebesség:

QSi  q Si 

1 dSi
x dt

g/g  h; h 
-1

A fajlagos termékképződési sebesség:
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Q Pj  q Pj 

1 dPj
x dt

g/g  h; h 
-1

E fajlagos sebességek – mint az RQ és a P/O is – a metabolikus kvóciensek közé tartoznak.
4.4.1.

A fermentációs modellalkotás általános elvei

A fermentációs rendszer bonyolultan összetett, amelyben számos kölcsönhatás érvényesül. E
bonyolult rendszer/folyamat matematikai modellezése során egy sor olyan általános és a fermentációra
specifikusan érvényes törvényt, tudományos eredményt kell felhasználni, amelyek sokrétűsége
magában is utal e feladat nehézségeire. Ezen alapelvek általában ismertek, mégis egyikéről-másikáról
gyakran megfeledkezünk. Ennek oka nem feltétlenül tájékozatlanság, hanem inkább az, hogy
maradéktalan érvényesítésük kilátástalannak tűnik. A következőkben röviden összefoglaljuk a
modellezésnél alkalmazott, alkalmazandó elveket, és megadjuk a fermentációs modellek csoportosítását is, amit elsőként Fredrickson és munkatársai végezték el 1970-ben.
4.4.1.1.

Fizikai alapelvek

Az anyagmegmaradás törvényét valamennyi fermentációs matematikai modell figyelembe veszi, ez
teremti meg a lehetőségét az „általános” matematikai modell felállításának. A matematikai
alapegyenletek ugyanis általában a fermentációs rendszert alkotó anyagokra vonatkozó különböző
anyagmérlegek.
Vizsgáljuk meg a folytonos működésű, ideális, tökéletesen kevert bioreaktorra felírható anyagmérlegegyenletet.
V

ahol

dci
 f  ci,be  ci   ri V
dt

(4.54)

V az állandó fermentlétérfogat,
f az adagolási és elvételi térfogatáram
ci az i-edik összetevő koncentrációja
ri az i-edik összetevő „növekedési sebessége”.

Ilyen anyagmérleg-egyenlet annyi írható fel, ahány komponense (szubsztrátok, termékek és a
sejttömeg vagy annak komponensei) van a rendszernek. Ezen egyenletek mindig tartalmazzák az r i
képződési sebesség tagokat, amelyek miatt az anyagmérlegek egyenletrendszere önmagában nem
oldható meg.
A mikrobatömeg és a termékek esetében ri > 0 tehát növekedést, szubsztrátok esetén
természetesen ri <0, és így fogyást jelent) Éppen ri-k modellezése jelenti a fermentációs matematikai
modellezés szűk keresztmetszetét. Az anyagmérleg egyenletrendszere általánosan érvényes, és ezáltal
megteremti a kapcsolatot a különböző technikai kivitelű, azaz szakaszos, félfolytonos és folytonos
fermentációk között. Ezek ugyanis ilyen szempontból csak f betáplálási (elvételi) sebességekben és
ci,be értékeiben térnek el egymástól. Így értelemszerűen szakaszos fermentációk esetén f = 0 és
úgyszintén ci,be=0.
A fizikai elvek második csoportját a termodinamikai elvek jelentik. A termodinamika első
főtételének – az energiamegmaradás törvényének – figyelembevétele nem okoz gondot a fermentációk
modellezésénél, csak abban az esetben szükséges ugyanis matematikailag megfogalmazni, ha a
modellezés kiterjed a technológiai berendezésekre is, ha a folyamatban számolni kell a hőelvonással
vagy a jelentős hőtermeléssel (lásd a C-forrás hasznosulását a 4.3. fejezetben ).
A termodinamika második főtételével azonban más a helyzet, mivel egy sor olyan következménye
van, amelyeket nem véve figyelembe, hibás modellek felállításához juthatunk.
Egy élő rendszer, így a fermentációs rendszer is termodinamikai szempontból nyílt rendszer, s
mint ilyen, alapvetően irreverzibilis módon végbemenő folyamattal jár. Az irreverzibilitást és a nyitott
rendszer jelleget a környezettel való szakadatlan anyagcsere jelenti, és ez egyaránt érvényes mind az
egyes sejtekre, mind a teljes populációra. Az egyes sejtek entrópiája csökkenhet vagy változatlan is
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maradhat, anélkül, hogy a II. főtétel érvényessége csorbát szenvedne. A mikroorganizmus úgy
csökkenti vagy tartja állandó szinten entrópiáját, hogy környezetének entrópiája nagyobb mértékben
növekszik. Ez természetes, ha meggondoljuk, hogy a mikroorganizmus szervezett létforma,
rendezettsége nagyobb, mint környezetéé, ami csak úgy lehetséges, ha a környezet rovására tartja
alacsony szinten az entrópiát. Sőt igaz e megállapítás nemcsak szaporodó, növekvő, hanem az ún.
nyugvó (de élő) sejtek esetében is. Ahhoz, hogy egy nyugvó sejt életképessége fennmaradjon, munkát
kell végeznie környezetén. Ilyen munkavégzés pl. az ellenszegülés a sejteket szétroncsolni akaró
ozmózisnyomásnak, a sejt ionkoncentrációjának fenntartása, a mozgás stb. Azt mondhatjuk tehát,
hogy még a nyugvó sejteknek is szükségük van energiára, hogy rendezettségüket fenntarthassák. Ezen
elv kvantitatív következményeit a szubsztráthasznosulással foglalkozó 4.3. fejezetben fejtjük ki.
A termodinamikai tételek további következménye a fermentációs rendszerre, hogy az – nyílt
rendszer lévén – nem lehet termodinamikai egyensúlyban. Ehelyett, ha az élő sejtek anyagcseréje, a
ki- és bemenő anyagáram folytonos, bizonyos időbeli állandóság, ún. „steady state” figyelhető meg.
Az élő rendszereknek és így fermentációs rendszerünknek is lényeges tulajdonsága az állandósult
állapot, illetve az erre való törekvés. Az állandósult állapotra jellemző, hogy nem vagy csak csekély
mértékben függ a komponensek kezdeti értékeitől, vagyis viszonylag széles határok között ugyanaz az
állandósult állapot áll be (ekvifinalitási elv). E tulajdonság hiányzik a zárt rendszerekből, ahol az
egyensúlyi állapotot egyértelműen meghatározzák a kezdeti feltételek. Az élő rendszer ilyen
viselkedéséből következik, hogy a mikroba viszonylag tág határok között ugyanazon állandósult
állapot elérésére törekszik, ha mások is az indulási környezeti feltételek. Extrém környezeti hatások
természetszerűleg extrém hatásokat eredményeznek.
A fermentációs folyamat állandósult állapotát kiegyensúlyozott növekedésnek44 nevezzük. Erre
jellemző, hogy a komponensek koncentrációváltozásának fajlagos sebességei állandóak:
μi 

1 dx i
x i dt

x   xi

(4.55)

μ1  μ 2  μ 3  ....μ i

ahol a μi a rendszer i-edik komponensének fajlagos növekedési sebessége. E relációk a más szóval
homeosztázisnak is nevezett kiegyensúlyozott növekedés matematikai megfogalmazását jelentik.
Kétféle kiegyensúlyozott növekedésről beszélhetünk:
a) Korlátozatlan, amikor semmilyen kémiai vagy fizikai tényező nem korlátozza a komponensek
és az egész populáció növekedési sebességét. Ilyen a szakaszos fermentáció exponenciális
növekedési szakasza és a turbidosztát elvű folytonos fermentáció, ha a rendszer exponenciális
szakaszban üzemel.
b) Korlátozottan kiegyensúlyozott növekedés pl. a kemosztát elvű folytonos fermentáció, ahol a
limitáló szubsztrát állandó koncentrációja határozza meg a maximálisnál kisebb fajlagos
sebességű növekedést.
A modellezés fizikai elveinek harmadik csoportját, az ún. konstitutív elvek csoportját azok a
fizikokémiai, reakciókinetikai törvények jelentik, amelyek meghatározzák a rendszerünkben lejátszódó folyamatok, transzportfolyamatok (töltés-, energia- és momentum-, valamint anyagtranszportfolyamatok) tisztán kémiai és enzimes reakciók sebességeit. Végső soron ezen elvek felhasználása
jelenti a tulajdonképpeni modellezést. A konstitutív egyenletek jelentik a matematikai modellegyenleteket, a rendszer komponenseinek „növekedését” leíró ri egyenleteket. Nyilvánvaló, hogy ezen
egyenletek felállítása jelenti a modellezés szűk keresztmetszetét. A különböző matematikai modellek
főként konstitutív egyenleteikben térnek el egymástól.
Valamennyi fermentációs matematikai modell lényegében a tömeghatás törvényének különböző
megfogalmazása, azt kell tehát a legfontosabb konstitutív elvnek tekinteni. Eszerint a rendszerben

44

Kiegyensúlyozott növekedés az angol szakirodalomban: balanced growth.
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lejátszódó kémiai-enzimes reakcióknak és az egész rendszer növekedésének sebességét a reagáló
anyagok mennyiségei valamely hatványainak és reakciókinetikai állandóknak a szorzatai lineáris
kombinációival modellezzük. A tömeghatástörvényen kívül az átadási egyenletek (töneg-, hő-,
momentum-) szerepelnek legfontosabb konstitutív összetevőként. A konstitutív egyenletek rendszerint
egy
  
(4.56)
ri  ri S, I, P, μ....





alakú egyenletrendszert képeznek.
4.4.1.2.

Biológiai elvek

A mikroorganizmusok növekedésük során az egyes sejtalkotó részeket (fehérjéket, nukleinsavakat
stb.) minőségileg és mennyiségileg összhangban szintetizálják. Az a mikroba életképes, amely az
anyagcseréjéhez szükséges energiát a környezet változásaitól függetlenül, ahhoz alkalmazkodva tudja
előállítani, és a szabályozó rendszerével a környezeti változásokat kompenzálni képes (lásd
homeosztázis). Konstitutív tulajdonságainak zavartalan működtetése érdekében az induktív tulajdonságok „számtalan” lehetősége közül merít. A leírtak összecsengnek a termodinamikai elveknél
említett, a kezdeti feltételektől bizonyos mértékben független állandósult állapotra való törekvés
tételével: mindaddig, amíg a környezet változásai megengedik, a mikroba korlátozatlanul vagy
korlátozottan ugyan, de kiegyensúlyozottan (steady state-ben) növekszik.
A genotípusnak a mikrobák alakjában, szaporodási módjában megnyilvánuló különbségeit
legritkább esetben veszik figyelembe: gyakran fonalas gombák modellezésére ugyanazokat az összefüggéseket próbáljuk alkalmazni, mint baktériumokra, s ez elvileg helytelen. Ha megnézzük a 4.15.
táblázatot, amelyben a nagy mikrobacsoportok néhány jellemzőjét hasonlítottuk össze, valamint a
4.24. ábrát, amelyen ugyanezen mikrobacsoportok generációsidő-eloszlása látható, szembetűnik
állításunk helyessége. A tárgyalásunk során alkalmazott modellek alapvetően baktériumokra adekvátak, kisebb mértékben élesztők esetében is alkalmasak. Fonalas gombákra is alkalmazzuk őket,
azonban ez fokozott körültekintést igényel, és a későbbiekben ezek szaporodásának néhány specifikus
modelljét külön is érintjük.
4.15. táblázat: Fő mikrobatípusok azonos és eltérő tulajdonságai
JELLEMZŐK
ALAK

BAKTÉRIUMOK
Pálcika, gömb, láncok

MÉRET

0,5–4 μm

ÉLESZTŐK
Ellipszoid, gömb,
láncok
5–25 μm

REPRODUKCIÓ

Hasadás, azonos
leánysejtek
1,0–1,1 gcm-3
10-12 g
60–80%

Sarjadzás, nem azonos
leánysejtek
1,0–1,05 gcm-3
10-11 g
45–55%

FONALAS GOMBÁK
Hifafonadék,
pellet
5–15 μm széles és
500-5000 μm
hosszú micélium
Hosszirányú, apikális
növekedés
1,0–1,05 gcm-3
Nem értelmezhető
25–55%

15–25%

5–12%

5–10%

5–30%

10–30%

10–50%

SEJTSŰRŰSÉG
EGY SEJT TÖMEGE
FEHÉRJETARTALOM
a szárazanyagban
Nukleinsav-tartalom
a szárazanyagban
SZÉNHIDRÁT- ÉS
LIPID-TARTALOM a
szárazanyagban
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4.24. ábra: Mikrobacsoportok generációsidő-eloszlása
Különös körültekintéssel kell a modellezésben figyelembe venni azokat a környezeti tényezőket,
amelyek a tenyészet hármas esélye, azaz az új sejtanyag szintetizálása, mutációja és a sejtpusztulás
irányában a történéseket és azok intenzitását meghatározzák.
A leglényegesebb környezeti tényezők hatásai és a különböző modellekben való megjelenési
lehetőségei vázlatosan az alábbiakban foglalhatók össze.
A hőmérséklet eredő hatása az Arrhenius-összefüggés formájában vehető figyelembe, annak
ellenére, hogy a makroszkópikus mikrobametabolizmus számtalan elemi, molekuláris szintű lépés
eredője, amelyek mindegyike is a hőmérséklet Arrenius-függvénye. Természetesen az élő sejt nagy
fehérje- tartalmának következtében a hődenaturálódás is számottevő, így végső soron a két effektus
eredőjét, egy maximumos hőmérséklet-növekedési sebesség-összefüggést kapunk (4.25. ábra). Minden
mikroorganizmusnak van egy jól definiált optimális hőmérséklete, de ennek értéke nem abszolút,
hanem függ a többi tenyésztési körülménytől, például a táptalaj összetételétől.
A maximum előtt, viszonylag szűk hőfokintervallumban, a fajlagos növekedési sebesség
 x   x0 e



E
RT

(4.57)

alakú összefüggés szerint változik.
A fenti egyenletben x0 a fajlagos növekedési sebesség a vonatkozási hőmérsékleten.
E a növekedés látszólagos aktiválási energiája45. Ugyanakkor a denaturálódás fajlagos sebessége
is az Arrhenius-összefüggés szerint írható le, így a két hatás eredője:
 x  A1e

ahol:



E1
RT

 A2e



E 2
RT

(4.58)

E1 ugyanaz, mint E fent
E2 a denaturálódás látszólagos aktiválási energiája
A1,és A2 állandók.

Általában E2E1,46 ezért alacsony hőmérsékleten x valóban a (4.57) egyenlet szerint változik
a hőmérséklet növekedésével.
Az ábrán megjelöltük a mikroba számára minimális szükséges hőmérsékletet is, ez alatt a
sejtmembrán „gélesedik”, ami olyan kis anyagátadási sebességet tenne csak lehetővé, ami nem
elegendő a növekedéshez. Itt tehát már egyáltalán nincs növekedés. Ugyanígy a maximális növekedési
sebesség felett sincs növekedés. Ne felejtsük el, hogy a denaturálódásnak nincs kitüntetett, „egy

E. coli esetében pl. 55,4 kJ/mol volt egy adott fermentáció esetén.
E1 50–80 kJ/mol, míg E2 250-300 kJ/mol tartományba esik. A mol a mértékegységben nem azonos a
sztöhiometriai mikroba mol-lal. Itt ennek csupán formális szerepe van!
45
46
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bizonyos” hőmérséklete, az a hőmérséklet növekedésével folyamatosan nő, valamint, hogy a (4.574.58) egyenletek állandói nem- csak a tenyésztett mikrobától, hanem a környezet egyéb tényezőitől
(pH, fermentlé összetétele) is függnek.

4.25. ábra: Egy hipotetikus mezofil mikroba fajlagos növekedési sebességének függése a
hőmérséklettől μ – 1/T ábrázolásban
A hőmérséklet nem csupán a növekedésre, hanem a termékképződésre is hatással van. Gyakran a
növekedés és termékképződés hőfokoptimuma nem esik egybe, így a teljes fermentáció optimális
hőmérsékletének, illetve optimális hőmérsékleti profiljának meghatározása olyan optimumkeresési
feladat, amely éppen a matematikai modellezés segítségével oldható meg.
Jellegzetesen változik az eredő hozam is, ami a hőmérséklet növekedésével csökken, mivel minél
magasabb a hőmérséklet, annál több energia szükséges fenntartási célokra. A fajlagos fenntartási
koefficiens is az Arhenius-egyenlet szerint nő a hőmérséklettel, 60–80 KJ/mol látszólagos
aktiválásienergia-jellemzővel.
A fermentlé pH-jának hatása nem közvetlenül a sejten belüli anyagcsere-tevékenységre irányul,
hanem elsődlegesen a sejtmembrán anyagtranszport-folyamataira (lásd a 2.10. fejezetet). Abban az
esetben, ha a pH magára hagyott rendszerben szabadon változik, állapotváltozóként, ha szabályozásra
lehetőség van, kontrollváltozóként kell figyelembe venni a modellezéskor.
Igaz, hogy sok kivétel adódik, mégis egy sor általános következtetés vonható le a pH-nak a
fermentációs rendszerekre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A baktériumok rendszerint 4-8 pHtartományban növekednek, míg az élesztőgombák a 3-6, a fonalas gombák a 3-7 pH-tartományt
részesítik előnyben. Ennek megfelelően gyakran éppen a pH az a környezeti tényező, amelynek
segítségével egy fermentációs rendszer idegen mikrobákkal való befertőződése meggátolható
(azonban soha ne hagyatkozzunk csupán erre egy rendszer sterilitásának fenntartásánál!)
A mikroorganizmusaink tenyésztése során fellépő pH változásának több oka lehet. Ha ammónia
vagy NH4+-só a nitrogénforrás, akkor a fermentáció folyamán a pH csökkenni fog.
Ennek oka az, hogy a N a fermentlében NH4+-formában van jelen, míg a sejtbe NH3+-R formában
kerül be, tehát proton marad a sejt környezetében. Ez oly mértékben jellemző pH-változást okoz, hogy
egyes esetekben a N-forrás szabályozására, illetve adagolásra is felhasználható vezérlő jelnek
tekinthetjük. Nitrát nitrogénforrás esetén a helyzet fordított, a tápközegből kerül proton a nitrátra,
amely szintén NH3+-R formában metabolizálódik, s így nőni fog a fermentlé pH-ja. Ez azonban nem
szigorúan sztöhiometrikus, így szabályozásra nem alkalmas. A pH-változás másik oka az extracelluláris termékekben keresendő: egyes mikrobák növekedésük során savas karakterű termékeket
választanak ki a fermentlébe (tejsav, glükonsav, citromsav stb). Ha fehérje vagy aminosavak
biztosítják a N-forrást (esetleg a C-forrást is), sok esetben a fermentlé lúgosodása figyelhető meg a
fermentáció során. Az aminosavak ugyanis dezaminálódva használódnak fel, ami ammónia felszabadulásával jár.
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A fermentációs rendszer lényeges jellemzője a benne levő aerob mikroorganizmusok légzési
tevékenysége. Az oxigén ugyanis, mint fő elektronakceptor, szintén a rendszert jellemző kontrollvagy állapotváltozókkal kapcsolatos. Maga az oldott oxigén koncentrációja vagy a fermentlére és
technológiai körülményekre jellemző oxigénátviteli koefficiens (OTR) kontrollváltozók lehetnek, míg
a légzési sebesség és a fajlagos légzési sebesség (QO2) a tenyészet fiziológiai állapotát jellemző
állapotváltozók.
A légzés, levegőztetés és az oxigénellátás kulcsszerepével a 4.5. fejezetben részletesen foglalkozunk.
A fermentlé tápanyagai – mint környezeti tényezők – igen fontosak a mikrobák növekedése,
anyagcsere-tevékenysége szempontjából. A tápanyagok minőségi és mennyiségi szempontból is
lényegesek, nem utolsósorban ezek segítik elő az induktív tulajdonságok manifesztálódását a
„számtalan” genotípusos lehetőség közül. Érdemes megjegyezni, hogy a szubsztrátok is (hasonlóan a
pH-hoz) kontroll- és állapotváltozók is lehetnek, míg a szubsztrátfelhasználási sebességek, valamint a
fajlagos felhasználási sebességek egyértelműen állapotváltozók. Koncentrációik meghatározhatják a
fajlagos növekedési sebességet. Ez esetben limitáló szubsztrátról vagy szubsztrátokról beszélünk, de
nagy feleslegük gátlóan is hathat a mikrobatenyészet aktivitására (szubsztrátinhibíció).
Ugyanezek érvényesek a környezetben felhalmozódó termékekre is (Pj), vagyis ezek lehetnek
közömbösek, gátlóak, sőt toxikusak is a tenyészetre. Ezekről a kérdésekről a továbbiakban az egyes
modelleknél részletesen beszélünk.
Felmerül a kérdés, hogy a felsorolt környezeti tényezők hogyan jelennek meg a matematikai
modellekben. A szubsztrátok – így az oxigén is –, valamint a termékek a matematikai modellek
konstitutív egyenleteiben, a tömeghatás törvényében és az anyagtranszportot leíró egyenletek
komponenseiként szerepelnek. A hőmérséklet és a pH ritkán szerepel a modellekben expliciten, mivel
a modellek rendszerint adott hőmérsékletre és pH-ra vonatkoznak. E két környezeti tényezőt általában
mint a kinetikai állandókra formálisan ható faktorokat vesszük figyelembe. Az alaposan kidolgozott
modelleket rendszerint kiegészítik a kinetikai paraméterek mint függő változók, és a pH, ill.
hőmérséklet mint független változók empirikus vagy az enzimkinetikán alapuló modelljeivel.
A biológiai elvek csoportjába tartozik az a modellekben ritkán figyelembe vett tény is, hogy a
fermentáció nem tisztán „születési folyamat”, hanem számításba veendő a sejtek pusztulása (a
sejthalál, a lízis) és a fermentáció alatti spontán vagy a fermentlében jelenlévő mutagén ágens
indukálta mutáció is. Ezek modellezése rendkívül bonyolult feladat, hiszen a jelenségek mechanizmusa nem mindig ismert, s főként jelenlétük nem mindig észlelhető. Általánosságban elmondható:
a lízist és a sejthalált legtöbbször elsőrendű kémiai reakciókként modelezzük.
Végül fontos biológiai elv az, hogy minden biológiai folyamat, így a fermentáció is, tartalmaz
véletlenszerű vagy legalábbis általunk bizonytalanul ismert jelenségeket, tehát alapvetően sztohasztikus viselkedésű. Hogy ennek ellenére előszeretettel a determinisztikus leírásokat használjuk, s ez
mégsem jelenti rendszerünk tulajdonságainak durva elhanyagolását, bizonyítja egyrészt az a tény,
hogy a sztohasztikus megközelítések várható értékben egy-egy determinisztikus leírást adnak.
Másrészt a rendszer kísérletes vizsgálatára adódó lehetőségek is ide hatnak, ugyanis a sztochasztikus
jelleg legtöbbször nem ismerhető fel a jelenleg alkalmazott kísérleti módszerek mellett. Ez belátható,
ha például a legegyszerűbb sztohasztikus folyamat modelljének 47 várható érték, illetve szórásnégyzet
kifejezései alapján kiszámítjuk a rendszerben végezhető megfigyelések relatív szórását :
várható érték

m(t)  n 0et

szórásnégyzet

2  t   n 0 et et  1

relatív szórás

47

(4.59)



t 



(4.60)

1/ 2

 1  et 


m  t   n0 

(4.61)

Ez az ún. Yule–Furrey-féle sztohasztikus születés modellje, amely a Monod-modell sztohasztikus megfelelője.
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Mivel n0 általában igen nagy (a szokásos inokulum sejtsűrűség 104–108 db/cm3 közé esik) a relatív
szórás igen kicsiny: 10-4–1% közötti. Szempontunkból még a felső 1%-os relatív szórás is kedvező, ha
meggondoljuk, hogy ritkán van módunk fermentációs folyamatunk analitikai követésére e szóráshatáron belüli pontossággal.
4.4.2.

A fermentációs matematikai modellek főbb típusai

Mint minden matematikai modell, a fermentációs modellek is alapvetően determinisztikus vagy
sztochasztikus megfontolásúak lehetnek.
A determinisztikus-sztochasztikus megkülönböztetésen túlmenően különböző model-csoportosítási
rendszerek terjedtek el a szakirodalomban. Így megkülönböztetnek szubkultúrás és szubcelluláris
szinten jelentkező matematikai modelleket. A modellek felépítésének jellemzőit, illetve a modellépítés
koncepcióit leginkább Fredrickson és munkatársai modellcsoportosítási rendszere tükrözi híven, ezért
az alábbiakban erre térünk ki részletesebben.
Fredrickson48 és munkatársai osztályozása értelmében a fermentációs modellek az alábbi szempontok szerint csoportosíthatók:
1. Sejtszám modellek: a fermentációs rendszer fő állapotváltozójának a tenyészet sejtkoncentrációját tekintik. Az eredeti angol elnevezés (segregated models) onnan adódik, hogy a tenyészet
funkcionálisan és szerkezetileg elkülönült egységekből, a sejtekből tevődik össze. Ezek a
modellek leginkább sztochasztikus felépítésűek.
2. Sejttömeg modellek: a sejttömeg-koncentrációt tekintik a populáció leglényegesebb állapotváltozójának, és azon a feltételezésen alapulnak (ha nincs is mindig kiemelve!), hogy a sejttömeg egyenletesen oszlik el a teljes tenyészet térfogatában. Az eredeti angol csoportnév éppen
ezen egyenletes eloszlást emeli ki (distributed modes). E modellek főként determinisztikus
megfontolásokon alapulnak.
A fenti csoportosításnál jellemzőbb a következő két csoport:
A) Struktúra nélküli modellek: a tenyészet növekedését és anyagcsere-aktivitását kémiai reakciók
eredőjeként modellezik. E kémiai reakciókban az egyik „reagáló komponens” a szerkezet
nélküli, a fermentlében egyenletesen eloszló sejttömeg(x) (ennyiben ezek sejttömeg modellek
is), reagáló partnerei pedig az ugyancsak mindenütt azonos koncentrációjú tápanyagok (Si).
A „kémiai reakciók” termékei az új sejttömeg és a termékek (Pj). Az ilyen típusú modellek a
legelterjedtebbek, és gyakorlati célokra is a leghasználhatóbbak.

x  Si

 új x 

P

B) Strukturális modellek: ugyancsak kémiai reakcióként értelmezik a fermentációs folyamatot, de
a sejttömeg mint szerkezetileg és funkcionálisan megkülönböztethető részek összege szerepel.
E finomabb strukturális egységek – funkciójuknak megfelelően – lépnek kölcsönhatásba a
környezet tápanyagaival: a biotikus fázis komponensei reagálnak az abiotikus fázis komponenseivel és egymással, így a reakciók eredménye újabb sejttömeg, ill. strukturális részei,
továbbá az abiotikus fázis termék komponensei. A strukturális fermentációs matematikai
modellek kevésbé ismertek és elterjedtek, amely egyrészt magyarázható a kezelésükhöz
szükséges matematikai apparátus komplexségével, másrészt nehezebb interpretálhatóságukkal.

x

j



e

i

 új  x j 

P

k

Mindkét fent érintett matematikaimodell-csoportosítás egyaránt vonatkozhat szakaszos és
folytonos fermentációs rendszerekre is. E műveleti (technikai kivitel) szempontú osztályozás jelentheti

48

H. M. Tsuchiya, A. G. Fredrickson and R. Aris:Dynamics of Microbial Cell Populations, in Advances in
Chemical Engineering Vol.6. AP 1966, TB Drew ed.
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egyben a harmadik modellcsoportosítási módot is, azonban ki kell emelni, hogy a műveleti besorolás
álárendelt az előzőekkel szemben, hiszen valamely konkrét fermentációs matematikai modell esetében
csak az anyagmérleg-egyenletek formái térnek el a két modelltípusnál.
Ezen áttekintő bevezető után meg fogjuk vizsgálni az említett modellcsoportok tartalmi jegyeit a
néhány csoport reprezentás bemutatásán keresztül.
4.4.3.
4.4.3.1.

Struktúra nélküli modellek (szakaszos rendszerek)
Monod -modellcsalád

A legismertebb és immár klasszikusnak mondható a Jacques Monod által kidolgozott fermentációs
kinetikai modell, amelynek legfontosabb tulajdonságaival a 4.1. alfejetben megismerkedtünk. A mai
napig a legtöbb fermentációs modell a Monod-modellen alapul, de a merőben új elvekre épülő
modellek is legalább határeseteikben érintkeznek vele.
Monod szerint a sejttömeg növekedését kifejező konstitutív összefüggés:

rx 

dx
  xx
dt
,

(4.62)

vagyis a növekedés olyan autonóm folyamat, amelynek sebessége a pillantnyi sejttömeg-koncentráció
függvénye. (4.62) összefüggést minden Monod alapú, de valójában minden egyéb matematikai modell
alapjának is tekinthetjük. Ezen egyenlet csak állandó x esetén oldható meg, és ez csak a növekedés
egy időben korlátozott szakaszában, az exponenciális növekedés fázisában érvényes. Az exponenciális
szakaszt a korlátozatlan kiegyensúlyozott növekedés jellemzi. Feltéve, hogy ezen exponenciális
növekedési szakasz korlátozott időtartamát az okozza, hogy egy nélkülözhetetlen tápanyag már nem
áll kellő mennyiségben a sejtek rendelkezésére, Monod e limitáló szubsztrátnak a fajlagos növekedési
sebességre gyakorolt hatását a Michaelis–Menten-enzimkinetika analógiájára a következőképp
modellezte:

 x   x max

S
KS  S

(4.4)

A Monod-modell tehát a fermentációs rendszert két komponense, az x és S közötti enzimes
reakcióként modellezi, ahol x valamiféle totális enzimaktivitásként jelenik meg. Felhasználva az eredő
hozam fogalmát is, felírhatjuk a Monod-modell teljes konstitutív egyenletrendszerét:

rx 

dx
S
  x max
x
dt
KS  S

rS 

dS
1
S

 x max
x
dt
Yx/S
KS  S

(4.63, 4.64)

A modell konstansainak meghatározási lehetőségét a 4.7. ábra grafikus módszerei teremtik meg,
amelyekhez azonban a növekedési és szubsztrátfelhasználási görbékből valamilyen módszerrel meg
kell határozni a növekedési és szubsztrátfogyási sebességeket, majd a fajlagos sebességeket.
Ezzel szemben a 4.26. ábrán bemutatott módszernél csak a ténylegesen mért x, S és t értékekre
van szükség, s így előbbi módszerek szubjektív hibáit nem hordozza. Ehhez tekintsük az ábrán feltüntetett egyenletet az y = a + bz egyenesnek, amely összefüggésben az y és z változók értelmezése az
ábrából követhető. Az a tengelymetszet és b iránytangens lineáris regresszióval meghatározható, és
igazak az alábbi összefüggések is, amelyeknek segítségével az ismeretlen konstansok kiszámíthatóak
(az YX/S eredő hozamot máshonnan kell ismernünk):
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rx 

dx
  x max
dt

S
S2
aS 
 KS
Ki

x

(4.65, 4.66)

4.26. ábra: A MONOD-modell állandóinak meghatározása Muzicsenko szerint
Az eddigiekben az eredeti Monod-féle leírását láttuk mikrobiális rendszerünk kinetikai
viselkedésének.
A továbbiakban hasonló alapokon nyugvó (ezért modellcsaládról beszélünk), de más-más
szempont szerint attól többé-kevésbé eltérő leírásokat ismerünk meg, illetve kiegészítjük tárgyalásunkat a termék képzéssel is.
Bizonyos esetekben, bár az S limitálja a növekedést, nagy koncentrációban alkalmazva ellenkező,
növekedést inhibeáló hatása lehet. E jelenség leírására többféle modellváltoztatást végeztek, de
mindegyik az alábbi általános formában fejezhető ki:

rx 

dx
  x max
dt

S
S2
aS 
 KS
Ki

x

(4.67)

ahol az a állandó értéke gyakran 1, és Ki a szubsztrátinhibíciót jellemző állandó.
A szubsztrátinhibíció könnyen felismerhető mind a μ –S, mind a 1/μ – 1/S ábrázolások jellegzetes
alakjáról, amint a 4.27. ábrán láthatjuk.

4.27. ábra: Szubsztrátinhibíció és Lineweaver–Burk-ábrázolása
A Monod-modell továbbfejlesztési lehetőségét bizonyítja, hogy segítségével leírható az olyan
bonyolultabb fermentációs rendszer is, ahol egyidejűleg két vagy akár több tápanyagnak a fermentlében mérhető koncentrációja is limitálja a növekedést.
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A Monod-modell n különböző limitáló szubsztrátra kiterjesztett változatának konstitutív egyenleteire három megközelítés is lehetséges:
a) interaktív vagy multiplikatív leírás:
 x   x max

S1
S2
Sn

K s1  S1 K s2  S2
K sn  Sn

n

 x   xmax 
i 1

Si
K si  Si

(4.68)

b) additív leírás
 x   xmax  (w1

S1
S2
S
 w2
  w n
)
K s1  S1
K s2  S2
K sn  Sn

(4.69)

ahol a w-k súlyfüggvények, amelyeket a következőképpen számíthatunk:

Kj
wj 

Sj
n

Ki

S
i 1

i

(4.70)

c) nem interaktív leírás:

   S1  vagy = S2  vagy ... = Sn 

(4.71)

Utóbbiban az egyes függvények Monod szerintiek, és azt alkalmazzák, amelyik a legkisebb
fajlagos növekedési sebességet jósolja.
Jegyezzük meg, hogy noha egyrészt a szakirodalomban az interaktív forma a legelterjedtebb,
valamint az vezethető le egyedül enzimkinetikai alapon, mégis a gyakorlatban sokszor az additív
összefüggések adnak jobb illeszkedést a kísérleti eredményekhez.
A két limitáló szubsztrát egyidejű hatása gyakran érvényesül az aerob fermentációk esetében, ahol
a limitáló C-forrás mellett gyakran az oldott oxigén koncentrációja is limitálóvá válik. Az ilyen kétszubsztrátos kinetika interaktív modellen alapuló konstitutív egyenletei a következők:
rx 

S1S2
dx
  x max
x
dt
K

S
 S1 1  K S2  S2 

rS1 

dS1
1

rx
dt
YX/S1

rS2 

dS2
1

rx
dt
YX/S2

(4.72, 4.73, 4.74)

ahol értelemszerűen mindkét szubsztrátra definiálva van az YX/Si hozam. Ha például S2 a szén/energia- forrás és S1 az oldott oxigén koncentrációja, akkor a (4.73) egyenletet ki kell egészíteni az
anyagátviteli taggal is, amely az oxigénnek a fermentlében való oldódását írja le (lásd részletesen a
4.5. fejezetben):
rS1 



dS1
S1S2
1

 x max
x  K L a S1*  S1
dt
YX/S1
 KS1  S1  KS2  S2 



(4.73a)

Érdekes eredményre jutunk, ha ez utóbbi egyenletet tüzetesebben megvizsgáljuk. Amennyiben az
aktuális oldottoxigén-koncentráció lényegesen kisebb a telítésinél (ez elég gyakori a nagy levegőigényű, nagy mikrobakoncentrációjú aerob sejttömegtenyésztések esetében), valamint figyelembe
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vesszük, hogy az aktuális oxigénkoncentráció egy fermentáció folyamán mindig egyensúlyi is
(dinamikus egyensúly!), azaz olyan S1 jön létre, amely mellett az oxigén oldódása egyenlő a mikrobák
oxigénfogyasztásával, vagyis:
dS1
0
dt

(4.73b)

Ez a következő egyenlet érvényességét jelenti, ha a kicsiny S1-et elhanyagoljuk S1* mellett:
rX 

dx
 YX/S K L aS1*
dt

(4.75)

Más szóval lineáris növekedési összefüggést kapunk (a jobb oldal közel állandó). Ez lehet az
egyszerű magyarázata az exponenciális és hanyatló növekedési fázis között gyakran észlelt egyenes
növekedési görbének vagy a kis oxigénátadást biztosító rázott lombikos tenyésztés során gyakran
tapasztalt lineáris növekedésnek.
A limitáló szubsztrátnak a növekedési sebességre gyakorolt hatásával kapcsolatban említést kell
tenni három olyan matematikai modellről, amelyek formailag különböznek ugyan a Monod-modelltől,
de keletkezésük körülményei miatt logikusan itt tárgyalandók. Arról van szó ugyanis, hogy ezek az
eredeti Monod-modell néhány esetben tapasztalható nem adekvát volta miatt születtek, annak javítása
céljából. Valójában azt feltételezik, hogy a fajlagos növekedési sebesség és a limitáló szubsztrát
koncentrációja közötti összefüggést leíró telítési görbe nem Monod szerinti egyszerű hiperbola, hanem
a görbét más empírikus függvényekkel közelítik. Ilyenek TEISSIER, MOSER és CONTOIS növekedési modelljei, amelyeknek konstitutív egyenletei sorrendben a következők:



  x max 1  e KS

Teissier-egyenlet:
   x max

Moser-egyenlet:



Sn
  x max 1  K sS n
K s  Sn
   x max

Contois-egyenlet:



(4.76)



1

(4.77)

S
K sx x  S

(4.78)

A Moser-egyenlet tekinthető a legáltalánosabbnak a fenti megközelítések közül, és ha n=1, akkor
átmegy a Monod-egyenletbe. Érdemes megjegyezni, hogy e három egyenlet az eredeti Monodalapegyenlettel együtt felírható a következő általános differenciálegyenlet formájában is, és ekkor a
paraméterek a 4.16. táblázat szerintiek.

d*

 K* 1  
dS

(4.79)

ahol μ*= μx / μmax a dimenziómentes fajlagos növekedési sebesség.
4.16. táblázat: A MONOD-modell „javításai”egy egyenletben

Monod
Teissier
Moser
Contois

α
0
0
1–1/n
0

β
2
1
1+1/n
2

K
1/Ks
1/K
n/Ks1/n
1/KSX

A Monod-modellcsalád részének tekintjük a szakaszos fermentációk termékképződési viszonyait,
azaz az rP konstitutív megfogalmazását leíró egyszerű struktúra nélküli modelleket is, tekintve, hogy
az alább ismertetendő termékképződési modellek a növekedés modellezésében Monod követői.
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Az első szisztematikus és kinetikai szempontból is korrekt kvalitatív termékképződési modellt
Elmer Gaden Jr. adta közre49 1959-ben. Szó szerinti fordításban a következőképpen: „A fermentációk
három típusba sorolhatóak a termékképződés szempontjából. Type I: olyan folyamatok, amelyekben a
főtermék a primer energiametabolizmus eredménye. Az ilyen rendszerek a legáltalánosabbak a régebbi
típusú fermentációk között, pl: (1) aerob élesztőtenyésztés (sejttömegtermelések általában), (2)
alkoholos fermentáció,(3) a glükóz oxidációja glükonsavvá és (4) disszimilációja tejsavvá.
Type II: olyan folyamatok, amelyekben a fő termék indirekt módon keletkezik az energiametabolizmus során. E típusú rendszerekben a termék nem direkt eredménye a szénforrás oxidációjának, hanem ezek között a metabolit termékek közötti mellékreakcióknak vagy további reakcióknak
az eredménye. Példák: (1) citromsav és itakonsav és (2) bizonyos aminosavak képződése.
Type III: olyan folyamatok, amelyekben a fő termék egyáltalán nem az energiametabolizmus
során keletkezik, hanem attól függetlenül képződik vagy akkumulálódik a sejt által… Erre az
elsődleges példát az antibiotikumok szolgáltatják.”
Ezek a típusok jól megkülönböztethetők egymástól, ha a fajlagos növekedési sebességnek és a
fajlagos termékképződési sebességnek az idő függvényében történő lefutását vizsgáljuk a 4.28. ábra
szerint. Az I. típusba sorolható termelés esetén a kettő időben együtt fut, a III. típus esetén a növekedés és a termékképződés időben teljesen elválik egymástól. Más szóval a termékképződés az idiofázisban történik. A II. típusban pedig van eltérés a két görbe időbeni lefutásában, a termék nem
teljesen paralell képződik a sejttömeggel, hanem a növekedés egy későbbi fázisában kezdődik el. Ez
mintegy vegyes típusként értelmezhető.

4.28. ábra: Gaden-féle termékképződési típusok
A Gaden-féle csoportosítással többé-kevésbé harmóniában van a legismertebb termékképződési
kinetikai modell, amely Luedeking és Piret50 nevéhez fűződik, és egyidejűleg született avval. A
termékképződést modellező konstitutív egyenletük a következő:

49

Elmer L. Gaden, Jr.: Fermentation Process Kinetics, J. of Biochem. and Microb. Technol and Eng. 1(4) 413–
429 (1959).
50
Luedeking R., Piret E. L.: Kinetic study of the lactic acid fermentation batch process at controled pH.
J. Biochem. and Microbiol. Technol. and Eng. 1(4), 393(1959)
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dP
dx
   x
dt
dt
1 dP
  P   x  
x dt

rP 

(4.80, 4.81)

Az  és  konkrét értékei szerint a fermentáció három típusba sorolható a termékképződés
szempontjából, mégpedig:
I. típus:   0 és  = 0
II. típus:  = 0 és   0
III. típus:   0 és   0

növekedéshez kötött termékképződés
növekedéshez nem kötött termékképződés
vegyes típusú fermentáció

A Luedeking–Piret-kinetika jellemző grafikus ábrázolása és egyben az  ill.  állandók grafikus
meghatározási lehetősége a 4.29. ábrán látható.

4.29. ábra: Luedeking–Piret-féle termékképződési típusok
Gyakran a termékképződési modell a toxikus metabolit termékek növekedésre gyakorolt hatásának
leírására is szolgál. Ilyen termékinhibíciós hatást már Hinshelwood51 is modellezett a következőképpen:
dx
rx 
 μ xmax 1  αP  x
dt
(4.82, 4.83)
dP
rP 
 βx
dt
Toxikus metabolit terméknek a haszontermék képződésére, illetve a haszonterméknek a saját
képződésére gyakorolt hatását is többen modellezték. E modellek közül FRIEDMAN és GADEN, ill.
AIBA és munkatársai modelljeire térünk ki. Az előbbi szerzők a Luedeking–Piret kinetikai egyenlet
módosítása alapján a következő összefüggéseket nyerték a Lactobacillus delbrücki tejsav-fermentációjára:
(4.84)
P  x    P
ahol P' a haszontermék (=P) vagy az inhibitortermék (=I) koncentrációja és  állandó.

51

Sir Cyril Norman Hinshelwood The Chemical Kinetics of the Bacterial Cell (1946) c. könyvében.
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Aiba és munkatársai modellje a termék hatását a fajlagos növekedési sebességre exponenciális
függvénnyel veszi figyelembe (alkoholfermentáció)
rx 

dx
S
  x max
e ki P .x ,
dt
KS  S

(4.85)

amelyben ki az inhibíciót jellemző empirikus állandó.
Gyakran a termékinhibíciót az enziminhibíciók analógjaiként tárgyalják, kompetitív vagy nem
kompetitív inhibíciót feltételezve:
Kompetitív termékinhibíció esetén:  x   xmax

S

P
K s 1 
 Kp


Nemkompetitív termékinhibíció esetén:  x   xmax

(4.86)


  S


1
P
 Ks  
1  S  1  K


p

(4.87)





Az élesztők által végzett etanolfermentáció jó példája a nem kompetitív termékinhibíciónak is, ha
az etanol koncentrációja meghaladja az 5%-ot.
4.4.3.2.

Az általánosított logisztikus egyenlet mint segédmodell

A modellillesztés gyakori és a számítástechnika nélküli múltban szinte kizáró1ag alkalmazott útja a
formulák kísérletesen meghatározható mennyiségei között lineáris kapcso1atok keresése, a modellek
linearizálása, majd a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazása. Jó példa erre az enzimkinetikában széleskörűen alkalmazott Lineweaver–Burk-féle ábrázolásmód vagy a fermentációs
termékképződési viszonyok klasszikus, Luedeking–Piret-féle tárgyalásmódja. E módszerek közös
problémája és gyenge pontja azonban, hogy a folyamatok sebességeivel operálnak, és ezek a sebességek az esetek nagy többségében kísérletileg nem mérhető mennyiségek. Egy matematikai modell és
az ábrázolható linearizált kapcsolatok általában



dc
i   c ...c ,a ...a ,t
1 n 0 m
dt



(4.88)

alakúak, ahol ci a rendszer i-edik anyagának koncentrációja és aj a meghatározandó állandók.
Ezzel szemben a mérések eredményei általában ci–t értékpárok sorozatából állnak (lásd a 4.30.
ábrán a növekedési „görbét”, amely csak pontjaiban adott). Felmerül a kérdés, hogyan differenciáljuk
a kísérletileg nyert ci–t görbéket. Általánosan alkalmazott eljárás a ci–t mért értékek ábrázolása, a
pontok közé folytonos görbe berajzolása, majd grafikus differenciálás differenciahányados képzésével.
Nem igényel hizonyítást, hogy néhany ci–t pontpár közé végtelenféleképpen húzhatunk
„idealizált” görbét, és az sem, hogy az ezt követő grafikus differenciálás csak megnöveli az így
elkövetett szubjektív hibát. Fokozottan érvényes e megállapítás a fermentációs kinetikai számítások
esetében, ahol tudvalevőleg a munkaigényes analitika miatt kevés kísérleti pontunk van, és a kísérleti
módszerek hibája is jó, ha 1% körüli, de gyakran 5–10% is lehet.
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4.30. ábra: Pontjaikban adott kísérleti „fermentációgörbék”
Könnyen megoldható a probléma, ha kinetikai modellünk

ci  fi  a 0 ,a1...t 

(4.89)

alakú, mert ekkor a lineáris vagy nemlineáris regressziószámítás közvetlenül alkalmazható a mérési
eredmények ci–t sorozatára. Ilyen explicit matematikai modell azonban ritkán áll rendelkezésünkre.
Ha modellünk analitikusan nem megoldható differenciálegyenlet-rendszer, manapság akkor sem jelent
megoldhatatlan problémát a paraméterek optimális meghatározása, de az alkalmazott numerikus – és
így feltétlenül számítógépi megoldást igénylő – algoritmusok felhasználása mellett szükség van a
kinetikai összefüggések fenti, sebességeken alapuló számítására is. Annál is inkább, mert az ilyen
összefüggések a modell felállításban is, a kvalitatív kép megszerzésében is hasznosak lehetnek, nem
csak a paraméter-becslési munka során.
Az említett okok miatt fermentációs kinetikai kísérleti adataink modellépítés előtti értékelésére
olyan segédmodellt alkalmazunk, amely a fenti formájú. E segédmodellt formálisan használjuk,
függetlenül attól, hogy milyen munkamodellt építünk vagy használunk fel rendszerünk tényleges leírására. Számítási segédeszköz tehát csupán, amellyel csak a „görbeidealizálás”, adatanalízis munkáját
kívánjuk szubjektív hibáktól mentessé tenni.
Milyen követelményeket támasztunk egy ilyen segédmodellel szemben?
1. Analitikusan kezelhető, zárt formájú függvénykifejezés legyen, amely az idő függvényében
kifejezi a mikrobakoncentrációt és/vagy termék(ek) koncentrációját és/vagy a felhasznált
szubsztrát(ok) koncentrációját.
2. Legyen folytonos és folytonosan differenciálható, hogy a nem mérhető sebességek is
számíthatóak legyenek tetszőleges időpontban.
3. Ne tartalmazzon túl sok paramétert, és a paraméterek mindegyikének vagy legalább néhánynak
legyen fizikai értelme is. (Ez nem elengedhetetlenül szükséges feltétel, tekintve, hogy
segédmodellről van szó, de hasznos, ha teljesül.)
4. Egy egyenlet írja le a teljes szakaszos fermentáció ciklusát.
5. Legyen flexibilis, azaz sokféle típusú fermentációhoz ugyanaz az egyenlet legyen illeszthető.
E követelményeknek látszólag megfelel egy n-ed fokú polinom. Ismeretes, hogy m kísérleti
ponton átfektethető egy m-1 fokú parabola. Csakhogy így az illesztett görbe minden ponton átmegy,
és két-két pont között inflexiós pontok vagy lokális szélsőértékek lehetségesek, tehát éppen arra nem
használható, amire szeretnénk. Alacsonyabb fokú polinomok alkalmazása viszont nem feltétlenül lesz
eléggé flexibilis.
Jó és általánosan alkalmazható segédmodellnek bizonyult az EDWARDS és WILKE által
fermentációk kinetikai modellezésére elsőként alkalmazott, úgynevezett általánosított logisztikus
egyenlet, amelyet a mikrobanövekedes leírására alkalmaztak.
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A mikrobanövekedés leírása az általánosított logisztikus egyenlettel
TSHUCHIYA, FREDRICKSON és ARIS szerint abból a feltételezésből, hogy a növekedési sebesség
csak a pillanatnyi mikrobakoncentrációtól függ adott időben (=autonóm rendszer), azaz
rx 

dx
 rx  x 
dt

(4.90)

megkapható mind a Monod szerinti, mind a logisztikus egyenlet szerint, feltéve, hogy az rx függvény x
változását tekintve folytonos, sorba fejthető (McLaurin-sor) az x = 0 helyen. Ha a sorfejtésben az első
tagnál megállunk, a Monod-modellt, ha a másodrendű tagot is figyelembe vesszük, a logisztikus
egyenletet nyerjük.
rx  r  ξ  

dr  ξ 
dx

. x  ξ  

2
1 d r ξ 
2
2
. x  ξ   Θ  x  ξ 
2 dx 2

(4.91)

(Ebben a közelítésben az utolsó, Θ, egy hibatag.)
Mivel sejt csak a már jelen lévő sejtekből képződhet, így x = 0 esetben biztosan r(0) = 0, tehát

0  r ξ  

dr ξ 
1 d 2 r ξ 
2
2
. ξ  
. ξ   Θ ξ 
2
dx
2 dx

(4.92)

Tekintsük a 4.31. ábrát, ahol a szokásos dx/dt–x diagramban az esetünknek megfelelő képet
rajzoltuk fel (ez a diagram a 4.3. ábrán is látható elfordított alakban). Mivel ξ-t tetszőlegesen vettük
fel, az előző összefüggés ξ = x helyen is érvényes, így mivel
dr   
dx



dr  x 
dx



dr
dx

(4.93)

írhatjuk a következőket:

0r

dr
1 d2r 2
x
x
dx
2 dx 2

(4.94)

Megszorozva 2-vel, elosztva x2-tel és átrendezve a következő másodrendű Euler-típusú lineáris,
homogén, változó együtthatójú differenciálegyenletet nyerjük:

d 2 r 2 dr 2
 r0
dx 2 x dx x 2

(4.95)

4.31. ábra: r(ξ)bárhol választható a sebességi görbén
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A z segédváltozót a x=ez definíció szerint bevezetve, és felhasználva a bevezetésből adódó
következő összefüggéseket egy állandó együtthatós differenciálegyenlethez jutunk:
dz 1
  e z
dx x

lnx  z

(4.96)

dr dr dz dr  z
d 2 r d 2 r 2z dr 2z

 e és

e 
e
dx dz dx dz
dx 2 dz 2
dz

(4.97)

d2r
dr
 3  2r  0
2
dz
dz

(4.97)

Ennek ún. karakterisztikus egyenlete és annak megoldása a következő:

1
λ 1,2 

λ 2  3λ  2  0

3 98
2



(4.98)

2
Így végül a differenciálegyenlet általános megoldása (visszahelyettesítve az eredeti változót is):
r  C1ez  C2e2z

 C1x  C2 x 2

(4.99)

Amelyben a C1 és a C2 tetszőleges állandók. Emeljük ki x-et! És legyen C1/C2= -β és C1=μ, ekkor

rx 

1

dx
 μβx   x   μx 1  βx 
dt
β


(4.100)

Ez a Verhulst–Pearl-féle logisztikus differenciálegyenlet, amelynek megoldása x-re a következő:

x

1
β
1
 x 0  t μdt

β
1
e 0
x0

(4.101)

1
ezért logikus, hogy β  x max .
β
Ezt behelyettesítve (4.101)-be, a logisztikus egyenletet kapjuk:
Mivel lim x  t t  

x

x max
x  x0
1  max
exp μt 
x0

(4.102)

Ha a µ állandó (=µmax), akkor az exponenciális és a hanyatló fázis leírására alkalmas egyenletünk
van, ami tehát ugyanazt „tudja”, mint a MONOD-modell. Ha a gyorsuló növekedés szakaszát is
szeretnénk leírni, akkor figyelembe kell vennünk, hogy ezalatt a µ nem állandó, hanem valamilyen
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függvény szerint nő az időben 0-tól µmax-ig. A µ fajlagos növekedési sebességet az idő folytonos
függvényének tételezzük fel és Taylor sorba fejtjük (az ötlet Edwards és Wilke52 nevéhez fűződik)

μt   a0  a1 t  a2 t 2  ......  an1t n1

(4.103)

Ha ezt behelyettesítjük a (4.102) egyenletbe, megkapjuk az nevezett szerzők által fermentációk
leírására elsőként alkalmazott általánosított logisztikus egyenletet (ÁLE):

x



x max

1  exp a 0  a1t  a 2 t 2  ....  a n t n

(4.104)



Az ÁLE a szakaszos fermentáció növekedési görbéjének minden szakaszát képes leírni a lag
szakasz kivételével, ez tehát egy struktúra nélküli növekedési modell, amely a növekedési görbét
minden további megfontolás nélkül (pl. nem használja a hozamot, illetve a szubsztráttól függést) per
se írja le.
Szubsztrátfogyás és termékképződés modellezése az ÁLE-vel
Ha felhasználjuk az eredő hozam definícióját, akkor a következő két összefüggés egyértelmű:
dx
1
 Y és S0  S   x  x 0 
dS
Y

(4.105)

1 

x  Y S0  S  x 0 
Y 


(4.106)

ahonnan

Ezt a logisztikus differenciálegyenletbe helyettesítve a szubsztrátfogyási sebességre is egy
logisztikus differenciálegyenletet nyerünk:

dS
Y  x max

 μ  t 
S
 S
dt
x max  Y


(4.107)

Természetesen (4.107) megoldása is (4.104)-hez hasonló, ÁLE alakú. Hasonlóképpen, ha
figyelembe vesszük a következő relációkat



dS S dx S dP 1 dx 1 dP




dt x dt P dt Yx dt YP dt
ha

1
YP
1
Yx

dP
dt
 állandó
dx
dt

(4.108)

a termékképződésre is levezethető egy logisztikus differenciálegyenlet és annak megoldásaként egy
általánosított logisztikus egyenlet.
Látjuk tehát, hogy az ÁLE mind a növekedés, mind a szubsztrátfogyás, mind pedig a
termékképződési görbe – azaz a fermentáció ún. elsődleges kinetikai képe – leírására alkalmas. Ennek
alapján javasolható egy primer kinetikai kiértékelésére használni a mért kinetikai adatoknak.
Az alábbiakban az ÁLE néhány tulajdonságát adjuk meg, amelyek ismeretében az egyenlet
illesztése a kísérleti pontokhoz megvalósítható.

52

Edwards W. H., Wilke C. R.: Biotechnol. Bioeng. 10 205 (1968)
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A lag szakaszt az egyenlet nyilvánvalóan nem írja le, ezért annak végére, azaz a gyorsuló
növekedési szakasz kezdetére kell transzformálni a fermentáció lefutásának időtengelyét.
1,3 vagy 5 polinom fokszámú alakjában alkalmazzuk; az 1 esetében csak arra képes, mint maga a
MONOD-modell, 5 esetén már nagyon flexibilis, akár még a diauxiás növekedési görbe is leírható
vele.
Írjuk fel most általános alakban:

Z



Zmax

1  exp b0  b1t  b 2 t 2  b3 t 3  ...  b n t n



(4.109)

ahol Z lehet x, S és Pi, valamint Zmax lehet xmax és S0 vagy Pimax.
Az általános alakból látszik, hogy ha bn negatív, akkor nagy idők esetén ez dominál, és Z tart a
Zmax-hoz (emiatt alkalmas x és Pi leírására), ha pedig bn pozitív, akkor Z tart a 0-hoz (ezért alkalmas S
leírására).
A paraméterek alkalmas megválasztásával, azaz az egyenletnek kísérleti pontokhoz illesztésével
elérhető, hogy a teljes időtartományban az utolsó konstans, azaz bn dominálva a növekedési,
szubsztrátfogyási és termékképződési görbék legyenek leírhatóak (természetesen mindegyiket különkülön illesztve!).Ha az illesztések megtörténtek, azaz modellünk paramétereit identifikáltuk, a zárt
formulák alkalmasak sebességeknek, fajlagos sebességeknek és egyéb, a kinetikai értékelésben
alkalmazott formuláknak, képleteknek a tetszőleges időpontokban történő kiszámítására.
Az esetenként érdeklődésre számítható deriváltak az alábbiak:


dZ
dP
Z  dP
2
  Zmax 1  expP  .expP.   Z 1 
.
dt
dt
 Zmax  dt

(4.110)

amiben
P  b0  b1t  b2 t 2  b3 t 3  ...  bn t n

és

dP
 b1  2b2 t  3b3 t 2  ...nbn t n 1
dt

(4.111)

Az általánosított logisztikus egyenlet illesztése a kísérleti pontokhoz
Az illesztéshez bármely nemlineáris regressziószámítást lehetővé tevő algoritmus, illetve szoftver
alkalmas. Ezek úgy működnek, hogy egy kezdeti paraméter-kombinációval számított helyettesítési
értékeknek a mért értékektől való eltérését számítják, mégpedig egy-egy ismeretlen hibataggal
kiegészítve, majd az így kapott összegzett különbség négyzeteit minimalizálják. Ily módon egy-egy
korrekciót számítanak ki az előző becsült paraméterek értékeihez. A korrekciót ezután hozzáadják az
előző paraméterekhez, majd ezt az eljárást addig ismétlik (iteráció), amíg egy elhatározott relatív
változáson belülre nem kerülnek az utolsó lépésben meghatározott korrekciók (pl. 1%).
Minden ilyen program működéséhez szükséges tehát egy kezdeti (nulladik) paraméter-kombináció
becslése. Ez az ÁLE esetében igen egyszerűen történik. Zmax-ot ránézésre becsüljük meg a kísérleti
adatokból. A bi paraméterek becslése egy lineáris egyenletrendszerrel megoldható, azaz pl. Excel
táblázatkezelővel is. Ennek algoritmusa a következő.
Rendezzük át az ÁLE-t a következő alakba, azaz a polinomot fejezzük ki:

b

0

Z

 b1t  b2 t 2  ....  b n t n  ln  max  1
 Z




(4.112)

Helyettesítsünk a ti,–Zi kísérletileg mért értékek közül annyit az egyenletbe, amennyi a
paraméterek száma plusz egy (=n+1), így egy, a paraméterekre nézve lineáris n+1 ismeretlenes
egyenletrendszert kapunk, amelynek megoldása szolgáltatja a konstansok első becslő értékeit.
Vigyázzunk, hogy a teljes időtartományt fogják át a kiválasztott mérési pontok, valamint minden mért
Z érték kisebb legyen, mint az első közelítésnek választott Zmax!
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 b1t1  b2 t12  ....  bn t1n  ln  max  1
 Z1

Z

b0  b1t 2  b2 t 2 2  ....  b n t 2 n  ln  max  1
 Z2


b
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0



b

0

Z

 b1t 3  b2 t 32  ....  bn t 3n  ln  max  1
 Z3

M



Z

 b1t n  b2 t n 2  ....  bn t n n  ln  max  1
 Zn

Az így kapott lineáris egyenletrendszer megoldható, eredményeit pedig a nemlineáris
regressziószámítás nulladik közelítéseként használjuk fel.Példát láthatunk az illesztésre a 4.32.ábrán.

b

0



4.32. ábra: ALE illesztése kísérleti pontokhoz.
4.4.3.3.

A gombanövekedés kinetikája

A fonalas gombák jellegzetes növekedési mintázatot követnek attól függően, hogy milyen körülmények között tenyésztik őket. Szubmerz körülmények között hifafonadékot alkotnak, amely átszövi a
fermentlevet, s annak bizonyos körülmények között jellegzetes reológiai karaktert adnak (lásd a 4.5.7.
alfejezetet).
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A micéliális növekedés leírására leginkább a formális Monod-modellt alkalmazzák, ami többékevésbé jól leírja a növekedést, noha tudjuk, hogy a hifafonalak fonálvégi hosszirányú növekedéssel
gyarapodnak.
A felületi kétdimenziós növekedést, amelynek néhány esetét a 4.33. ábrán láthatjuk, a Petricsészében történő növekedés modelljével közelíthetjük leginkább. Ezt az jellemzi, hogy a telepsugár
növekedési sebessége gyakran állandó:
dr
k
dt

(4.113)

A gombatelepek kétdimenziós növekedése Petri-csészében eltér a baktériumokétól, míg utóbbiak
csak a felületen növekednek, addig a gombák a teljes táptalajmélységből veszik fel tápanyagaikat, és
át is szövik azt, amint sematikusan láthatjuk a 4.34. ábrán. Természetesen csak addig állandó k,
ameddig valamely táptalajkomponens nem válik limitálóvá (ez azonban nem következik be egy Petricsésze teljes felületének teleppel való benövéséig).

4.33. ábra: Felületi fonalas gomba növekedés néhány esete

4.34. ábra: Petri-csészén a baktériumok és a fonalas gombák eltérően növekednek
Ha a (4.113) megfigyelést mikrobatömeg szerinti növekedésre akarjuk lefordítani, írjuk fel először
egy r sugarú és h magasságú fonalas gombatelep tömegét:
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X  r 2 π.h.ρ

(4.114)

amelyben ρ a telep sűrűsége. Ha a telep nő, mind a sugár, mind a tömege növekszik, a növekedés
sebessége pedig
dX
dr
 2rhρ
dt
dt

(4.115)

Ha a (4.114)-ből r-et kifejezzük és (4.113)-mal együtt a (4.115) egyenletbe helyettesítjük,
megkapjuk a teleptömeg növekedésének sebességét.
1/2

 X 
dX
 2hkρ 

dt
 h 

(4.116)

Ha ezt integráljuk, eredményül egy négyzetes időbeli változást mutató növekedési görbét kapunk:



X  t  X1/2
0



2

amelyben   k  πhρ  ,
1/2

(4.117)

E kétdimenziós telepnövekedéstől különbözik a gombanövekedés harmadik lehetséges formája, az
ún. göbös (pelletes) növekedés (lásd 4.35. ábra), amely bizonyos gombáknál szubmerz körülmények
között fordul elő. A göbök tulajdonképpen kompakt vagy laza háromdimenziós hifafonal-szövedékek,
amelyek igen kicsiny (búzagrízszerű és nagyságú) mérettől egészen nagy amorf (akár egy teljes
rázólombikot kitöltő) méretekig növekedhetnek. Növekedésük során a kicsiny szemcsék gömbszimmetrikusak és tömörek vagy „szőrösek”, ahogy nőnek előbb-utóbb a göbök belsejében lévő sejtek
tápanyaghiány (pl. oxigén-) miatt lizálni kezdenek, ezért egyre nagyobb folyadéktérfogat tölti ki belsejüket, és így a tömör göb gömbhéj szerkezetűvé alakul át. A még kompakt göbök növekedésére a kétdimenziós gondolatmenethez hasonlóan levezetve az alábbi harmadfokú időfüggvényt nyerhetjük,
amely tehát harmadfokú növekedési görbét jósol:
3

1/3
 φt

X    X1/3
φ  k  πhρ 
0  , amelyben
 3


(4.118)

4.35. ábra: Penicillium göbös morfológiája
A göbös növekedést többféle környezeti hatás is kiválthatja, nincs általános elmélet erre. Például,
ha a konidiospórák összetapadnak, és egyidőben csíráznak ki, és a képződő hifafonalak egymásba
gabalyodva növekednek vagy bizonyos tápanyagsokk, sók, tápanyaghiány stb. okozhatják ezt a
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speciális gombanövekedést. Vannak olyan ipari fermentációk, amelyeknél ez a növekedési forma a
kívánatos (pl. citromsav-fermentáció).
4.4.4.
4.4.4.1.

Strukturális modellek
Általános strukturális modell

A struktúra nélküli matematikai modellek a fermentációs rendszer élő anyagát szerkezet nélküli
sejttömegnek tekintik. Az e fejezetben ismertetett strukturális matematikai modellek valamivel
mélyebben bemutatják a rendszert felépítő sejtek biológiai sajátosságait. Minőségileg finomabb
modellezést jelent, ha modellünk számításba veszi, hogy a sejttömeg nem valamiféle totális
enzimaktivitást képvisel, hanem szerkezetileg, funkcionálisan megkülönböztethető részekből épül fel.
Tehát míg a stuktúra nélküli modellek a sejttömeget x, belül ismeretlen, homogén, valamely
tulajdonságokkal rendelkező „fekete dobozként” fogják fel, addig a most tárgyalandó strukturális
modell- család esetében helyesebb lenne „szürke dobozról” beszélni: tudjuk, hogy különböző kémiai
anyagok építik fel a sejttömeget, néha figyelembe vesszük, hogy ezek hogyan alkotnak funkcionálisan
elkülöníthető sejtszerveket, ennyiben már a doboz belsejébe tekintettünk.
Az általános strukturális modell a következőképpen alakítható ki. Reprezentálja fermentációs
rendszerünk jellemző fiziológiai állapotát az, hogy milyen komponensekből és milyen mennyiségben
épül fel. Az x sejttömeg tehát

x   x , x ,....x ,....x 
1

2

j

B

(4.119)

komponensekből, ugyanilyen módon jelölt mennyiségekkel épül fel, az úgynevezett fiziológiai
állapothatározó vektor tehát (4.119), ahol B jelenti a modellezésbe bevont biológiai változók számát.
A teljes biomassza mennyisége így
B

x  xj

(4.120)

j1

Az xj elemek jelenthetik a fehérjék, nukleinsavak, ATP, szerkezeti anyagok stb. biomasszában
levő koncentrációit és/vagy jelenthetnek összefoglaló, közelebbről nem definiálható mennyiségeket,
pl. „genetikus anyag”, „szintetikus anyag” stb.
Az x definiálásához hasonlóan definiáljuk az e vektort, amely jelentse a biomassza környezetének
(sejtmentes fermentlé) szubsztrát és termék jellegű, extracelluláris, abiotikus fázis komponenseit:

e   e1 ,e2 ,....eA   S1 ,S2 ,....SN, P1 ,P2, ....P M 

(4.121)

ahol A jelenti az abiotikus fázis modellezésbe bevont komponsei számát, amelyből N szubsztrát és M
termékfajtát különböztetünk meg (N + M = A).
Tegyük fel, hogy R különböző biokémiai reakció játszódik le az abiotikus fázis és a biotikus fázis
komponensei között. Ha a k-adik ilyen reakcióban az abiotikus fázis i-edik (ei ) komponensének Aki
mennyisége vesz részt, akkor Aki nem más, mint e komponens k-adik reakcióban érvényes
„sztöhiometriai koefficiense”. Ha rk a k-adik reakció sebessége (elemi sebessége, azaz egységnyi
anyagmennyiségek között végbemenő reakció sebessége), akkor Aki.rk jelenti a k-adik reakcióban az ei
„képződési sebességét”. Az összes reakcióban tehát ei az alábbi sebességgel „képződik”:
R

A
k 1

r

ki k

(4.122)

Hasonlóan xj komponens sztöhiometriai együtthatója a k-adik reakcióban Bkj, így xj e reakcióban
Bkjrk sebességgel képződik. Az összes reakcióban xj „képződési sebessége”, tehát
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R

B
k 1

r

kj k

.

(4.123)

A strukturális modellek általános differenciálegyenleteit úgy kapjuk, hogy minden komponensre
alkalmazzuk az anyagmegmaradás elvét. Az abiotikus fázisra az anyagmegmaradási mérlegegyenlet
általános esetben (folytonos, tökéletesen kevert reaktorra)
R
dei fi
  eibe  ei    Aki rk ,
dt V
k 1

(4.124)

R
f
x

x

 jbe j   Bkjrk
V
k 1

(4.125)

ahol i=1,2,….A,
míg a biotikus fázisra hasonlóan

dx j
dt



ahol j=1,2…B.
Áttérve a vektor-mátrix jelölésmódra, és szakaszos tenyésztésre szűkítve a tárgyalást, a két
anyagmegmaradási egyenlet:

de
 r. A
dt

(4.126)

dx
 r. B
dt

(4.127)

amelyekben az A   Ak ,i  Žs B= Bk,j  a sztöhiometriai mátrixok.
A reakciósebesség-vektor pedig

r   r1, r2 ,....rk ...rR 

(4.128)

A strukturális modellek felállításának tehát – hasonlóan a struktúra nélküliekhez – az rk
komponensek tényleges modellezése, matematikai leírása jelenti a szűk keresztmetszetét. Az r k
megformulázásában itt is a tömeghatástörvény és a transzportfolyamatok kinetikai összefüggései
jelentik a felhasználandó konstitutív elveket. Ezek általánosságban az

r  r  x,e   átadási sebesség

(4.129)

alakban fogalmazhatók meg.
Jegyezzük meg, hogy a strukturális modellek is a sejttömeg modellek közé tartoznak, azonban
találkozhatunk bennük sejtszámmodell-elemekkel is. A strukturális modellekben ugyanis gyakran
szerepelnek olyan xj komponensek, amelyek „nukleinsavat”, „genetikai anyagot” stb. jelentenek,
amelyek mennyiségeinek arányosságát a sejtszámmal ezek a modellek feltételezik.
4.4.4.2.

Williams-modell

A felépítésében legegyszerűbb strukturális modellt Williams fejlesztette ki53, s ezt itt mint példát
ismertetjük, az általános strukturális modell könnyebb megértése céljából.

53

F. M. Williams: Journal of theoretical Biology 15, 190 (1967)
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A sejttömeget két (B=2) funkcionálisan megkülönböztethető részből összetettnek tételezzük fel:
x1: a sejttömeg „szintetikus része”, amely a környezet egyetlen, a növekedést limitáló tápanyagát
(A=1, e   S  ) felveszi, és egy sor kémiai reakcióban, amelyeket a modell nem vizsgál,
átalakítja. Az x1 tehát az S tápanyaggal „táplálkozik” és úgy képzelhetjük el, mint a sejttömeg
kis móltömegű anyagainak és az ezek átalakításában részt vevő enzimeknek az összességét.
x2: a sejttömeg úgynevezett „strukturál-genetikus” része, amely az x1 asszimilált anyagaival
„táplálkozik” és a sejtek önreprodukciójáért felelős. Világos, hogy duplázódás csak akkor jön
létre a biomasszán belül, ha ez az x2 biomasszatömeg is megduplázódott. Ha egy sejt x2
mennyisége  , akkor a sejttömegben jelen lévő sejtek száma N=x2/. Ugyanakkor a (4.120)
egyenlet értelmében a teljes sejttömeg x= x1 + x2. Williams modellje a biotikus és az abiotikus
fázisok között két reakciót tételez fel, azaz R=2, és r   r1 , r2  .
Az első reakcióban a szubsztrátfelvételt a
r1  k1S x1  x 2   k1Sx

(4.130)

konstitutív egyenlet modellezi. A (4.130) egyenlet szerint a tápanyagfelvétel sebességét az anyagtranszport sebessége határozza meg, amely a sejttömeg teljes tömegével arányos (valójában a
felületével, a sejtmérettel, x).54
A második reakcióban másodrendű reakció játszódik le x1 és x2 között: x1 átalakul x2-vé:

r2  k 2 x1x 2

(4.131)

A sztöhiometriai mátrixok a következők:

A 
A   11 
 A 21 

és

B12 
B
B=  11

 B21 B22 

ahol A11 = -1, mivel a (4.130) reakcióban az S fogy, és egységnyi tömegátalakulásokat figyelünk,
A21 = 0, mivel az S a (4.131) reakcióban nem vesz részt,
B11 = 1, mivel az x1 szintetikus rész az első reakcióban gyarapodik,
B12 = 0, mivel x2 az első reakcióban részt vesz ugyan, de mennyisége nem változik,
B21 = -1, mivel x1 jelenti a „tápanyagot” x2 számára, és végül
B22 = 1, mivel a második reakcióban x2 gyarapodik.
Éppen az egyszerűség miatt választottuk Williams modelljét, bonyolultabb esetben természetesen
a sztöhiometriai mátrix komponensei valódi együtthatók, sokszor számok, de lehetnek kifejezések,
változók is.
A (4.124) és (4.125) egyenletek alapján tehát a modell differenciálegyenletei a következők
szakaszos rendszert feltételezve:

Ezt a tápanyagfelvételt modellezhetnénk úgy is, hogy a tápanyagot csak az x1 kompartment veszi fel, azaz
r1  k1Sx1 ,ekkor egy teljesen más modellt nyernénk.

54
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dx1
 2

 k1S  x1  x 2   k 2 x1x 2  =  Bkjrk ; j  1 
dt
 1

2
dx 2


 k 2 x1 x 2
 =  Bkj rk ; j  2 
dt
 1

dS
 k1S  x1  x 2 
dt

(4.132, 4.133, 4.134)

 2

 =  A ki rk ;i  2 
 1


Érvényes továbbá a következő két összefüggés is:
dN 1 dx 2 k 2 x1x 2


dt  dt

dx
 k1Sx
dt

(4.135, 4.136)

Ha S0 és x0=x10+x20 kezdeti értékeket tekintjük, nyilvánvaló, hogy a modell szerint a fermentáció
bármely időpillanatában

S 0  x 0  S  x azaz
S = S0  x 0  x

(4.137, 4.138)

amely összefüggés azt a rejtett feltételezést tartalmazza, hogy a hozam konstans és egységnyi Y= 1.
A modell egyenletei tehát a (4.132–4.136) differenciálegyenlet-rendszer, amelynek numerikus
megoldásához meg kell állapítanunk a változók kezdeti feltételeit. Ehhez tekintsünk egy olyan
tenyészetet, amely már a stacioner fázisban van, a szaporodás befejeződött. Oltsuk majd egy ilyen
tenyészetből származó inokulummal vizsgálandó tenyészetünket.
A fermentáció stacioner fázisában (a fermentáció végén), ha az összes sebesség már zérussal
egyenlő, akkor

k 2 x1 x 2  0

- k 1S x1  x 2   0

(4.139)

k 2 x1 N  0
amely csak úgy lehet, ha S = 0, de x20 és N0 sem, míg az x1=0. Ebből következik, hogyha ilyen
nyugvó tenyészetből inokulálunk egy friss tápoldatot, induláskor a kezdeti feltételek a következők
lesznek:
S=S0, x2=x20, N2=N20 és x1=0.
Utóbbi annyira közelíti a valóságot, hogy stacioner tenyészettel oltva, valóban eléggé hosszú lag
szakasz lesz a fermentáció elején. (A „szintetikus rész” mennyisége kicsi). Jól szemlélteti ezt a 4.36.
ábra, amely a Williams-modell előbbi, kezdeti feltételekkel történt numerikus megoldását ábrázolja.
Ez a lag azonban csak a sejtszámra vonatkozik, mivel a teljes biomassza azonnal növekedik (a modell
szerint!), ami xl azonnali növekedéséből adódik. A modell avval a kísérleti tapasztalattal is jól
egyezik, hogy a sejtek az exponenciális fázisban a legnagyobbak (lásd x/N görbét!).
Leírja a modell az exponenciális növekedés fázisát is, ahol mind a teljes biomassza, mind a
sejtszám növekszik, és amely szakaszban láthatóan a „szintetikus rész” mennyiségének maximuma
van. A hanyatló fázisban a sejtek mérete újból az eredeti inokulumra jellemző mérethez közeledik,
míg a stacioner fázisban eléri azt.

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

236

Biomérnöki műveletek és folyamatok

4.36. ábra: A Williams-modell numerikus megoldása
A 4.37. ábra a matematikai modellezés egyik hasznos lehetőségére, az in numero vagy in silico
„kísérleti technikára” hívja fel a figyelmet. Ezen az ábrán egy olyan kísérlet szimulációjának
eredményei vannak feltüntetve, amelyet laboratóriumban igen nehéz megvalósítani: a fermentáció
(nyíllal jelölt) adott időpontjában teljesen és azonnal megvonjuk a tápanyagot tenyészetünktől.
Láthatóan a modell a várható valóságnak megfelelően reagál, az x biomassza nem növekszik tovább,
de az x2 „strukturál-genetikus” rész igen, vagyis a baktériumok az elkezdett osztódásukat mindenképpen befejezik, s erre van kísérletes bizonyíték is.
A modell, bár igen egyszerűsített módon tekinti a fermentáció folyamatát, néhány jellemző –
mindenki által kísérletileg tapasztalható – tulajdonságát jól leírja, másokat viszont torz módon ábrázol.
Williams modellje természetesen – és ezt talán felesleges hangsúlyozni – gyakorlati célokra nem
túlzottan alkalmas. Ez elsősorban az x1 és x2 strukturális komponens túlegyszerűsített megfogalmazásában rejlik.

4.37. ábra: In numero szimulációs kísérlet a Williams-modellel
Még egy érdekességet tapasztalhatunk a Williams-modellel kapcsolatban. Ha a (4.137, 4.138)
anyagmérleg-egyenletet tekintjük, belátható, hogy ennek alapján igaz az alábbi is:
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dx
 k1Sx  k1 S0  x 0  x x  k1 S0  x 0 x  k1x 2
dt

(4.140)

Ami nem más, mint a logisztikus differenciálegyenlet (idézzük ide a (4.100) számú egyenletet):

rx 

dx
1
μ
x x max  x 
dt
x max

Tehát a Williams-modell is tartalmazza a logisztikus diferenciálegyenletet, amelyet integrálva egy
logisztikus növekedési görbét kaphatunk az alábbiak szerint:

x

4.4.3.3.

S0  x 0
x max


 kt
S
S
k1t 
 1  0 exp   1
1  0 exp  
x0
x0
 S0  x 0 
 x max

(4.141)





Antibiotikum termelésének koreloszlás modellje55

A másodlagos metabolitok termelése, amint már láttuk, a növekedési fázis kései szakaszában, az
úgynevezett idiofázisban vagy a növekedési fázis stacionárius szakaszában történik. A Luedeking–
Piret termékképződési modell, illetve a termékképződés Gaden-féle módozatai szerint növekedéshez
nem kötött termékképződésnek tekintjük a szekunder anyagcseretermékek termelési kinetikáját.
Ha a termelő mikroorganizmusok egysejtűek, a szekunder anyagcsere-termelés csak akkor indul
meg, ha az osztódás már befejeződött, a növekedés leállt, míg fonalasok esetében a termelés alatt is
folytatódhat a növekedés. Ennek az az oka, hogy a fonalakban lévő sejtek már az idiofázisban
lehetnek, ugyanakkor a fonal végén lévő csúcsi sejtek (az apikális osztódás a fonalasok tulajdonsága)
még növekedhetnek.
Egy egyszerű, a biokémiai történésekkel nem operáló modell írható fel ezekre a szekunder
termelésekre az ún. sejtkor fogalmának bevezetésével. Két korcsoportot különböztetünk meg: az
egyik az úgynevezett érett sejtek csoportja, amelyek képesek az adott antibiotikum termelésére,
valamint az éretlen sejtek csoportja, amelyeknek sejtjei még nem képesek termelni.
Az érett sejtek (X2) növekedését Monod-kinetikával írjuk le, míg az éretlenek (X1) elsőrendű
kinetikával alakulnak át érettekké, illetve az érettekből képződnek szintén Monod kinetikája szerint. A
4.38. ábrán láthatjuk a fentiek értelmezését.

55

H.W. Blanch, D.S. Clark: Biochemical Engineering, Marcel Dekker, NY 1996 pp241–244 alapján.
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4.38. ábra: Az érett sejtek az éretlenekből keletkeznek, és azok érettekké alakulnak
Az anyagmérlegek (azaz a konstitutív egyenletek) szakaszos tenyészetre a következőképpen
írhatók fel:

2 
S X
dX
2
max
1  a
X 
1 2 1
dt
S K
S

S X
dX
2
max
2 a
X 
1 2 1
dt
S K
S

S X
2
dS  - 1  max
dt
S K
Y
S
dP  1  dX 2
  
dt  k  dt

ahol

(4.142)

X1 az éretlen sejtek koncentrációja
X2 érett sejtek koncentrációja
P termékkoncentráció
X=X1+ X2 a sejtpopuláció mérete
Y eredő sejthozam
a1→2 érési sebességi állandó

Ezzel a modellel jól sikerült szimulálni például a Bacillus brevis gramicidin-S termelését (ami
egy ciklikus dekapeptid antibiotikum). A Gramicidin-S szintetáz aktivitása a növekedés kései exponenciális szakaszában drámaian megnő, és ennek következtében ekkor kezdődik el és a stacionárius
fázisban folytatódik a Gramicidin-S szintézise.
A konstansok becslését szakaszos fermentációból származó adatok alapján egy úgynevezett t m
érési idő (maturációs idő) bevezetésével történt. Az a sebesség, amellyel a sejtek öregednek (azaz
érnek), illetve átlépnek az idiofázisba, egy tm idővel korábbi éretlen sejt növekedési sebességétől függ,
azaz egy adott időpontban a sejtöregedés
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dX
2 t  dX t  t .
m
dt
dt

(4.143)

A termékképződési sebesség e definíció alapján, valamint annak integrálja a következő:

dP t   1  dX t  t
 
m
dt
 k  dt

 
P t    1  X
X 
0
 k   t  t m


(4.144)

ahol X0 az inokulum sejtkoncentrációja.
A k, és tm grafikusan becsülhető egy közelítéses eljárással. P(t)-t ábrázoljuk az X (t-tm) függvényében különböző tm-ek esetén, és azt a tm-t választjuk, ahol már jó linearitást kapunk. Ekkor az egyenes
iránytangense k lesz. Néhány példa a maturációs időre és 1/k értékeire különböző antibiotikum- fermentációk esetében:
Gramicidin-S tm= 2 h
Kloramfenikol tm= 12 h
Penicillin
tm= 40 h
4.4.4.4.

1/k = 237 mg AB/g sejt
1/k = 0,2 g kloramfenikol/g sejt
1/k = 2,2·105 egység penicillin/g sejt

A Monascus α-galaktozidáz termelésének strukturális modellje

A termékképzésnek a Luedeking–Piret termékképződési modellel történő nem srukturális leírása
természetesen sok esetben nem elégséges, illetve ma az anyagcserének a mesterséges befolyásolására,
megváltoztatására törekszünk (metabolic engineering), ami azt jelenti, hogy több mint egy génnek
(enzimnek) a megváltoztatásán keresztül egy egész anyagcsereút módosítása válik lehetségessé, ezért
értelemszerűen mélyebb, pontosabb leírásra kell törekednünk. Ennek lehetőségének megteremtéséhez
járul hozzá a stukturális modellek felépítése és alkalmazása.
Egy viszonylag egyszerű, de az eddigieknél lényegesen összetettebb anyagcseremodell a Monascus gomba α-galaktozidáz (ag) enzim termelését leíró modell, amelyet Imanaka 1973-ban alkotott
meg56.Az α-galaktozidáz enzim (E.C.3.2.1.22) terminális, nemredukáló alfa-D-galaktóz végek
lehasítását katalizálja alfa-D-galaktozidokról: pl. galaktóz oligoszaharidokról, galaktomannánokról. A
triszaharid rafinózból szaharózmaradékkal galaktózt hasít le, a galaktózból és glicerinből reverzibilisen galaktozil-glicerint lehet előállítani segítségével.
A Monascus gomba ag termelését katabolit represszió befolyásolja: amikor a gombát glükózon
mint egyedüli C-/energiaforráson növesztjük, nincs α-galaktozidáz-termelés, ugyanakkor ha glükózt és
galaktózt is tartalmazó tápoldatban növekedik a gomba, először a glükózt hasznosítja, majd annak
elfogyása után tér át a galaktóznak a felvételére és felhasználására (diauxiás növekedést mutat).
A diauxiás növekedést a 4.6. animáción szemlélhetjük meg. (Megjegyezzük, hogy ez nagyon sok
mikroba esetében jellemző növekedési kép, például ha E. coli-t tejcukron, vagy Saccharomyces
cerevisiae-t glükózon szakaszos anaerob tenyészetben szaporítunk57).

A modell ismertetése H.W. Blanch, D. S. Clark: Biochemical Engineering, Marcel Dekker, NY 1999 és
Imanaka, T. et al: J. Ferment. Technol. 51(6) 423 (1973) alapján történt.
57
Ebben az esetben a glükózon előbb alkohol képződik, majd azon folytatódik tovább a növekedés.
56
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4.6. animáció: Diauxiás növekedési görbe
Ha egy ilyen szakaszos Monascus tenyészetben a glükózkoncentráció egy küszöbérték alá
csökken, az α-galaktozidáz indukálódik és termelése elkezdődik, mégpedig mintegy 80 perccel a
küszöb-koncentráció-érték alá csökkenés után. Hasonlóan, ha egy olyan tenyészethez, amelyben folyik
a α-galaktozidáz termelése, glükózt adnak, akkor mintegy 40 perccel később a represszió kifejeződik
és az enzimtermelés leáll. Imanaka modelljében a szubsztráttranszportot és az enzimtermelésnek ezt az
időben több tíz percen belül érvényesülő génszintű szabályozását vette figyelembe és modellezte.
Legyen az extracelluláris glükóz koncentrációja SD (dextróz) és a galaktózé SG, a sejten belüli
galaktóz- koncentráció pedig SGi. Tételezzük fel, hogy a galaktóz kompetitív módon inhibeálja a
glükózhasznosítást, ekkor a gombanövekedés mindkét szubsztrátum általi limitáltságát a következőképpen írhatjuk fel:
μ
K SD

μ S
μ mDSD
 mG G ,
K
K SG  SG
 SD  SD SG
Ki

(4.145)

ahol az első tag a fajlagos növekedési sebességnek glükóz által történő meghatározottságát írja le,
egyidejű kompetitív galaktózinhibíció mellett, míg a második a galaktóz limitáló hatását írja le.
A glükózrepressziót a modell úgy képes mechanikusan figyelembe venni, hogy feltételezi, hogy ha
a glükózkoncentráció egy küszöbértéknél nagyobb (vagy egyenlő avval) SD≥SDc, akkor a galaktóztranszport a sejtbe azonnal megszűnik, a transzportmodellben U=0 és következményként a μ mG is 0-vá
válik.
A galaktóz transzportját a sejtbe hordozós transzporttal (lásd a könnyített diffúzió modelljét a
2.10. alfejezetben) modellezzük. A galaktóztranszport fehérjekötő helyeinek maximális koncentrációja
legyen GG. Ehhez a transzportfehérjéhez kötődik az extracelluláris galaktóz, amelynek a sejtekbe
történő átadási sebessége, egy Langmuir-féle adszorpciós izoterma (= Michaelis–Menten-kinetika)
szerint függve a külső SG koncentrációtól, a következő transzport- egyenlettel írható le:

 G S

galaktóz transzport sebesség  U  G G  SGi 
 K m  SG


(4.146)

Ebben az U egy anyagátadási koefficiens ( h-1), a SGi pedig a sejten belüli galaktózkoncentráció
(µg gal/mg sz.a).
Kísérletileg kimutatták, hogy 5 mg/l glükóz jelenléte esetén a galaktózfelvétel elhanyagolható,
valamint azt is, hogy a galaktózfelvétel konstitutív, és nincsen időkésés a felvételében (azaz nem
genetikai, hanem enzim szinten szabályozott).
E kísérleti bizonyítás során glükózon növesztett sejteket lecentrifugáltak, és kimosták a sejtek
mellől a tápoldat maradékát, majd 5 mg/l galaktóztartalmú tápoldatban inkubálták. Azt tapasztalták,
hogy a galaktózfelvétel azonnal elindult. Ha viszont ugyanezekhez a sejtekhez 5 mg/l glükózt is adtak,
a galaktózfelvétel nem indult el.
Magát a galaktozidáz termelést a jól ismert Jacob–Monod-féle operonmodell felhasználásával
írjuk le. A galaktóz távollétében egy R represszor kapcsolódik a génhez, és inhibeálja a mRNS-szintézist. Amikor galaktóz van jelen a sejtben, az kapcsolódik a represszorhoz (RS Gi), és így nem képes
az operonhoz kötődni, azaz az enzimszintézis elkezdődhet. Ezt a (nem azonosított) intracelluláris
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represszort a gomba állandó k2 sebességgel termeli, ugyanakkor egy elsőrendű reakció szerint bomlik
is k3R sebességgel, illetve reverzibilisen kapcsolódik a galaktózzal, illetve szétválik a galaktóztól. A
reá vonatkozó mérlegegyenlet tehát a következő, X-szel megszorozva:
dRX
  k 2  k 3 R  k 4 RSBi  k 5  RSBi  X
dt

(4.147)

A represszornak a DNS-transzkripcióra és így a mRNS-termelésre gyakorolt hatását a
következőképpen írhatjuk le:
A mRNS szintézise a szabad represszor koncentrációjától függ. Amikor galaktóz van jelen, a
represszor hozzákötődik, így a szabad represszor koncentrációja csökken, és így nem tudja megakadályozni a mRNS- szintézist. A mRNS-szintézis sebességét arányosnak tételezzük fel a represszor
koncentrációjának egy maximális értéktől (Rmax) való eltérésével. Ugyanakkor a mRNS bomlik is k7
sebességi állandóval jellemezhető elsőrendű reakcióban. Így az anyagmérleg a mRNS-re (szintén Xszel szorozva):
dMX
 k 6  R max  R   k 7 M X
dt

(4.148)

Végül az enzimtermelés sebessége értelemszerűen a mRNS aktuális szintjével arányos:
dEX
 k 8 MX
dt

(4.149)

Az alapvető modellegyenletek felírása után most megszerkeszthetjük az egész rendszerre
vonatkozó mérlegegyenleteket. Használjuk a glükózra és a galaktózra vonatkozó eredő hozamokat,
azaz: az YD éa YG értékeket.
A belső galaktózra vonatkozó teljes derivált (hiszen mind SGi, mind X változók)
dSGi X
dS
dS
dX
 X Gi  SGi
 X Gi  μSGi ,
dt
dt
dt
dt

(4.150)




μ mG SG 
μ mDSD
dX
 μX  

X
dt
 K SD  SD  K SD SG K SG  SG 
Ki



(4.151)

továbbá:

Ez az egyenlet a növekedés Monod szerinti leírása glükóz vagy galaktóz limitáló szubsztrát
esetére, míg a szubsztrátok fogyását az alábbi egyenletek adják meg:
dSD
X

dt
YD

ahol

K SD
ha

dSG
X μ m G SG
μ mDSD
és
,

K SD
dt
YG KSG  SG
 SD 
SG
Ki

(4.152)

SD  SDC akkor μ mG  0 .

A belső galaktózkoncentráció változására vonatkozó egyenlet

 G S

dSGi
 U  G G  SGi   k1SGi  SGi ,
dt
 K m  SG
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ahol

ha

SD  SDC , akkor U  0 .

dR
  k 2  k 3 R  k 4 RSGi  k 5  RSGi   μR
dt

(4.154)

dM
 k 6  R max  R   k 7 M  μM ,
dt

(4.155)

ahol ha R ≥ Rmax , akkor R= Rmax .
Továbbá igazak az alábbiak:
dE
 k 8 M  μE
dt

d  RSGi 
dt

 k 4 RSGi  k 5  RSGi   μ  RSGi 

(4.156)

(4.157)

(A (4.154–4.157) egyenletek a teljes deriváltakból kaphatók meg.)
Imanaka a kinetikai paramétereket szakaszos és steady state folytonos tenyészeteket felhasználva
határozta meg, az intracelluláris paramétereket becsléssel, a hozamokat pedig kísérlettel állapította
meg.
A modell jól írja le a galaktózfelvételnek a glükóz által történő katabolit represszióját, és az
α-galaktozidáz lassú növekedését miután a glükóz elfogyott, és a galaktóz sejtekbe irányuló
transzportja elindult. A modell lényege a Jacob–Monod-operonmodellnek a termékképzési kinetika
leírására történő egyszerű felhasználása.
4.4.4.5.

A pékélesztő növekedésének strukturális anyagcsermodellje

A Saccharomyces cerevisiae-t (a pékélesztőt) ipari körülmények között, aerob körülmények mellett
tenyésztik, szemben az anaerob módon végrehajtott alkoholos fermentációjával. E gomba tehát
mindkét körülmények között anyagcserére képes. Az alábbi modell58 figyelembe veszi, hogy ez az
élesztőgomba speciális anyagcsere-lehetőséggel rendelkezik. A Saccharomyces cerevisiae mind az

 CO2 + sejttömeg), mind az anaerob fermentációs
aerob respirációs metabolikus úton (glükóz 
metabolikus úton (glükózetanol + CO2 + sejttömeg) képes a növekedéséhez és fenntartásához
szükséges kémiai energia megtermelésére.
Kis növekedési sebességek esetén az anyagcsere teljesen oxidatív (aerob), azaz a respirációs
hányados 1 és az eredő hozam Yx/s közel 0,5 g sejt/g glükóz. Ez a helyzet egészen egy kritikus fajlagos
növekedési sebesség eléréséig, amely felett az anyagcsere egyre inkább anaerobbá válik. Ezen
fermentatív anyagcsere során az eredő hozam csökken, és a fajlagos szén-dioxid képződési sebesség,
valamint az etanolképződés sebessége növekszik. (A kritikus fajlagos növekedési sebesség kissé
magasabb, mint az etanolon mérhető µmax.) A respirációról a fermentációra történő átállás az
enzimkészletben is jellemző változást okoz: a tipikus respirációs enzimek, például az izocitrát liáz, a
malát dehidrogenáz és a citokrómok repressziót szenvednek nagyobb fajlagos növekedési sebességeknél, és a glikolízis válik a fő energiaszolgáltató anyagcsereúttá. Kis növekedési sebességeknél
viszont a glikolízis enzimei találhatóak kicsiny szinten.
Amint a fajlagos növekedési sebesség növekszik, a sarjadzó élesztők százalékos aránya közel
lineárisan nő. Ezt a lineáris összefüggést, valamint az átlagos generációs időt használva (tg=ln2/µ) a
sarjadzási periódus hosszát ki lehet számítani. Kicsi a változás a sarjadzás hosszában a különböző

A modellt H. W. Blanch, D. S. Clark: Biochemical Engineering, Marcel Dekker, NY 1996 pp 231–236 alapján
ismertetjük.
58
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növekedési sebességek esetében. Kis fajlagos növekedési sebességnél a generácis idő nagyobb a
sejtosztódást követő gapfázis meghosszabodása miatt (poszt mitotikus gap avagy G 1 fázis). Így a teljes
sejtszaporodási ciklust tekintetbe véve az összes fázis hossza állandó, azaz a DNS replikációé, ami az
S fázis; a mitózisé, ami a G2 fázis; és a sejtosztódásé, ami az M fázis; és csak a G1 fázis időtartama
változó. E fázis alatt a sejtbe szubsztrátfelvétel és akkumuláció történik, tartalék szénhidrátok
(trehalóz, glikogén) szintetizálódnak és raktározódnak el, és majd a többi fázisban az energiaforrás
szerepét betöltve fogynak el.

4.39. ábra: A cukorkoncentráció hatása az élesztő-anyagcserére (Crabtree effektus)
A vizsgált modell a sejtciklusnak ezen a két fő állomásra bontásán alapszik. G1 fázisnak a hossza a
limitáló szubsztrát hozzáférhetőségétől függ, míg a G2, M és S fázisok összegét a szubsztrát
koncentrációjától függetlennek tételezzük fel. A sejttömeg tehát lényegében két részből áll, a modell
két kompartmentes: A tömeg, amely a szubsztrát felvételét és az energiatermelést végzi, és B
sejttömeg, amely a reprodukcióért és az osztódásért felelős. Ebben ez a modell megegyezik a
Williams-modellel (4.4.4.2. alfejezet). A B tömeg állandó sebességgel konvertálódik A-vá, és az A
tömeg pedig felveszi a szubsztrátot és termeli a B tömeget, mégpedig időben változó sebességgel.
A respirációs enzimeknek a glükóz általi represszióját (a Crabtree-effektust) eredetileg a glükóz
katabolit repressziójaként magyarázták. Ma már bizonyított, hogy a nagy katabolikus fluxus a direkt
oka a respiráció inhibíciójának, és a glükózkoncentráció csak másodlagos szerepet tölt be. A modell
tehát azt tételezi fel, hogy mind a glikolízis, mind a respiráció az A kompartment tevékenysége, és ez
szolgáltatja az energiát a növekedéshez. A reakciók sémája és sebességeik a következők:

r
A  2B  a E  CO
A  a S 
1
2
2
r
B  2B  CO
O  A  a E 
2
3
2
r
C A
B 
Az alkoholos fermentáció sebessége:

r k A S
A 1 K S
S

(4.158)

A respiráció sebessége:

A a sarjadzás sebessége:
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r  kB
C

(4.160)
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(4.158–4.160) egyenletekben A + B = X , azaz a teljes sejttömeg, és E az etanol koncentrációja.
A sarjadzás (B → A) tehát állandó sebességel történik, míg a respiráció és a fermentáció
MONOD- kinetikát követ. Valamennyi alkotóra felírhatóak az anyagmérleg-egyenletek (ezek a modell
konstitutív egyenletei) a következőképpen (és az egyszerűség kedvéért csak szakaszos tenyésztésre):

dB  2r  2r  r
B C
A
dt
dA  r  r  r
A B C
dt
dE  a r  a r
2A 3B
dt
dS  a r
1A
dt

(4-161–4.164)

A konstansok itt is becsültek, illetve részben kísérleti eredményeken alapulnak, azaz mért
adatokhoz illesztésből származnak.
A hozam az alkoholos fermentációra:

A hozam az aerob respirációra:

1
Y

 0.15g/g
x/S a
1
1
Y

 0.45g/g
x/S a
3

Így a sztöhiometriai együtthatók, amelyek e hozamok reciprokai, a1 = 6,67 és a3 = 2,22.
Az etanoltermelés sztöchiometriájából pedig a2 =2,80.
Néhány fajlagos sebesség a következőképpen számítható ki:
Fajlagos szubsztrátfogyasztási sebesség:

ar
q   1 dS   1 A
S
X dt
X

(4.165)

Specifikus etanol-termékképződési sebesség:

a r a r
q  1 dE  2 A 3 B
E X dt
X

(4.166)

μ  1 dX
X dt

(4.167)

r
α B
O2
X

(4.168)

Specifikus növekedési sebesség:

Fajlagos légzési sebesség:

q

Az  a sztöchiometriából kapható meg: respirációnál az etanol teljes oxidációja CO2-dá 3 mol
oxigént igényel, minden két mol CO2-képződés mellett e szerint a sztöhiometriai egyenlet szerint:
CH3CH2OH + 3O2 2CO2 + 3H2O.
Az élesztő elemi összetétele alapján pedig 1,53 g oxigénre van szükség 1 g új sejttömeghez, így
=1,53/32=0,048. Ennek alapján a fajlagos légzési sebesség számítható:
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r
r
qO2 [mol/g*óra]= (1,53/32) B =0,048 B
X
X

(4.169)

A fajlagos CO2-termelési sebesség, azaz qCO2, a C-mérlegből kapható meg:
CO2 széntartalom = GLÜKÓZszéntartalom - ETANOLszéntartalom – SEJTszéntartalom

(4.170)

Ezt az anyagmérleget természetesen a fajlagos sebességekre is felírhatjuk (emlékezzünk a
sztöhiometriánál tanultakra: statikus egyenletek együtthatói a sebességi kifejezésekben is
alkalmazhatóak)
qCO2[mol/g*óra]= ( 0,4qS–0,52qE–0,48)/12
(4.171)
A modell többi állandóját a modellnek a kísérleti eredményekhez történt illesztéséből kapták 59.
Ezek a következők:
k1 = 5,5 h-1
a1 = 6,67
K = 0,51 h-1
a2 = 2,8
-1
k2 = 0,3 h
a3 = 2,22
KS = 0,5 g/l
KE = 0,02 g/l
Ez az egyszerű strukturális modell igen jól leírja a Saccharomyces cerevisiae szén- és energiametabolizmusát. A kétkompartmentes modell értelmében kis µ értékeknél a fajlagos S-felvételi
sebesség kicsi, és az A-hányad, ami ezt a tevékenységet végre tudja hajtani, nagy. A sejtekbe irányuló
S-fluxus alacsony, és így a sejtek a lassabb, de sokkal hatékonyabb respirációs anyagcsereúton
termelik energiájukat. Ellenkező esetben, ha a µ nagy, akkor a sejtekbe irányuló (A-tömegen keresztül
történő) szubsztrátfluxus két okból is növekedik: a sejtenkénti katabolizmus sebessége nő, és az Atömeg csökken. A megnövekedett fluxus következtében a respirációs út telítetté válik egy a k 2 áltak
meghatározott µ-nél. Ekkor a glikolízis sebessége nő. (Ez a Crabtree-effektus modell szerinti értelmezése.)
Amikor a glikolízises anyagcsereút telítetté válik, a glükózra vonatkozó µmax-ot érjük el. Így
szakaszos tenyészetben azt látjuk, hogy a kezdeti, glikolízis támogatta gyors katabolikus fluxus nagy
fajlagos növekedési sebességet és kis A-tömeg-hányadot eredményez egy csökkent respirációs
aktivitással. Etanol akkumulálódik, és végül, ha a glükóz elfogyott, a tenyészet áttér a respirációra, és
a képződött etanolt asszimilálja. A respirációkor elegendő alacsonyabb katabolizmus az A-tömeg
növekedését idézi elő, és így jelentkezik egy adaptáció, és utána egy második növekedési fázis
nagyobb A-tömeggel és a kisebb szükséges katabolikus fluxussal. A modell a 4.40. ábrán látható
módon világosan megkülönbözteti a glükózon, illetve az azt követő alkoholon történő növekedést
(diauxia), és a két különálló fázist a respirációs hányados drámai változása is hűen mutatja.

59

Bijkerk A. H. and R. J. Hall: Biotechnol.Bioeng 19, 267 (1977)
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4.40. ábra: Szakaszos élesztő-fermentáció glükózon: diauxiás növekedés
4.4.5.
4.4.5.1.

Folytonos fermentációs rendszerek és modellezésük
Kemosztát elvű folytonos fermentáció

A folytonos fermentációs rendszerek közül legismertebb és leginkább alkalmazott rendszer a kemosztát, ennek a kutatáson, tehát elméleti jelentőségén túl, gyakorlati felhasználása is jelentős, elsősorban a nagyipari sejttömegtenyésztések, alkoholos fermentációk és a biológiai szennyvíztisztítás
esetében.
A kemosztát elnevezés azt jelenti, hogy olyan rendszerről van szó, amelyet a mikrobapopuláció
állandósult állapota jellemez, s ezt az állandósult állapotot (mint látni fogjuk: korlátozottan kiegyensúlyozott növekedést) a környezet fizikai paramétereinek állandóságán túl a kémiai környezeti
paraméterek állandósága határozza meg.
A kemosztátot lényegében egyidejűleg 1950-ben vezette be a kutatási gyakorlatba Monod, illetve
Novick és Szilárd. Utóbbiak „eredeti kemosztát” berendezése egy levegőztetett üvegkészülék volt,
amelynek rajzát a 4.41. ábrán láthatjuk60.
Saját kezelésünk megkönnyítése érdekében tekintsük a 4.42. ábrán vázolt legegyszerűbb felépítésű
folytonos fermentációs rendszer kísérleti összeállítását, és kíséreljük meg e folytonos rendszer matematikai leírását. Az ábra szerint a tökéletesen kevert (CSTR) reaktorban kezelt fermentlé térfogata
állandó (V), amely csak úgy tartható fenn, ha mind a friss tápoldat betáplálási sebessége, mind a
leerjedt fermentlé elvételi sebessége állandó és azonos (f).

60

Novick A., Szilárd L.: Science 111, Dec 15 (1950) reprintjéből.
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4.41. ábra: Novick és Szilárd „eredeti kemosztát”-ja

4.42. ábra: Kemosztát folytonos (egylépcsős, homogén, nyílt) rendszer sematikus felépítése
Rendszerünkre felírhatjuk az anyagmérleg-egyenletet mind a sejttömegre, mind a tápoldat
szubsztrátjaira:
Anyagmérleg a sejttömegre:

dx
 dx 
 V 
 f.x
dt
 dt növekedés

(4.172)

dSi
1  dx 
 fSi,0  fSi  V
 
dt
Yx /Si  dt növekedés

(4.173)

V
Anyagmérleg az i-edik szubsztrátra:

V

Bevezetve a hígítási sebesség fogalmát, amely definíciószerűen D=f/V, és áttérve arra az esetre,
amikor a szubsztrátok közül egyetlen, a limitáló szubsztrát határozza meg a növekedési viszonyokat,
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azaz a többi tápanyagkomponens elegendően nagy feleslegben van, valamint feltéve, hogy a
növekedés és a limitáló szubsztrát fogyása leírható a Monod-modellel61, akkor írhatjuk, hogy


dx
S
 x  Dx     D  x    max
 Dx
dt
KS  S



(4.174)

dS
x
.
 D S0  S 
dt
Y

(4.175)

Állandósult állapotban valamennyi, a rendszert jellemző paraméter állandó lesz, azaz pl.
dx
0
dt

dS
=0 ,
dt

és

amelyből következik, hogy =D. Az ebben az állandósult állapotban (steady state) kialakuló mikrobaS
és limitálószubsztrát-koncentrációt megkaphatjuk, ha a    max
Monod-összefüggést
KS  S
egyenlővé tesszük a hígítási sebességgel, és belőle kifejezzük S-t:
D  max

KS D
S
illetve S=
KS  S
max  D

(4.176)

A (4.175) összefüggésből, ismét az állandósult állapot feltételéből (4.177)-et nyerjük,





D S0  S 

x
,
Y

(4.177)

amelyből viszont az állandósult állapotbéli mikrobakoncentráció fejezhető ki:


KS D 
x  Y S0  S  Y  S0 
.
max  D 






(4.178)

Ezt az állandósult állapotú folytonos fermentációs rendszert kemosztátnak nevezzük, ami azt
jelenti, hogy a betáplált friss tápoldat összetétele, amelyet itt a limitáló szubsztrát S0 koncentrációjával
jellemeztünk, valamint a rendszert reguláló másik pararméter, a hígítási sebesség (ami természetesen
két újabb kontrollváltozót jelent, mégpedig a reaktortérfogatot és a betáp térfogatáramát), egyértelműen meghatározza állandósult állapotban a mikroba környezetét. Ez a környezet állandó lesz
(=kemosztát), és mikroorganizmusunk ennek a környezetnek megfelelő fajlagos növekedési sebességgel fog szaporodni.
Milyen maximális hígítási sebesség érhető el egy kemosztát rendszerben?
Monod szerint max -szal, ha SKS, illetve esetünkben, ha S = S0. Ekkor
  Dkritikus   max

S0
  max
S0  KS

(4.179)

fajlagos növekedési sebesség jellemzi a rendszert.
Ugyanakkor azonban (4.178) alapján x  Y S0  S0   0 lesz, azaz a rendszerből valamennyi sejt
kimosódik. Következésképpen a kemosztát rendszer csak Dmax(S0 /(S0+KS) hígítási sebességek

61

Ez nagyon fontos feltétel; más modell érvényessége esetén más eredményeket kapunk.
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esetén hozhat létre stabil állandósult állapotot nullánál nagyobb kimenő mikrobakoncentráció mellett.
A zárójelben lévő kifejezés nem minden esetben közel egy, azaz a fenti feltétel szigorúbb, mint amit
rendszerint megemlíteni szoktak, azaz, hogy Dmax legyen.
Vegyük észre, hogy ez a gondolatmenet egyszersmind azt jelenti, hogy a kemosztát rendszer
mindig szubsztrátlimitben működik, azaz korlátozottan kiegyensúlyozott növekedés jellemzi (
mindig kisebb, mint az azonos körülmények között szakaszos fermentációban, az exponenciális
növekedést jellemző max).
A kemosztát folytonos fermentációt jellemzi a szakaszos fermentációnál nagyobb produktivitása.
A produktivitás az egységnyi térfogatú fermentléből időegység alatt kapható sejttömeg mennyiségét
jelenti, célszerűen szárazanyag-koncentrációban kifejezve, kemosztátunkra ez

J  D.x

g/l.h 

vagy kg/m3 h  .

(4.180)

Vizsgáljuk meg, hogy mekkora lehet maximálisan egy kemosztát folytonos fermentációs rendszer
produktivitása. Ehhez tekintsük az előbbi (4.180) egyenletet, amelybe (4.178) behelyettesítésével az
alábbi összefüggést nyerjük:


KSD 
J  D.x  D.Y  S0 

max  D 


(4.181)

Ez a függvény D-től függ, azaz a maximális produktivitást olyan hígítási sebességnél fogjuk
elérni, ahol teljesül, hogy a D szerinti deriváltja zérus, azaz
 J
0.
D

(4.182)

Könnyen levezethető, hogy ekkor az a hígítási sebesség, amely a maximális produktivitást
eredményezi, a következő:

Dmax

1/2
  K
 
S

 μ max . 1  
 
  S0  K S  



(4.183)

Az ehhez tartozó kimenő mikrobakoncentráció pedig
x max  Y S0  KS  KS S0  KS   .



(4.184)

A kemosztát maximális produktivitása tehát e kettő szorzata, azaz
J max  Dmax x max

1/2
  K
  
S

  max Y 1  
  . K S  S0  K S S0  K S   
  K S  S0   

 K S  S0
KS 
 Y max S0 



S0
S0 


2

(4.185)

Ha S0KS, akkor a (4.185) a JmaxY.max.S0 kifejezéssé egyszerűsödik, amely tehát megadja a
kemosztát maximális produktivitását. Ez nyilván olyan elméleti maximum, ami tájékoztat ugyan
lehetőségeinkről, de a gyakorlatban nem valósítható meg, mivel ilyen produktivitással (lásd 4.43.
ábrát) stabilitási problémák miatt nem lehetséges a gyakorlatban kemosztátot üzemeltetni. Az ábrából
láthatóan ugyanis a D/x görbe maximuma igen közel esik a Dkritikus ~ max értékhez, vagyis a kritikus
hígítási sebességhez, ahol pl. a tápoldatpumpa, illetve lefejtőrendszer valamilyen hibája folytán fellépő

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

250

Biomérnöki műveletek és folyamatok

D-ingadozás nagyon könnyen a mikrobasejtek kimosódásához vezethet. A valóságban gyakran ennél
is rosszabb a helyzet, mert S0KS nem minden esetben teljesül, és akkor a max-nál esetenként már
jóval kisebb hígítási sebességeknél is kimosódik a rendszer.

4.43. ábra: Kemosztát rendszer jellemzőinek függése a hígítási sebességtől

4.44. ábra: Kemosztát rendszer jellemzőinek függése a betáp limitálószubsztrát-koncentrációjától
Az állandósult állapotnak a hígítási sebességtől való függését esetében összefoglalóan a 4.43.
ábrán tüntettük fel, amit Herbert és munkatársai klasszikus kemosztátos publikációjából vettünk át a
szerzők iránti tiszteletből.62 Az ábrán jól látszik, hogy egy nagyon széles hígítási sebesség
tartományban a bioreaktorból távozó fermentlé mikrobakoncentrációja alig változik, és ennek megfelelően annak szubsztrát- koncentrációja is alig változik, és igen alacsony szinten van. Az ugyancsak
Herbert eredeti cikkéből vett következő ábrán pedig azt láthatjuk, hogy míg értelemszerűen az elfolyó

62

Herbert D., Elsworth, R., Telling R. C. (1956): The Continuous Culture of Bacteria; a Theoretical and
Experimental Study J . Gen. Microbiol. 14, 601–622.
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lé mikroba- koncentrációja erősen függ a limitáló szubsztrát bemenő koncentrációjától, addig a
kimenő egyáltalán nem függ attól. Ezen érdemes kissé elgondolkodni, mert például ez azt is jelenti,
hogy kemosztátban nem érvényesülhet szubsztrátinhibíció, akármekkora ugyanis a bemenő tápoldat
szubsztrátkoncentrációja, a reaktorban azonnal egy kicsiny értékre esik le.
4.4.5.1.1.

A kemosztát rendszer tranziens viselkedése, a tartózkodási idő

A fejezet eddigi részében a kemosztát folytonos fementáció állandósult állapotával foglalkoztunk.
Valóban az állandósult állapot megléte az a legfontosabb jellemzője a rendszernek, amely drámai
módon megkülönbözteti az időben folytonosan változó szakaszos rendszertől, utóbbi ugyanis (az
exponenciális szakasz kivételével, ahol a mikroba viselkedése indiferens a S-koncentrációra) tipikusan
tranziens viselkedésű folyamat.
A kemosztát esetén is van azonban tranziens, nem állandósult állapotú viselkedés:
– a folytonos fermentáció indításakor, tehát amikor a szakaszos rendszerről folytonosra térünk át.
Hangsúlyozzuk, hogy minden folytonos fermentáció szakaszosként indul.
– bármiféle ugrás vagy impulzuszavarás után, tehát ha megváltoztatjuk a kontrollváltozókat, pl a
hígítási sebességet, a betáplált szubsztrát(ok) koncentrációját, a rendszer hőmérsékletét, pH-ját
és így tovább.
Ezen átmeneti állapotok tanulmányozása két szempontból is fontos:
– a tranziens viselkedés megismerése a rendszer stabilitására adhat felvilágosítást, ugyanis
véletlenszerű változások (pl. az adagolási sebességben, pumpakimaradás, levegőkimaradás
stb.) is érhetik a rendszert, illetve
– a fermentációs rendszer kinetikai viselkedése tanulmányozásának egyik gyümölcsöző
módszere éppen a tranziensek matematikai modellezése.
A MONOD-modell szerinti leírásból egyértelmű, hogy a kemosztát rendszer önszabályozó.
Függetlenül attól, hogy a hanyatló fázis milyen x, S koncentrációjánál térünk át a folytonos tenyésztésre, a beállított hígítási sebesség fogja meghatározni, hogy milyen állandósult állapot áll be, feltéve,
hogy DDkritikus (lásd a 4.45. ábrát és a 4.7. animációt!). Felmerülhet a kérdés, honnan tudhatjuk, hogy
milyen hígítási sebesség választható. Ezt csak akor tudhatjuk biztosan, ha ismerjük mikrobánk adott
körülmények között érvényes kinetikai állandóit (max), vagy ha grafikus módszerrel tervezzük
folytonos rendszerünket.

4.45. ábra: A folytonos fermentációs rendszer mindig szakaszos rendszerként indul
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4.7. animáció: Folytonos rendszer indítása
De vajon minden esetben egy határozott állandósult állapotot kapunk? Ha a fermentációs rendszer
adekvát módon leírható a Monod-modellel, akkor igen, a kemosztát monostabil rendszernek bizonyul,
egy tranziens után mindig ugyanaz a =D meghatározta x és S -koncentrációval jellemezhető állandósult állapot áll be, amint a 4.46. ábra ún. fázissík diagramján láthatjuk. Ennek az az oka, hogy egy
adott fajlagos növekedési sebességhez csupán egy adott szubsztrátkoncentráció tartozik. Ekkor
bármilyen módon zavarjuk is meg a rendszert, azaz mozdítjuk ki az állandósult állapotából, ugyanabba
az állandósult állapotba fog visszatérni. Hogy milyen úton, azaz milyen tranziens mentén valósul meg
ez a visszatérés, ez a kitérés helyétől függ. Ezen tranziensek rendkívül érdekes viselkedést mutathatnak – az ábrán követhető módon – például lehet az, hogy egy adott pontból az elérendő állandósult
állapotot úgy közelíti meg a rendszer, hogy az út mentén nő vagy csökken, illetve akár irányt is válthat
az adott X vagy S paraméter változása.

4.46. ábra: Monostabil kemosztát
Ha azonban eltérő kinetika jellemzi rendszerünket, nem feltétlenül egy stabil állandósult állapot
lehet, sőt elképzelhető, hogy a rendszer instabil lesz (pl. két szélső érték között oszcillálni fog). Így
például, ha szubsztrátinhibíció lép fel, akkor egy =D érték két S-koncentrációnál is lehetséges, azaz a
rendszer oszcillálhat. A két stabil állandósult állapotra (amelyek közül az egyik a kimosódást jelenti)
jellemző fázisdiagramot a 4.47. ábrán mutatjuk be.
A környezeti paraméterek ugrásszerű, impulzusszerű vagy éppen periódikus változása vagy
változtatása okozta tranziensek matematikai leírása meglehetősen bonyolult, e jegyzet kereteit mindenképpen meghaladja, ugyanígy nem feladatunk itt az állandósult állapotok stabilitását vizsgálni.63

A stabilitásvizsgálathoz jó megközelítést találhatunk pl. Blanch–Clark (1996): Biochemical Engineering,
Marcel Dekker, N. Y., Basel, Hong Kong című könyvében.
63
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4.47.ábra: Többszörös állandósult állapot (szubsztrátinhibíció)
Azt a kérdést azonban meg kell vizsgálnunk, hogy egy környezeti paraméterben bekövetkezett
változás után mennyi ideig kell várnunk, amíg az új állandósult állapotot (ha van) jellemző paramétereket mérhetjük.
A kemosztát elvű folytonos fermentációs rendszer leírásakor feltételeztük, hogy reaktorunk
tökéletesen kevert, így mind időben, mind térben mindenütt homogén, koncentrációgradiensek nem
alakulnak ki a reaktorban. A rendszerből vett mintát jellemző koncentrációk (x, S...) ugyanazok, mint
az elfolyó lé jellemző koncentrációi. Ugyanakkor, ha egy a rendszerbe bekerülő elemi folyadékrészecske sorsát követjük, könnyű belátni, hogy egy eloszlásfüggvénnyel lesz jellemezhető a tartózkodási idő.
Tekintsük a rendszer valamely anyagának koncentrációját zéró megfigyelési időpontban m0-nak,
valamint t időpontban m-nek. Ekkor az adott anyagnak dm-nyi koncentrációja (azaz egységnyi
térfogatban lévő mennyisége) távozik a rendszerből a kicsiny t, ill. t + dt időpontok között (azaz
éppen dt idő alatt):
dm  Dmdt
(4.186)
Ennek a dm-nyi anyagnak tehát t és t+dt közötti értékű a tartózkodási ideje. Viszonyítsuk ezt a
mennyiséget az induló koncentrációra, vagyis nézzük meg, hogy az eredetileg jelen levő anyagnak
milyen tört része távozik a rendszerből (ugyanezen kicsiny dt idő alatt) a t és t + dt időpontok között.
Legyen ez a dF definíciószerűen:
dm
(4.187)
dF  
m0
A dF tehát a t és t + dt közé eső tartózkodási idejű anyaghányad. A (4.186) és (4.187) egyenletek
egyesítésével:
m
(4.188)
dF  D
dt
m0
Ebből m-et kiküszöbölhetjük, ha a (4.186) egyenletet integráljuk, ugyanis
m

t

dm
D dt
m
m0
0





m

t

m0

0

 d ln m D dt ,

(4.189)

illetve
m
 e Dt .
m0

(4.190)

Utóbbi eredményt (4.188)-ba helyettesítve megkapjuk a
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dF  D.e Dt dt ,

(4.191)

dF
 D.e Dt
dt

(4.192)

illetve az
E

függvényt, amely a folytonos fermentációs rendszert (CSTR) jellemző tartózkodásiidő eloszlás
sűrűségfüggvénye. Így a rendszerben lévő eredeti anyagmennyiségnek az a hányada, amelynek
tartózkodási ideje t1 és t2 közé esik, az alábbi lesz:
t2

t2

Ft1 , t 2   Edt   De Dt dt  e Dt 1  e Dt 2
t1

(4.193)

t1

t

ahol F t  E tdt a tartózkodásiidő eloszlásfüggvénye. Ugyanígy a 0 és t időpont közötti tartóz
0

kodási idejű anyaghányadot akkor kapjuk meg, ha az E(t) sűrűség függvényt 0 és t között integráljuk:
t

t

0

0

F0, t   Edt   De Dt dt  1  e

 Dt

(4.194)

Hasonlóan a t és  időpontok között a rendszerben tartózkodó anyaghányad




t

t

Ft ,    Edt   De Dt dt  e

 Dt

,

(4.195)

és végül, értelemszerűen 0-tól  ideig a teljes anyagmennyiség kikerül a rendszerből, tehát:


F0,    De Dt dt  1

= F

0,t

 Ft ,  

(4.196)

0

Mit jelentenek a fentiek folytonos fermentációs rendszerünk esetében? Tekintsünk példaként egy
olyan kemosztát rendszert, ahol a hígítási sebesség D= 0,2 h-1, azaz az átlagos tartózkodási idő 5 óra.
A 4.17. táblázat és a 4.48. ábra szemlélteti a térfogatcserék függvényében ezt az esetet. Ennek
megfelelően, ha egy folytonos rendszeren valamilyen zavarást végzünk, például megváltoztatjuk
valamely tápanyag bemenő koncentrációját, legalább 3-4 térfogatcserét (t·D = t/tátlagos = ) kell
megvárnunk, hogyha a rendszernek a változtatásra adott válaszára, új állandósult állapotára vagyunk
kíváncsiak.
4.17. táblázat: Térfogatcserék hatása a folytonos kemosztát fermentációra
(a tartózkodás idő eloszlásának értelmezése)
Térfogatcsere
Dt=0,2 h-1. 5 h =1
=0,2 h-1.10 h =2
=0,2 h-1.15 h =3
=0,2 h-1.20 h =4

1-F*
0,367
0,135
0,05
0,015

F**
0,633
0,865
0,950
0,985

*térfogatrész még nem cserélődött ki
**térfogatrész már eltávozott a rendszerből
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4.48. ábra: A térfogatcserék hatása az eredeti anyagmennyiség reaktorban maradó hányadára
4.4.5.1.2.

A szakaszos és folytonos rendszer összehasonlítása

Egy fermentációs rendszer megítélésekor általában három fő paramétert kell megvizsgálni: az eredő
hozamot, a termékkoncentrációt és az eredő produktivitást. Sejttömegtermelés esetén az eredő hozam
és a produktivitás kiemelten fontos. Érdemes utóbbit tüzetesebben megvizsgálnunk a folytonos fermentációval kapcsolatban, mert így szembeötlő lesz a folytonos rendszer kedvezőbb volta a szakaszossal szemben sejttömegtermelés esetén.
A 4.49. ábra segítségével nézzük meg először egy szakaszosan működő fermentor működési ciklusait!
Egy szakaszos reaktor működése során több ismétlődő ciklust kell figyelembe venni:
t1: az előző fermentáció „vágásának” (fermentlé lefejtése a szakaszos fermentáció végén), a
fermentor mosásának, a táptalaj elkészítésének és sterilezésének ideje,
t2: lag és a gyorsuló növekedés szakaszának ideje,
tm: exponenciális fázis ideje, itt történik a legnagyobb mérvű szaporodás, ezt tekinthetjük
leginkább „hasznos” időnek,
t0: hanyatló fázis ideje.
A ciklusidő tehát ezek összege, azaz t c  t m  t 0  t1  t 2  t m  t l , a vágáskor „learatható” sejttömeg ennyi összes működési idő alatt keletkezett.

4.49. ábra: Szakaszos fermentáció működési ciklusai
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Ha a tm idő alatt exponenciális növekedést tételezünk fel64, akkor
tm 

1
 max

ln

x max
,
x0

(4.197)

vagyis a szakaszos rendszer produktivitása felírható a következőképpen, ha a teljes S 0 kiindulási
szubsztrát Y hozammal sejttömeggé alakul:
J szakaszos 

x

t c

1
 max

YS0
x
ln max  t l
x0

(4.198)

Ezzel szemben láttuk, hogy a kemosztát maximális produktivitása közelítőleg
J kemosztát  YmaxS0 .

(4.199)

J kemosztát
x
 ln max  t lmax .
J szakaszos
x0

(4.200)

A két produktivitás hányadosa

Nézzük meg, hogy az összefüggésben szereplő paraméterek milyen szokásos tartományban
mozognak.
Az xmax/x0 a legtöbb szakaszos fermentáció esetén 5–100 érték közé esik, így ln(x /xmax): 1,6–4,6.
A tl „nem hasznos” előkészítési, sterilezési és vágási idő 10–20 órát igényel, míg a mikrobák
generációsidő- tartományát 1–7 órára tehetjük, amely max: 0,1–0,6 értéknek felel meg. Így tlmax is
nagyobb, mint 1 (1–12 közötti a fenti számokkal). Végeredményben tehát a vizsgált hányados
mindenképpen egynél nagyobb, azaz a a kemosztát produktivitása lényegesen nagyobb a szakaszos
rendszerénél.
A 4.18. táblázat néhány összehasonlító példa adatát tartalmazza e kérdésről. Látható, hogy minél
kisebb a felhasznált mikroba generációs ideje és minél nagyobb a szakaszos rendszer nem hasznos
időigénye, annál inkább előnyös kemosztát rendszert alkalmazni mikrobatömeg tenyésztése esetén,
mert annál nagyobb lesz a produktivitás, az adott reaktortér kihasználtsága.
4.18. táblázat: Kemosztát és szakaszos fermentáció produktivitásának összehasonlítása
Jkemosztát /J szakaszos
tl=10 h
7
9
12

tg h
3
1,5
1,0

4.4.5.1.3.

tl=20 h
9
14
18

Eltérések az elméleti viselkedéstől

Kemosztát elvű folytonos fermentáció kísérleti megvalósításakor gyakran nem a 4.43. ábrán megadott
képet nyerjük. Ennek többféle oka lehet. Amellett, hogy a görbék lefutásának eltérő volta kézenfekvő,
ha a Monod-modell helyett másféle kinetikával írható le az adott mikroorganizmus viselkedése,
vannak olyan okok is, amelyek mikrobiális fiziológiai (biokémiai) vagy reaktortechnikai okokra
vezethetők vissza.
Néhány eltérő fermentációkép magyarázatát az alábbiakban adjuk meg (lásd a 4.50. és 4.51.
ábrákat).

64

Kissé „csalunk” tehát a szakaszos tenyésztés javára.
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4.50. ábra: Eltérések a Monod-modell jósolta viselkedéstől 1.

4.51. ábra: Eltérések a Monod-modell jósolta viselkedéstől 2.
A 4.50. ábra első grafikonja szerint kis (<0,25 Dkritikus) hígítási sebességek esetén kisebb a Monodmodell által jósolt elméletinél. Ez természetes, ha meggondoljuk, hogy az eredő hozam nem állandó,
maga is a fajlagos növekedési sebesség függvénye (4.2.2. fejezet). A fenntartásienergia-igényt ui.
(4.175) egyenlet felírásakor nem vettük figyelembe. Ha ezt megtesszük, kissé módosul az eddigiekben
kialakult kép.
dx
    D  .x
dt

A

(4.174)

összefüggés igaz a sejtkoncentráció-változásra, de a szubsztrátkoncentráció változása esetén – ha S a
szén- és energiaforrás is egyben – a következő összefüggést kell felírnunk:

 1
dS
1
m
 D S0  S  

  .x
dt
 YC YEG  
Feltételezve az állandósult állapotot,   D,
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dx
dS
, így a következő
 0, és
 0, valamint S 
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 max  D
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 1
1
m
D S0  S  

  .x
 YC YEG  

(4.202)

egyenletből az állandósult állapotbeli mikrobakoncentrációt kifejezve, a következő formulát kapjuk:
KSD
S0 
 max  D
.
(4.203)
x
1
1
m


YC YEG D
Nagy hígítási sebességek esetén m/D0, azaz a fenntartási energiaszükséglet elhanyagolhatóan
kicsiny a beépülés és a növekedési energiaszükséglethez képest, ekkor
Yx /S 

YC YEG
 állandó .
YC  YEG

(4.204)

Kis D-k esetén viszont a nevezőben m/D jelentősen csökkentheti az eredő hozamot és így értékét is.
Ennek az ábrának a Dkritikus-hoz közeli szakaszán is eltérést tapasztalhatunk az elméletitől. Sokszor
ugyanis a hozam, és így is, kisebb az elméletinél Dkritikus-hoz közeli hígítási sebességeknél, ahol tehát
igen gyors a növekedés. Ennek oka az, hogy a nagy fajlagos növekedési sebességnél a gyors intermedier anyagcsere lehetővé teszi, hogy bizonyos, nagy sebességgel képződő intermedier termékek
(piruvát, acetát, alkohol stb.) kikerüljenek a sejtekből, csökkentve ezáltal a sejttömegre számított eredő
hozamot, ill. a sejtkoncentrációt65.
A 4.50. ábra második grafikonja szerinti képet akkor kaphatjuk, ha nem a C-/energiaforrás jelenti
a kemosztát limitáló szubsztrátját, hanem például a N-forrás vagy a kénforrás. Ekkor kisebb hígítási
sebességeknél – amikor tehát a növekedés lassú – a C-/energiaforrás túlzottan nagy koncentrációban
van jelen, és a mikrobáknak lehetősége van bizonyos tartaléktápanyagokat akkumulálni (poliszacharidok, lipidek, -OH-butirát). Ekkor tulajdonképpen a sejttömeg nő, a hozam nő, az egyes sejtek lesznek nagyobbak. Ha azonban a sejtszámot vagy a sejtek fehérje- vagy N-koncentrációját ábrázoljuk
(szaggatott vonal), visszakapjuk az elméleti görbét.
Az ábra harmadik diagramján látszólag az előzőhöz hasonló a kép. Itt azonban más esetről
beszélhetünk, ez a kép akkor fordul elő, ha a tenyészet K+, Mg++ vagy P043- limit alatt áll. Ismert, hogy
mindhárom ion szorosan összefügg a nukleinsav-szintézissel. A kis hígítási sebességeknél lassan
növekedő sejtek esetén az RNS- szintézis is lassú, amelyhez fenti ionok még elegendő mennyiségben
állnak rendelkezésre. Ha azonban a hígítási sebesség nő, a fajlagos növekedési sebesség, tehát az
RNS-szintézis sebessége is növekszik, amelyhez már nem elegendő a rendelkezésre álló ionszint, így
ezen ionok is limitálóvá válnak és befolyásolják és Y értékét. Ebben az esetben akkor kapnánk
szabályos görbét, ha az RNS-tartalmat ábrázolnánk, amint a piros szaggatott vonal mutatja.
A 4.51. ábra első diagramja gyakran mérhető komplex, nem (jól) definiált összetételű táptalajok
felhasználása esetén. A fajlagos növekedési sebesség (D) növekedésével a sejtek tápanyagigénye
változik, a táptalajból hol ez, hol az a komponens is limitálóvá válhat. Azt mondhatjuk, hogy ebben az
esetben nem tudjuk, melyik tápkomponens(ek) a limitáló szubsztrát(ok). Ezt a típust nemkemosztát
folytonos fermentációnak nevezik.
A fentiekben bemutatott négy példa a folytonos, kemosztát elvű fermentáció anomális viselkedésének azt sugallja, hogy a folytonos fermentációknál fokozottan gondosan kell megválasztani egyrészt
a limitáló szubsztrátot, másrészt megtervezni a tápoldat egyéb minőségi és mennyiségi összetételét.
A 4.51. ábra másik diagramja egy technikai okokra visszavezethető anomális viselkedést, az ún.
falnövekedést mutatja. Sok mikroorganizmus, főképp fonalas mikroba képes megtapadni a bioreaktor
üveg vagy fém felületein, s ez a hosszú folytonos fermentáció alatt akár masszív lerakódó sejttömeget
is jelenthet. Ráadásul a falnövekedés azt is okozhatja, hogy a képződött mikrobarétegből időről időre

65

Evvel a jelenséggel találkozhatunk a pékélesztő-fermentáció Crabtree-effektusa esetén is. Lásd 4.4.4.5. alfejezetet
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nagy darabok válnak le, megnövelve a szuszpendált mikrobatömeget is. Amellett, hogy ilyen esetben a
folytonos technika nehézkes, pontatlan eredményeket nyerhet a mintavételezés során, a falnövekedés
egy érdekes kinetikai eredményre is vezet. Legyen a szuszpendált mikrobák koncentrációja bioreaktorukban, pedig a megtapadtan növekedő sejttömeg egységnyi térfogatra vonatkoztatva. (Ez tehát
szintén koncentráció dimenziójú mennyiség.) Ekkor a kemosztát mérlegegyenletek a következőképpen
alakulnak állandósult állapotban:

Dx  x  x f





D S0  S   x  x f

(4.205)

 / Yx /S

A hígítási sebesség ebből
 x 
D   1  f  ,
x 


(4.206)

ami nagyobb, mint , azaz Dkritikus > max is elérhető egy falnövekedéses kemosztáttal, a rendszer nem
fog kimosódni, torzul az eredetileg várt görbe, és ez a torzulás annál nagyobb, minél nagyobb a
falnövekedés mértéke.
A kemosztát alapvető összefüggéseinek levezetésekor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az
alkalmazott bioreaktor tökéletesen kevert, azaz a beáramló friss tápoldat pillanatszerűen (a valóságban
az átlagos tartózkodási időnél lényegesen rövidebb idő alatt) elkeveredik a rendszerben. Néhány
literes, laborléptékű bioreaktor esetén ez a feltételezés elfogadható, kivéve pl. nagyon viszkózus fermentlé, intenzív habzás vagy a sejteknek a reaktorfelületekhez történő tapadása esetén. Ha a keveréskeveredés nem tökéletes, olyan terek alakulhatnak ki a reaktorban, amelyekre a D nem jellemző: akár
kisebb, akár nagyobb effektív hígítási sebesség is érvényes lehet. Így ha a beállított D közel van
Dkritikus értékéhez, lehetnek olyan reaktorterületek, amelyekre Dtényleges>Dkritikus, tehát itt „kimosódás”
történhet, míg Dtényleges<Dkritikus esetén a mikroba lassabban nő, mint azt kívánjuk. Ezáltal az elméletileg várttól eltérő, de főképpen nem becsülhető eredmények alakulhatnak ki. Erről a kérdésről a 4.6.1.
alfejezetben részletesebben szólunk.
4.4.5.1.4.

A kemosztát tervezése

A (4.176) és (4.178) egyenletekben megadott állandósultállapot-összefüggések teremtik meg a
kemosztát megtervezésének lehetőségét, ha ismerjük az egyenletekben szerepelő kinetikai állandókat.
Ehhez szakaszos kísérletek elvégzése szükséges, ugyanolyan környezeti körülmények között (pH,
hőmérséklet, tápoldat összetétel), mint a tervezett folytonos fermentáció körülményei. E kísérletekből
a kinetikai konstansok meghatározhatóak.
Ha vannak szakszos eredményeink, akkor egy grafikus módszer is rendelkezésünkre áll, amelynek
alapját a 4.52. ábra módszere teremti meg. A módszer lépéseit követhetjük a 4.8. animáción is.

4.52. ábra: Folytonos kemosztát tervezése grafikus módszerrel
© Sevella Béla, BME
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4.8. animáció: Folytonos rendszer tervezése grafikus módszerrel
4.4.5.1.5.

A kemosztát alkalmazásai

A kemosztát elvű folytonos fermentáció előnyei a szakaszos rendszerrel szemben összefoglalóan a
következők:
– produktivitása nagyobb, mint a szakaszos rendszeré, állandósult állapotban a mikrobák
kiegyensúlyozottan növekednek (homogén, azonos fiziológiai állapotú és azonos beltartalmú
tenyészet vehető el a rendszerből),
– a folytonos működés és állandósult állapot jobb lehetőséget teremt a mérés- és szabályozástechnikai feladatok elvégzésére.
Előnyei alapján főként nagytömegű sejtelőállítás céljára érdemes felhasználni (SCP, pékélesztő,
takarmányélesztő). Egy sor kutatási célú felhasználása is van. Segítségével a környezeti tényezők
hatása reprodukálható körülmények között viszonylag gyorsan vizsgálható. Így az állandósult
állapotok elmozdulása alapján egyfaktoros vagy kísérlettervek alapján többfaktoros offline optimálási
célokra is felhasználható (tápoldat-optimálás, pH, hőmérséklet optimálás, stb.) (4.53. ábra)

4.53. ábra: Kemosztát felhasználása optimálásra
Az egyszerű, egylépcsős kemosztát felhasználása azonban nem minden területen lehetséges. A
kemosztátban történő termékképződésre vonatkozóan még nem született átfogó elmélet, ipari
elterjedése a „termékes” fermentációk esetén nem jellemző, kivéve az alkoholos erjedéseket: az ipari
etanol és sör fermentációját. Várhatóan primer anyagcseretermékek esetén (ahol a termékképződés
főként a növekedéshez kötött) terjedni fog, bár leírtak már – laborléptékben – szekunder metabolit
(penicillin) és enzimtermelő kemosztát rendszereket is.
Az 1950-es években történt bevezetése óta az állandósult állapotú kemosztát tenyésztés előnyös
volta széleskörűen beigazolódott. A modern biológiai kutatásokban is alkalmazást nyer, például
felhasználják a környezet kiváltotta evolúciós események tanulmányozására, az ún. mutátor gének
viselkedésének (antimikrobiális szerekkel szemben kialakuló rezisztencia) tanulmányozására.
Egyáltalán a modern fiziológiai kutatásoknak egy nélkülözhetetlen eszköze lett, hiszen segítségével
lehet állandó körülmények között tanulmányozni a mikrobák viselkedését. „Csak idő kérdése, hogy a
különböző „-omikai” (genomika, transzkriptomika…) kutatások is felfedezzék a kemosztátban rejlő
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lehetőségeket”.66A valós világ modellezésének igénye azonban az eredeti kemosztátnak a továbbfejlesztéseit is kiváltotta, mint például az egyéb „-sztátok”, amelyekről a következőkben szólunk.
Megjegyezzük még, hogy a kemosztát folytonos fermentációs rendszer felhasználása csaknem
kizárólagos a biológiai szennyvíztisztításban.
4.4.5.2.

Egyéb speciális kemosztát alapú folytonos technikák

A kemosztát elvű folytonos fermentáció megvalósítható több lépcsőben is. Ez több kevert reaktor
egymás utáni kapcsolását jelenti, s a tápoldat- és tenyészetáramlás megvalósítási módjától függően
beszélhetünk:
– egyáramú többlépcsős rendszerről (4.54. ábra),
– többáramú többlépcsős rendszerről (4.55. ábra).
Az egyáramú rendszer hasonló grafikus módszerrel tervezhető, mint azt a 4.52. ábrán láttuk. Míg a
4.54. ábrán egy olyan háromlépcsős egyáramú rendszert szemléltettünk, amelynek reaktorai egyformák, a tervezés módszerét bemutató grafikon olyan rendszerre vonatkozik, ahol mindhárom reaktor
más-más méretű. Mikor van egy ilyen változó reaktorméretekkel operáló rendszernek létjogosultsága?
Képzeljünk el egy szekunder metabolitot, amelyet termelő mikrobát az első lépcsőben nagy produktivitással (viszonylag kis reaktorban), nagy hígítási sebességgel tenyésztünk, majd átvezetjük a második
lépcsőbe, amelynek reaktora jóval nagyobb, azaz a hígítási sebesség jóval kisebb lesz, mivel f-nek
azonosnak kell lennie minden lépcsőre. Ekkor a fajlagos növekedési sebesség leesik egy olyan szintre,
ahol már elkezdődik a szekunder metabolit képződése. Más esetben az első lépcsőben (az előzőekhez
hasonlóan) csak a sejttömeg termelésére koncentrálunk, majd a második lépcsőben egy enzimes
biotranszformációt hajtatunk végre sejtjeinkkel.
Sejttömegtermelés szempontjából a 4.55. ábrán látható reaktorkapcsolás hasznosabb az előzőnél,
hiszen itt a második, harmadik stb. lépcsőbe bevezetett friss tápoldat nagyobb növekedést tesz
lehetővé, mint az egyáramú rendszer.

4.54. ábra: Egyáramú többlépcsős kemosztát rendszer

66

P. A. Hoskisson, G. Hobbs: Continuous culture – making a comeback? Microbiology (2005), 151, 3153–3159.
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4.55. ábra: Többáramú többlépcsős kemosztát rendszer
Gyakran alkalmazott módszer (például a biológiai szennyvíztisztításban kizárólagosan) a leerjedt
fermentlé sejttartalma egy részének visszatáplálása a folytonos rendszerbe. Az ilyen úgynevezett sejtvisszatartásos rendszerek azért előnyösek, mert magasabb sejtkoncentráció tartható fenn a reaktorban,
és ezáltal nagyobb termelési vagy átalakítási sebesség érhető el. A 4.56. ábrán egy egylépcsős és egy
háromlépcsős ilyen rendszer vázlatát láthatjuk. Az ábrán egy gravitációs ülepítőt tüntettünk fel a sejtelválasztás céljára, ami a szennyvíztisztításban általános, de természetesen egyéb megoldások, mint
folytonos centrifuga, keresztáramú mikroszűrés vagy egyéb sejtelválasztási megoldások is integrálhatók a kemosztáthoz.

4.56. ábra: Visszatáplálásos (részleges sejtvisszatartás) kemosztát rendszerek
Az ábra bal oldalán egy olyan elrendezés látható, amelynél a reaktorból távozó fermentlé egy
részét ( hányadát) visszatáplálják. A sejtszeparátorban a fermentlevet egy nagyobb és egy kisebb
sejtkoncentrációjú részre választják szét. A visszatáplálás a nagyobb sejtkoncentrációjú hányadból
történik. Az ábra alapján világos, hogy a teljes térfogatáram f = fh + fs, vagyis a rendszerbe és a
rendszerből történő anyagáramlás egyenlő. Írjuk fel az anyagmérleget a fermentorra:
V

Állandósult állapotban

dx
αfx S  1  α  fx  Vx
dt

(4.207)

fxS  Vx  1    fx

(4.208)

Amelyből, ha a D=f/V hígítási sebességet felhasználjuk, a -re a következő összefüggést nyerjük:


 x 
  D 1   1  S  
x 
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Most meg kell határoznunk, hogy mitől függ az xS/x arány. Ehhez írjunk fel anyagmérleget a
sejtszeparátorra, feltételezve, hogy xh=0, azaz sejtmentes az fh anyagáram (ez cél lehet egy biológiai
szennyvíztisztítóban, azaz nem engedjük, hogy a tisztított lébe sejt kerüljön):

1    fx  fSxS  fxS

(4.210)

Ebből a kérdéses xs/x érték az alábbi:
C

xS 1  

x


(4.211)

Ebben a rendszerben tehát, mivel C1, ezért D esetén is lehet állandósult állapot! Ez a sejtvisszacirkuláció, illetve sejtvisszatartás egyik legnagyobb előnye (ez akkor is igaz, ha nem
sejtmentes az elvétel!). A sejtvisszatartásos rendszerben az állandósult állapotbeli szubsztrát
koncentráció az elvett lében
S

K S D 1   1  C  

 max  D 1   1  C  

(4.212)

Végezetül megemlítjük a dialízissel egybekötött sejtvisszatartásos folytonos fermentációs rendszert, amelyet elsősorban olyan esetekben érdemes használni, amikor a szubsztrát (és/vagy termék)
gátlólag hat a mikroorganizmusokra (4.57. ábra), vagyis a szubsztrátot csak bizonyos ütemben lehet
adagolni, vagy a terméket folyamatosan el kell távolítani.

4.57. ábra: A dialízistenyésztés (integrált fermentációs rendszer) egy lehetséges megvalósítása
4.4.5.3.

Egyéb folytonos fermentációs rendszerek

A kemosztát elvű nem az egyetlen lehetséges folytonos működésű fermentációs rendszer. Abból a
szempontból azonban egyedi, hogy ez az egyetlen olyan folytonos tenyésztési módszer, amely
önszabályozó, azaz a választott hígítási sebességen (ami természetesen magában foglalja a szintén
választható hasznos térfogatot és rátáplálási sebességet is) és bemenő szubsztrátkoncentráción kívül
más szabályozandó mennyiség nincs, csupán ezek a kontrollváltozói, azaz szabályozástechnikai
szempontból egyszerű. Néhány kedvezőtlen tulajdonsága is van azonban, amelyek kiváltották az
egyéb, folytonos rendszerek irányában történő fejlesztéseket.
Ilyenek a következők:
– A reaktorban kicsiny a limitáló szubsztrát koncentrációja, azaz az S-változás következményei a
mikrobiális fiziológiára nem tanulmányozhatók.
– Előbbiből adódóan csak μmax-nál kisebb fajlagos növekedési sebességek állíthatók be, azaz
nem használható ki a mikroorganizmus maximális növekedési potenciálja.
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Az első hátrány kiküszöbölésére szolgálnak a különböző úgynevezett auxosztátok vagy más
elnevezéssel nutrisztátok, míg a másodikat a turbidosztát rendszer oldja meg.
A nutrisztát vagy auxosztát elnevezés a tápoldat tápanyagkomponenseire utal: ezekben a
rendszerekben valamilyen szubsztrátnak a koncentrációját szabályozzuk, tartjuk állandó értéken vagy
éppen változtatjuk elhatározás szerint. A 4.58. ábra szerint a fermentlé egy kis részét az 1. szivattyú
juttatja az SZ-szel jelzett szűrőegységre (ami egy mikroszűrő vagy ultraszűrő, rendszerint keresztáramú felépítéssel). Ez elválasztja a sejttömeget a tiszta létől. A retentát visszajut a fermentorba, míg a
szűrlet kis része az automatikus analizátorba kerül (AA), amely meghatározza a tartani kívánt
szubsztrát tényleges koncentrációját. Az analizátor jele alapján a komputer szabályozó algoritmusa
elkészíti a beavatkozó jeleket, amelyek a szubsztrát- és az alaptápoldat-adagoló pumpákat (pumpa2 és
pumpa3) vezérlik: növelik vagy csökkentik a beadagolási sebességeket. A folytonos működést egy
negyedik szivattyú (pumpa4) biztosítja, mindig annyi levet fejt le, amennyi a fermetlé térfogatának
állandó értéken tartásának céljából szükséges. Láthatóan egy ilyen nutrisztát működése lényegesen
bonyolultabb, mint a kemosztáté, akár ha csak a felhasználandó szivattyúk számát tekintjük is. Előnye
azonban, hogy tetszőlegesen lehet megválasztani a kitüntetett szubsztrát koncentrációját a fermentlében. Sikeresen alkalmaztak ilyen rendszereket például arra, hogy a glükóz különböző szitjeinek a
mikrobákra (pl a Crabtree-effektuson keresztül) gyakorolt hatását vizsgálják, illetve, hogy bizonyos
xenobiotikumok mikrobák által történő lebomlását (például pentaklórfenol lebontó mikrobák
esetében) a xenobiotikum koncentrációjának függvényében lehessen vizsgálni.
Speciális nutrisztát az úgynevezett pH-auxosztát. Ebben az esetben csupán a fermentlé pH-ját
szabályozzák úgy, hogy számítógépes algoritmus segítségével adagolják a friss tápoldatot olyan
ütemben, hogy a pH állandó értéken maradjon. Ez a rendszer tehát nagymértékben a tápoldat, illetve a
fermentlé pufferkapacitásától függ. Nyilván nem minden esetben alkalmazható, csak ha direkt
összefüggés van a pH és a tápoldat összetétele között, valamint a pH-változás jellegzetes a
fermentáció során (pl. valamilyen sav képződik).
A nutrisztátokra, illetve auxosztátokra is jellemző az állandósult állapot, ennek a matematikai
leírása azonban korántsem olyan egyszerű, mint láttuk a kemosztát esetében.

4.58. ábra: Nutrisztát folytonos fermentációs rendszer felépítése
Speciális fermentációs technika a turbidosztát elvű folytonos fermentáció. Tekintsük a 4.59.
ábrán látható felső diagramot, amely a turbidosztát működési elvét magyarázza, valamint a 4.60. ábrát,
ahol a technikai kivitel követhető. A fermentáció természetesen itt is szakaszosként indul (ez nem
látható a 4.59. ábrán!). A fermentlevet egy cirkuláltató szivattyú (pumpa1) külső mérő körben átfolyó
küvettán át keringteti, s így a fermentlé zavarossága (optikai denzitás) folyamatosan mérhető (elvét
lásd a 4.8.1. alfejezetben).
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4.59. ábra: Turbidosztát folytonos fermentáció elve és felhasználása optimálásra

4.60. ábra: Turbidosztát folytonos fermentáció felépítése
Amikor x mikrobakoncentráció (illetve az avval arányos optikai denzitás) eléri a tetszőleges
értékűre választható xmax értéket, egy automatika elindít egy szivattyút (pumpa3), amely elkezdi
lefejteni a fermentlevet, ugyanakkor előzővel azonos térfogatárammal, illetve azonos mennyiségű friss
tápoldat betáplálása történik (pumpa2). Így a fermentlé felhígul, a mikrobakoncentráció csökkenni
kezd. Amikor eléri a szintén tetszőleges értékű, előre beállítható xmin értéket, a lefejtő és adagoló
szivattyúk leállnak.
A mikrobakoncentráció újra növekedni kezd, míg xmax értékét újra el nem éri, és innentől a ciklus
ismétlődni kezd. Ilyen módon tetszőlegesen szűk x tartományban tartható a rendszer (turbidosztát=
=állandó optikai denzitással vezérelt folytonos fermentáció), és eléggé szűk tartományban történő
megválasztása esetén tetszőlegesen megközelíthető egy valódi folytonos rendszer. A turbidosztátban a
növekedési és a fajlagos növekedési sebesség könnyen mérhető, ugyanis a
dx x x max  x min


dt t
t
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és


x max  x min
1 dx 1 x
2


x dt x t x max  x min
t

(4.214)

összefüggések alapján a mérések időmérésre vezethetők vissza. Az idő viszont rendkívűl pontosan
mérhető. Az xmax és xmin a kísérletező által beállított tetszőleges állandó értékek. A mikrobát jellemző
legfontosabb kinetikai paraméter méréséhez tehát csupán a t, azaz a fűrészfogak között eltelt idő, a
szivattyúk működési ideje között eltelt idő mérése szükséges.Előnye a rendszernek, hogy a x a
szakaszos fermentáció bármely exponenciális és hanyatló fázisában is megválasztható.
E tenyésztési technika elsősorban kutatási célokra alkalmas. Mivel bármely növekedési
szakaszban üzemeltethető, így megvalósítható benne az exponenciális szakasz minden határon túl
történő meghosszabbítása (korlátozatlanul kiegyensúlyozott növekedés) is. Sikeresen alkamazható egy
paraméteres vagy kísérletterv alapján történő többparaméteres offline optimálásra. Tekintsük a 4.59.
ábra alsó diagramját, ahol a tápoldat valamilyen Si komponensének (vagy egyszerűen az S koncentrációjának) hatását szemléltettük. S1 adagolása esétén (kellően sok fűrészfogból) t1 jellemző időt
mértük. Ha a szubsztrát koncentrációját S2-re változtattuk, a t2>t1 mért értékek jelentették a rendszer válaszát e beavatkozásra. Láthatóan ez kedvezőtlenül befolyásolta a mikrobanövekedést. Most
áttérve S3 táptalajra t3 érték adódott, s eszerint az S1S2 változás a növekedés sebességére kedvező
hatású. A „lépegetést” folytatva S szempontjából az optimum megközelíthető. Az ábrán természetesen
csak az elért állandósult állapotokat szemléltettük, de ne felejtsük el, hogy a változtatás hatására itt is
egy tranziens szakasz jelentkezik először, az új állandósult állapot beállását a t-k statisztikai
elemzésével lehet megállapítani.
Megjegyezzük, hogy e technika a folytonos zavarosságmérés követelményei miatt csak egysejtű
mikrobák viszonylag híg tenyészetei és tükrös tápoldat esetén alkalmazható, amikor az optikai
denzitás pontosan mérhető.
4.4.5.4.

Gradosztát fermentáció

A gradosztát fermentációs technika egy olyan többlépcsős kétáramú (és ellenáramú) folytonos
rendszer, amelyben előremenő irányban egy és visszafelé menő irányban egy másik szubsztrát
koncentrációja csökken a kemosztátnál látottak szerint (4.63. ábra). Az R1 tápoldattankból történik a
betáplálás az első reaktorba, míg az R2 rezervoárból az utolsóba (az ábra egy ötlépcsős rendszert
ábrázol). Az SZ1 szedő az ötödik lépcsőből, míg az SZ2 az elsőből kifolyó fermentlé gyűjtésére
szolgál. A felépítés biztosítja, hogy két szubsztrátnak ellenirányú gradiense valósuljon meg. Az ábrán
bemutatott rendszernek 11 pumpa biztosítja a működését, ebből is láthatóan nem a legökonomikusabb,
és meglehetősen bonyolult rendszer. Valójában ez is kutató berendezés, amelyet R. W. LOVITT és J.
W. T. WIMPENNY munkássága67 nyomán ismerünk, és elsősorban egymás mellett élő több species
(pl. versengő törzsek, lásd 4.4.7. fejezet), azaz vegyes tenyészetek vizsgálatára használják. Úgy is
tekinthetjük, mint két ellenkező irányban működő többlépcsős rendszer „egymásba olvasztását”.

67

R. W. LOVITT, J. W. T. WIMPENNY (1981): The Gradostat a Bidirectional Compound Chemostat and its
Application in Microbiological Research, Journal of General Microbiology 127, 261–268.
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4.61. ábra: Gradosztát kemosztát rendszer
4.4.6.
4.4.6.1.

Speciális fermentációs technikák
Rátáplálásos szakaszos (fed batch) fermentáció

A szakaszos fermentáció hanyatló fázisában valamennyi metabolikus kvóciens (fajlagos sebesség)
maximális értékétől zérusig változik, s ennek oka legtöbbször a limitáló szubsztát – gyakran a
C-/energia- forrás – elfogyása. A kemosztát folytonos fermentáció esetén ezt a hanyatló fázist
célszerűen még viszonylag nagy -ve1 jellemezhetően hosszabbítjuk meg elvileg végtelen ideig úgy,
hogy azonos sebességgel friss tápoldatot adagolunk és leerjedt fermentlevet veszünk el (azaz a térfogat
állandó). Szintén a hanyatló fázis meghosszabbításaként értelmezhetjük a fed batch technikát, amikor
állandó, változó vagy periodikus módon friss tápanyago(ka)t adagolunk a rendszerbe, de fermentléelvétel nem történik a reaktorból.
Ezt a technikát egyre elterjedtebben használják mind a fermentációs iparban, mind a kutatásban,
olyan esetekben, ahol viszonylag alacsony, de állandó szintű S-koncentrációt kell fenntartani (élesztőfermentáció, glükózrepresszió, Crabtree-effektus), amikor viszonylag magas, de állandó S-koncentrációt kell alkalmazni (citromsav-fermentáció), vagy amikor a prekurzort folyamatosan adagolni
kell (penicillin: fenilecetsav, triptofán: indol), akkor hasznosan alkalmazható ez a technika.
Valójában a tisztán szakaszos fermentációval napjainkban nem is igen találkozhatunk, elég, ha a
már majd minden technológiánál alkalmazott pH-szabályozásra gondolunk (betáplálás van, elvétel
nincs).
A fedbatch technikát úgy is tekinthetjük, mint a CSTR-ben folytatott kemosztát elvű folytonos
fermentációnak egy olyan speciális esetét, amelyet változó térfogat és csak betáplálás mellett hajtanak
végre. A térfogatváltozás sebessége egyenlő a betáplálási sebességgel, amely lehet állandó, időfüggő,
folytonos, de akár periódikus függvény is:
dV
 f t
dt

(4.215)

Definiálható a hígítási sebesség is, amely most változó lesz:

Dt 
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Ha X-szel jelöljük a rendszerben jelen lévő teljes sejttömeget, akkor a mikrobakoncentráció x =
X/V, ezért a mikrobakoncentráció változási sebessége

dx

dt

V

dX
dV
X
dt
dt .
V2

(4.217)

Tekintsük a fenti egyenlet egyszerűbben felírt változatát:
dx 1 dX 1

 D.x
dt V dt V

(4.218)

Igaz továbbá, hogy
d  Vx 
dt

   Vx  .

(4.219)

A (4.218) és (4.219) egyenlet felhasználásával a következő kifejezést nyerjük az x időbeni
változására:
dx 1
1
   V.x   D  V.x      D  x ,
dt V
V

(4.220)

ami formálisan egyenlő a kemosztátra kapott kifejezéssel. Értelme azonban más: itt a mikrobakoncentráció csökkenését nem a kimosódás, hanema változó (egyre csökkenő) D okozta térfogatnövekedés idézi elő. Viszonylag kis betáplálási sebesség esetén itt is ki fog alakulni egy kvázi-állandósult
állapot: a hígítás okozta mikrobakoncentráció csökkenését a növekedés kompenzálja, = D.
A szubsztrátfogyásra is felírható az anyagmérleg-egyenlet:
dS
1
S
 Sbe  S D  max
x
dt
Y
KS  S

(4.221)

Természetesen állandósult állapotban dS/dt is zérussal egyenlő, így kifejezhető a steady state
szubsztrát- koncentrációja, és mikrobakoncentrációja:
S

DK S
 max  D



x  Y Sbe  S



(4.222, 4.223)

A (4.222) és (4.223) egyenletek megint formálisan azonosak a kemosztát folytonos rendszerre
kapott állandósult állapotot jellemző kifejezésekkel. A kifejezések szemmel láthatóan függnek D-től,
de D változása igen csekély, így S gyakorlatilag állandó lesz (kvázi steady state). Az állandósult
állapotot szemléletesen úgy értelmezhetjük, hogy a befolyó friss szubsztrát azonnal átalakul sejttömeggé, azaz x  Y Sbe  S szintén állandó.





A teljes sejttömeg természetesen nő. Tegyük fel, hogy állandó betáplálási sebességet alkalmazunk,
ekkor
V

t

dV
 f állandó és   dV  f  dt  V  V0  ft .
dt
V0
0

(4.224)

Vagyis a lineáris térfogatnövekedés miatt a sejttömeg
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X  Vx  V0 x  f x t  x 0  fYSbe t

(4.225)

szerint az időben lineárisan növekedik.
A fed batch fermentáció képe f = állandó betáplálási sebesség esetén a 4.62. ábrán látható. Mint
minden fermentáció, ez is szakaszos módon indul, majd egy adott időpontban kezdődik el a rátáplálás.
A fed batch üzemmódban történő működtetés idejét a reaktortérfogat és az alkalmazott hígítás
határozza meg. Általában induláskor a Vteljes térfogatú rektort (0,5–0,6)Vteljes térfogatig töltik fel, majd
a fed batch üzemmóddal (0,7–0,85)Vteljes értékig lehet felmenni.
E módszerrel tehát a növekedési ciklust mintegy meghosszabbítjuk, és így jobb reaktorkihasználtságot érhetünk el.

4.62. ábra: Rátáplálásós szakaszos fermentáció képe
4.4.6.2.

Félfolytonos fermentáció

A félfolytonos fermentációs technika esetében a szakaszos tenyésztés adott időpontjában a tenyészetből lefejtenek egy bizonyos térfogathányadot, majd a reaktort feltöltik friss tápoldattal az eredeti
térfogatra (4.63. ábra). Így szintén jobb reaktorkihasználtság és nagyobb produktivitás érhető el, mint
az egyszerű szakaszos tenyésztéssel. Szemben a kemosztáttal, amely csak szubsztrátlimitben üzemelhet, félfolytonos fermentációt a szakaszos növekedés bármely szakaszában, így az exponenciális
növekedés fázisában is üzemeltethetünk, hiszen xmax és xmin értéke bárhol megválasztható. Feltéve,
hogy xmax és xmin értékek a növekedési görbe exponenciális szakaszába esnek,
x max  x min et vagy ln

x max
 t ,
x min

(4.226)

ahol:  t az egyes lefejtések-adagolások között eltelt idő.
Ha a fermentlé térfogata V, és ennek  hányadát fejtjük le alkalmanként, akkor kifejezhető egy
látszólagos hígítási sebesség:
D

 max
V 1 


x
t V t
ln max
x min

(4.227)

A félfolytonos rendszer produktivitása ennek alapján:
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J  D.x 

 max
x max
x
ln max
x min

(4.228)

A félfolytonos rendszer elvileg végtelen ideig fenntartható, valójában az egyes szakaszokban a
mikrobákat ért kis (véletlen vagy szisztematikus) változások lassan eltorzítják az egymást követő
ciklusokat, ezért néhány ciklus után célszerű új szakaszos tenyészetet indítani.

4.63. ábra: Félfolytonos fermentáció képe
4.4.6.3.

Ismételt fed batch fermentáció

A rátáplálásos technika oly módon is megvalósítható, hogy kombináljuk a benne rejlő előnyöket a
félfolytonos technika előnyeivel. Ugyanis ha a rátáplálásos szakasz végén a tenyészet bizonyos térfogatát lefejtjük, a rátáplálás újra indítható, és elvileg a ciklus végtelenszer ismételhető. A gyakorlatban természetesen néhányszoros ismétlést szoktak csak végrehajtani (pl. penicillin fermentációjánál).
4.4.7.

Vegyes kultúrák, mikrobiális kölcsönhatások

A 4.19. táblázatban összefoglaltuk a mikrobiális kölcsönhatások legfontosabb típusait a közvetett
kölcsönhatások vonatkozásában. Ezeket az jellemzi, hogy a kölcsönhatásban részt vevő specieszek
nem érintkeznek egymással fizikailag, a hatás csak valamilyen közvetítő anyag vagy annak hiánya
következtében lép fel. Ezzel szemben a 4.20. táblázatban összefoglalt kölcsönhatások direktek, a
specieszek fizikai kontaktusa által érvényesülnek. A mikrobiális kölcsönhatások jelentősége az
ökológiai rendszer(ek) fenntartásában, illetve a mesterségesen fenntartott kevert tenyészetek, például a
biológiai szennyvízkezelés esetében nyilvánvaló.
A kölcsönhatások sokféleségéből csupán a kompetíció és a predáció eseteivel foglalkozunk
részletesebben, illetve speciális esetként a plazmidtartalmú mikrobák versengését tárgyaljuk. Tudni
kell, hogy az itt tárgyalt eseteknél a természetben lényegesen összetettebbek az előforduló kölcsönhatások. Az itt tárgyalt esetekben csak két kölcsönható speciesz jelenlétét tételezzük fel.
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4.19. táblázat: Indirekt kölcsönhatások
B hatása A hatása Példa
A-ra
B-re
0
0
Joghurt

A kölcsönhatás leírása

Sterptococcus Nincs kölcsönhatás
Lactobacillus
Kizárás (crossover), ha
Versengés
μA > μB
Negatív hatás a tápanyagok elvételével

-

-

-

-

-

0

-

+

+

0

+

+

+

+

Antibiotikum termelése
(inhibíció,antibiózis)

Kénbaktérium (aerob)
H2S
SO42Desulfovibrio(anaerob)

O2 + CH
Baktérium

KOMPETÍCIÓ

Toxin/inhibitor termelésével okozott
kölcsönös negatív hatás

ANTAGONIZMUS

Toxin/inhibitor termelésével okozott
negatív egyoldalú hatás,

AMENZALIZMUS

Negatív hatás lízist okozó ágens
termelésével, pozítív hatás a
biomassza szolubilizálásával
Stimuláló anyag termelése (+)
Inhibitor eltávoliítása (+)

ECCRINOLÍZIS

KOMMENZALIZMUS
PROTOKOOPERÁCIÓ

l. KOMMENZALIZMUS
A és B egyidejű jelenléte nem kell
Alga
CO2

A kölcsönhatás
elnevezése
NEUTRALIZMUS

l. KOMMENZALIZMUS
A és B egyidejű jelenléte kell

MUTUALIZMUS

4.20. táblázat: Direkt kölcsönhatások
B hatása
A-ra

A hatása
B-re

-

+
+

+

+

Példa
Baktérium
Baktérium

(ESETLEG

4.4.7.1.

A kölcsönhatás
elnevezése

protozoa B A-val táplálkozik
mikrofág A (B) parazita behatol a gazda (A)
testébe, és annak bioanyagaival
táplálkozik
Alga + protozoa
A és B fizikai kontaktusban együtt
Kérődző + bacik
növekednek

0)
-

+

A kölcsönhatás leírása

Térért való küzdelem

PREDÁCIÓ
PARAZITIZMUS
endo-, ektoSZIMBIÓZIS
CROWDING

Kompetíció

Vito Volterra68 olasz matematikus nevéhez fűződik az első olyan modell, amely egymással versengő
két speciesz növekedését írja le zárt rendszerben. Ahelyett, hogy e modellel foglalkoznánk, tekintsünk
egy olyan kemosztát folytonos rendszert, amelyben két egymással versengő törzs együtt tenyésztése
történik. Ekkor az anyagmérlegek a két specieszre rendre a következőek:
dx1
 Dx1  μ1 S x1
dt

dx 2
 Dx 2  μ S x 2
dt

(4.229)

Ha állandósult állapot létezik, az a „békés egymás mellett élés” esete. De hogyan lehetséges ez?
Ha megtekintjük a -S görbéket a 4.64. ábrán, világos, hogy csak akkor lehet állandósult állapot, ha
egy adott szubsztrátkoncentráció mellett a fajlagos növekedési sebességek ugyanakkorák, azaz ha a
görbék metszik egymást:

68

Vito Volterra (1860–1940) olasz matematikus és fizikus, aki a matematikai biológia egyik úttörője volt.
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4.64. ábra: Versengés a szubsztrátért két speciesz között
A harmadik ábrán Sc jelöli ki azt a szubsztrátkoncentrációt, amelynél egyedül lehetséges
állandósult állapot, ekkor a két populáció pontosan egyenlő mértékben szaporodik. A szubsztrátra is
felírhatjuk az anyagmérleget, és abból állandósult állapotban a következő összefüggések adódnak:

dS
1
1
 D  S0  S  μ1x1  μ 2 x 2
dt
Y1
Y2

ha D  Dc  μ1  Sc   μ 2  Sc  , akkor
Dc  S0  Sc  

1
1
μ1x1  μ 2 x 2  0
Y1
Y2

(4.230)

 S0  Sc 

x1 x 2

Y1 Y2

Ha az állandósult állapotot jellemző x1-et és x2-t az ún. fázissíkon ábrázoljuk, a 4.65. ábrán látható
képet nyerjük, amelynek egyenes pontjai megadják az állandósult állapotban elérhető x1, x2
értékpárokat. Láthatóan tehát S0 értéke nem befolyásolja Sc értékét, de meghatározza x1 és x2
mennyiségét. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy végtelen számú x1-x2 értékpár kialakulhat a fázisábra
pontjainak megfelelően. Hogyan lehet egy kemosztátban végtelen állandósult állapot? Úgy, hogyha az
egyik x-et valamilyen állapotba mesterségesen kimozdítjuk, akkor a másik speciesz mikrobakoncentrációja is el fog mozdulni, és egy új állandósult állapot áll be.

4.65. ábra: Állandósult állapotok két versengő speciesz esetében
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Ha a Monod-modell érvényességét feltételezzük, összefüggéseket kaphatunk Sc-re és Dc értékére:

μ1m

S
S
 μ 2m
K s1  S
K S2  S

μ1mS  K S2  S  μ 2mS  K S1  S
Sc 

μ1m K S2  μ 2m K S1
μ 2m  μ1m

és

/:S

Dc 

(4.231)

μ1m K S2  μ 2m K S1
K S1  K S2

Kétféle mikroba(csoport) versengésére fontos gyakorlati példa az eleveniszapos szennyvíztisztításnál a flokkulens, illetve fonalas populációk kiegyensúlyozott együttélése.
4.4.7.2.

Zsákmány (préda)-ragadozó (predátor)kölcsönhatások (predáció)

Ebben az esetben az együttélő két speciesz egyike a másik bekebelezésével táplálkozik (ez a ragadozó
vagy predátor), míg a másik a táplálékforrásul szolgáló speciesz, amely valamely nem élő komponensekből összetett táptalajon növekedik (utóbbi a zsákmány vagy préda).
A természetben a predáció a táplálékláncban, a szén-/energiaforrás-transzferben jelentős, a
természetes ökológiai rendszerek fenntartása, a gyorsan növekedő specieszek által a táplálékforrások
kimerítésének megakadályozása nem elképzelhető a predációs történések nélkül.
Mesterséges rendszerre az eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás jelent példát: protozoák
táplálkoznak az egyszerűbb szubsztrátokat lebontani képes baktériumokkal. Mind a természetes, mind
a mesterséges ökorendszerekre az jellemző, hogy állandósult állapot ritkán alakul ki, ehelyett inkább
bizonyos visszatérő ciklusosság (oszcilláció) jellemzi azokat.
A legegyszerűbb matematikai modell, amely leírja a predátor és a préda szaporodásának, illetve
pusztulásának dinamikáját, Volterra és Lotka69 nevéhez fűződik. E modell szerint a zsákmány minden szubsztrát okozta korlátozás nélkül növekszik, illetve szaporodik (exponenciálisan), növekedését
csak a ragadozó által okozott „fogyása” korlátozza, míg a ragadozó ez utóbbi „fogyás” sebességével
arányos módon növekszik, illetve szaporodik, de ugynakkor elsőrendű kinetikát követve pusztul is.
Tekintsük ezt az egyszerű kinetikát, legyen n1 a zsákmány koncentrációja, a ragadozóé pedig n2.70 A
fentiek szerint
dn1
(4.232)
 an1  .n1n 2
dt
ahol a  a ragadozó és a zsákmány közötti „ütközések” hatékonyságának mérőszáma, azaz azt méri,
hogy a bekövetkező ütközések (találkozások) közül milyen gyakran kebelezi is be a ragadozó az
áldozatát.
Láthatóan a ragadozó hiányában ennek a differenciálegyenletnek csak az első tagja lenne
érvényes, amely a zsákmány növekedését határozza meg, és azt semmi nem korlátozná: minden
határon túl exponenciálisan növekedne (lásd eredeti MONOD-modell szubsztrátlimit nélkül). A ragadozóra pedig a következő differenciálegyenlet írható fel:
dn 2
 bn 2  ..n1n 2 ,
dt

(4.233)

Alfred James Lotka (1880–1949) amerikai matematikus, fizikus. A jólismert Lotka–Volterra-modellt a két
kutató egymástól függetlenül alkotta meg.
70
Itt ugyan koncentrációról beszélünk, de tekinthetjük ezeket a mennyiségeket egy adott élőhelyen létező
egyedek „darabszámának” is.
69
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ahol  az effektív hozam, amellyel a zsákmányból, mint tápanyagból, a ragadozó testanyaga lesz. Az
egyenlet első tagja a ragadozó elsőrendű halálozási sebességét írja le, ahol b a fajlagos elhullási
sebesség.
A két differenciálegyenlet matematikai alakjából következik, hogy formálisan létezhet egy –
egyáltalán nem triviális – állandósult állapot, amikor mindkét speciesz koncentrációjának változási
sebessége zérus, azaz mennyiségük állandó,
an1  .n1n 2


 n 2s 

a


.n1n 2  bn 2

 n1s  b

.


(4.234)

Felhasználva ezeket az állandósult állapotbeli koncentrációkat, egyszerűen dimenziómentessé
tehetőek az eredeti differenciálegyenletek, ha bevezetjük a következőket, azaz a változókat állandósult
állapoti koncentrációjukra normáljuk:

y1 

n1
n1s

y2 

n2
n 2s

n1  y1n1s

n 2  y2 n 2s

dn1
dy
 n1s 1
dt
dt

dn 2
dy
 n 2s 2
dt
dt

(4.235)

Igy a dimenziómentes differenciálegyenletek most már a következő alakúak lesznek:
dy1
 a 1  y2  y1
dt

dy2
 b 1  y1  y 2
dt

(4.236)

Osszuk el a két egyenletet egymással és szorozzuk meg a(1-y1)/y2-vel, ekkor az alábbi
szimmetrikus és integrálható differenciálegyenletet nyerjük:

dy
dy
a dy 2
b dy1
a 2 
 b 1  0, amelynek megoldása
y 2 dt
dt
y1 dt
dt
a.lny 2  a.y 2  b.lny1  b.y1  C illetve
b

(4.237)

a

 y1   y 2 
C
 e y1   e y2   e

 

ahol a C integrációs állandó a kezdeti feltételektől függ. A megoldást fázissíkon ábrázolva mutatja a
4.66. ábra jobb oldala. Az oszcilláció különböző kezdeti feltételek esetén másutt-másutt valósul meg,
ezt ún. „lágy oszcillációnak” nevezzük. A fókuszpont a nemreális állandósult állapotot reprezentálja.
A 4.66. ábra bal oldali diagramjai az idő függvényében ábrázolják a ragadozó és a préda
koncentrációjának alakulását. Az ábrán jól érzékelhető a periódikusság, és egy cikluson belül a
szabály, azaz, hogy először a préda nő, majd a ragadozó, amellyel együtt jár a prédakoncentráció
csökkenése, amit viszont a ragadozó koncentrációjának csökkenése követ, s ekkor ismét nőni tud a
zsákmány (és ez ismétlődik).
A 4.2. videófilmen folyamatában követhetjük nyomon lágy oszcilláció esetén a préda és a predátor
koncentrációjának alakulását az idő függvényében, illetve a fázissíkon való mozgást eközben.
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4.66. ábra: Periodikus oszcilláció a zsákmány és a ragadozó növekedésében

4.2. videó: Predáció – lágy oszcilláció
Integráljuk a zsákmányra vonatkozó differenciálegyenletet egy ciklusra a következők szerint:
1 dy1
 a 1  y 2 
y1 dt

ln

y1  T 
y1  0 

(4.238)

T

 aT  a  y 2  t dt
0

mivel a periódus határon y1  T   y1  0  , azaz mivel ln1=0

T
T
1  1  y  t dt, illetve visszatérve a dimenziós változókra 1  n  t  dt  n ,
2s
T0 2
T0 2
azaz a periódikus görbe integrációs átlaga, függetlenül attól, hogy hogyan néz ki a görbe, mindig a
nemvalódi állandósult állapotot adja meg.
Ezért a 4.66. ábrán látható trajektóriák fókuszpontja a steady state érték. Ez a gondolatmenet
természetesen a másik specieszre, n1-re ugyanígy igaz.
Végezzünk el egy gondolatkísérletet: tegyünk a rendszerbe egy olyan mérget, amely mindkét
specieszre letális, és hatása arányos a speciesz koncentrációjával71 (azaz elsőrendű kinetikájú az általa

Talán szemléletesebb, ha a nyúl és a róka esetét nézzük. Ha jön a vadász, amely mindkettőre lő, az eset
hasonló a fent vizsgálthoz: a nyulak, tehát a préda száma nőni fog, míg a rókáké csökken.
71
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okozott pusztulás), ekkor a kiindulási differenciálegyenleteket ki kell egészíteni egy-egy pusztulást
leíró taggal: -1n1 és -2n. Evvel az „állandósult állapotok” értéke is megváltozik a következők
szerint:
b+2
a  1
,
(4.239)
n1s 
és
n 2s 
.

azaz a méreg hatására érdekes módon nő a préda, és csökken a ragadozó (predátor) steady state koncentrációja, illetve a fenti integrációs átlag.
Az itt tárgyalt Lotka–Volterra-modell gyenge pontja az, hogy ragadozó távollétében exponenciálisan növekvő zsákmánykoncentrációt jósol minden határon túl, azonkívül a ragadozó nem indokolt
pusztulása is nehezen magyarázható (sok minden okozhatja, de egyik sincs a modellben figyelembe
véve).
Reálisabb modellt kapunk a MONOD-megközelítés felhasználásával. Tekintsünk ennek megfelelően egy kemosztátot (pl. egy eleveniszapos szennyvíztisztítót), amelyben a baktériumpréda egy
szerves limitáló szubsztrát okozta szubsztrátlimitben növekedik, míg mivel a ragadozó számára a
préda a limitáló szubsztrát, arra is a MONOD-modellt alkalmazzuk. (Itt nincs ragadozóhalál!) A
kemosztát anyagmérleg-egyenletei ekkor:

dS
1 1max Sx1
 D  S0  S 
dt
Y1 K1  S
 Sx
dx1
1  2max x1x 2
 Dx1  1max 1 
dt
K1  S Y2 K 2  x1

(4.240–4.242)

 xx
dx 2
 Dx 2  2max 1 2
dt
K 2  x1
Ennek a modellnek a megoldása is periodikusságot mutat az alábbi ábrák tanúsága szerint minden
paraméter tekintetében (x1, x2 és S), a fázissíkon látható trajektóriák viszont ún. kemény oszcillációt
jelentenek, azaz a kezdeti értéktől függetlenül a rendszer ugyanahhoz az ismétlődéshez érkezik el. (Az
ábrák a Dictyostelium discoideum mint ragdozó és az E. coli mint zsákmány kölcsönható rendszerét
mutatják be.

4.67. ábra: A (4.240–4.242) egyenletek megoldása az időben (szimuláció): max2= 0,1 h-1 max1=0,5 h-1
K2=2 g/dm3 K1=2 g/dm3 Y1=0,17, Y2=0,5, D=0,05 h-1 S0=5 g/dm3, x10=8, x20=9.
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4.68. ábra: A szimuláció ábrázolása fázisdiagramon – kemény oszcilláció
4.4.7.3.

Plazmidtartalmú mikrobák tenyésztése és kinetikája

A mikrobiális kölcsönhatások, illetve a versengés speciális esete az, amikor plazmidtartalmú és
plazmidot nem tartalmazó mikrobákat tenyésztünk.
A genetikailag manipulált mikroorganizmusok idegenfehérje-termelése a módosított plazmidok
replikációjának és a sikeres transzlációnak a következménye, s az esetleg igen nagyszámú, idegen
gént hordozó plazmid „tevékenysége”, azaz az idegen fehérje szintézise a gazdasejt növekedése
szempontjából kedvezőtlen. E sejtek mintegy nagysúlyú „hátizsákot” cipelnek magukkal, ezért
lassabban növekednek, mint a plazmidot nem tartalmazó sejtek, illetve a tápanyagokra (elsősorban a
limitáló szubsztrátra) vonatkozó hozamok is kisebbek a plazmidtartalmú sejtek esetén. Érthető ezért
egyrészt a plazmidvesztés nullánál nagyobb valószínűsége, másrészt az a tény, hogy egy vegyes
populációban – amelyben tehát plazmidos és plazmidmentes sejtek együtt fordulnak elő – a
plazmidmentes sejtek túlnövik a plazmidtartalmú sejteket. A plazmidtartalomnak a mikroorganizmus
szaporodása közben történő megváltozását plazmidvesztés által, illetve a genetikai instabilitást
általában többféle tényező okozhatja és ezek együttesen is előfordulnak:
1. Szegregációs instabilitás:
Az ún. LCN (low copy number), azaz kis kópiaszámú plazmidok esetében rendszerint speciális
mechanizmus biztosítja a plazmidoknak a replikáció utáni egyenletes megoszlását a leánysejtekben.
Az ilyen viselkedésű sejtek általában 20 kópiaszám alatti plazmidmennyiséget tartalmaznak.
Ezzel szemben az ún. HCN (high copy number), azaz nagy kópiaszámú plazmidok esetén (100,
de akár 800–1000 plazmid is lehet egy sejtben!) a replikálódott plazmidok megoszlása az anya- és
leánysejtek között véletlenszerű és binomiális eloszlást követ.
A 4.69. ábrának megfelelően nagy valószínűséggel egyenletesen oszlanak el a plazmidok, de
nullánál nagyobb annak a valószínűsége is, hogy az egyik leánysejtbe nem kerül plazmid.
Ez a valószínűség a következő:
c

1
1 c
p  0  =2.   2  ,
2
 

(4.243)

ahol c az együttreplikálódó plazmidegységek száma (másképpen replikációs egység), amely nem
azonos a plazmidszámmal.
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4.69. ábra: Plazmideloszlás sejtosztódáskor
Az eddigieket egy számpéldával világíthatjuk meg.
Tekintsünk egy 40 plazmidegységet tartalmazó sejtet. Annak a valószínűsége, hogy osztódáskor
plazmidmentes sejt jön létre, p(0) = 2 (1-40) = 1.8*10-12.
Nézzük most azt az esetet, ha a 40 plazmidnyi DNS fele dimer, ötöde pedig tetramer alakjában
van jelen, azaz ilyen az együtt replikálódó egységek eloszlása. Ekkor a 40 monomer plazmid
ekvivalens megfelel 20 monomer ekvivalensből álló 10 dimernek, valamint 8 monomer plazmid
ekvivalensnek megfelelő 2 tetramernek, valamint 40–20–8=12 ténylegesen monomer plazmidnak. Így
az együtt replikálódó egységek száma 12+10+2=24.
A szegregáció valószinűsége ekkor p(0) =2 (1-24) =1.2*10-7, ami az előző esethez képest
százezerszeres szegregációgyakoriság-növekedést jelent.
Végül tekintsük azt az esetet, amikor az átlagosan 40 plazmidot tartalmazó populáció olyan
összetételű, hogy a sejtek felében csak 10 kópia van jelen, míg a másik felében 70. Ekkor a
szegregáció valószinűsége a következő:
p(0) = 0.5*p(0)10+0.5*p(0)70 =0.5*2 (1-10) +0.5*2 ( 1-70) =9.8*10-4+8.5*10-22 9.8*10-4.
Az utóbbi eset értelmében csak az alacsonyabb kópiaszámú sejtek fogják meghatározni a plazmidszegregáció gyakoriságát.
2. Strukturális plazmid instabilitás:
Előfordulhat, hogy a plazmidon kódolt markerek, például az antibiotikum-rezisztencia génje sejten
belüli rekombinációval integrálódik a gazdasejt kromoszomális DNS-ébe, ugyanakkor esetleg a
plazmidon történő mutáció miatt a fehérjetermelés képessége megszűnhet. A marker tehát megvan,
úgy tűnik, hogy pl. antibiotikumadagolással – azaz a szelekciós nyomás fenntartásával – csak a
plazmidhordozók fognak szaporodni, pedig mivel a fehérjét nem termelő sejtek megszabadultak a
metabolikus „hátizsáktól”, nagyobb fajlagos növekedési sebességük miatt éppen az ilyen rekombinánsok fognak felhalmozódni a tenyészetben. A sejten belüli rekombináció, és a plazmidmutáció
együtt, de külön-külön is az idegen fehérjét nem termelők feldúsulásához vezethet.
3. Gazdasejt mutációk is okozhatják az idegen fehérjetermelés képességének a megszűnését. Ha
például a fehérjeszintézis a Lac promoterhez kötött, abban az esetben, ha a Lac promoter mutációt
szenved úgy, hogy a sejt nem rendelkezik ezután laktóz permeázzal, akkor a sejt nem lesz képes az
induktor laktóz felvételére és nem lesz képes a fehérjetermelés beindítására.
4. Végül külön is meg kell említeni a gyorsabban szaporodó, tehát idegen fehérjét nem termelő
sejteknek a fajlagos növekedési sebességek különbözőségéből eredő túlnövését. Ez a negyedik hatás
tulajdonképpen az előző háromnak is mindig következménye.
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A plazmidstabilitás befolyásolása molekuláris biológiai és engineering (azaz a tenyésztésssel
kapcsolatos) módszerekkel is lehetséges.
– Nagy erőfeszitéseket tesznek egyrészt, hogy növeljék a plazmid kópiaszámot (50 felett
általában stabilnak mondható, E. coli-nál a legjobb eredményeket 25–250 nagyságú kópiaszám
esetén érték el). A szegregációs plazmidvesztés valószínűsége a gazdasejtekben előforduló
természetes plazmidok esetében rendszerint kisebb mint 10-7, de a rekombináns plazmidok
esetében akár 10-5–10-3 nagyságú is lehet, ami már komoly szegregációs instabilitást okozhat.
Amint a fenti számpélda bizonyítja, az együtt replikálódó egységek számának csökkentése is jó
módszer ennek a valószínűségnek a csökkentésére, erre vonatkozó eredmények is vannak.
– Másrészt a promoter erősségének fokozására – amely a ferhérjetermelés nagyságát meghatározó másik tényező – tesznek erőfeszítéseket. Leggyakrabban az IPTG-vel (izo-propil--Dtiogalaktozid) indukálható Lac promotert, illetve a hőmérséklet-emeléssel (30-ról 42 oC-ra)
indukálható pL promotert alkalmazzák.
– Kis léptékben szokásos az állandó szelekciós nyomás fenntartása, azaz antibiotikum adagolása
a plazmidtartalmú sejtek szaporodásának fenntartására. Ez azonban nyilvánvalóan nem
alkalmazható nagy léptékben, hiszen az antibiotikum-rezisztencia az antibiotikum lebontásának
képességét jelenti, így állandóan kellene adagolni a drága antibiotikumot.
– A plazmidra egy olyan, a mikrobaműködés szempontjából fontos vegyület terneléséért felelős
gént építenek, amelyet előzőleg kiiktattak a kromoszómáról. Így csak a plazmidtartalmú sejtek
lesznek életképesek, a plazmidmentesek elpusztulnak. Ezt a módszert a kromoszóma-mutáció
komplementálásának nevezzük.
– A kisebb plazmidok stabilabbak, az együttreplikálódó plazmidszám csökkentése szintén
csökkenti a szegregációs instabilitást.
– Úgynevezett runaway replikációs plazmidok alkalmazása esetén például az E. coli csak egy
plazmidkópiát tartalmaz a szaporodási fázisban, ilyenkor nincs metabolikus megterhelés. Ha
már magas a mikrobaszám, indukciót alkalmaznak, de nemcsak a fehérjetermelő génre, hanem
a plazmidreplikációt elindítóra is. Ekkor egy gyors kópiaszám-növekedés indul meg, akár 800as kópiaszám is kialakulhat.
– Szintén genetikai módszerrel a fenti, 4. pontban leírt fajlagos növekedési sebességkülönbség is
eliminálható. Készíthető olyan mutáns, amelyben ha nincs plazmid, kisebb lesz a fajlagos
növekedési sebesség, mintha lenne, és ennek következtében a plazmidvesztett sejtek nemhogy
nem tudják túlnőni a plazmidhordozókat, hanem éppen fordítva történik.
– Kihasználható a többlépcsős kemosztáttenyésztési technika, illetve a kétfázisú szakaszos
fermentáció technikája is. Utóbbi például a pL promoter esetén azt jelenti, hogy az E. coli-t 30
o
C-on tenyésztjük (esetleg antibiotikum jelenlétében) az exponenciális fázis végéig, illetve a
hanyatló fázis közepéig, majd megemeljük a hőmérsékletet 42 oC-ra. Ekkor a szaporodás
gyakorlatilag leáll (lelassul), és a fehérjetermelés elkezdődik. Nyilvánvaló, hogy amíg a
promoter nem működik, azaz a kisebb hőmérsékleten, addig nincs metabolikus megterhelés, s
így noha keletkezhetnek plazmidvesztett sejtek, de nem tudják túlnőni a plazmidhordozókat.
Az itt felsoroltak csupán néhány lehetőséget említenek, valójában igen sok módszerrel
próbálkoznak (próbálkoztak) e kérdés megoldására.72
A plazmidtartalmú sejtek tenyésztésének kinetikai megvilágításához induljunk ki abból, hogy
annak a valószínűsége, hogy a plazmidhordozó sejtekből (jelöljük mennyiségüket X+-szal) plazmidmentes jön létre: p. Ekkor No db sejt osztódásakor No(1-p) plazmidos és No(p) plazmidmentes sejt
születik.

Arról nem is beszélve, hogy az egész probléma eliminálódik, ha olyan rendszert használunk, amelynél az
idegen fehérje termelése nem plazmidon, hanem a gazdasejt kromoszómális DNS-én kódolt. Ilyen és egyéb
megfontonlások miatt terjedt például el a Pichia pastoris gazdasejtrendszer.
72
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Az egyes sejtfajták számának alakulását az egymást követő generációk során az alábbi séma
szemlélteti:
1. generáció
2. generáció

n. generáció

No +

No(1-p) = 2 No - No p = No(2-p)
anya leány
No(2-p) + No(2-p)(1-p) = No(2-p)2
.
.
.
No(2-p)n

E séma a plazmidhordozókra vonatkozik, de ne felejtsük el, hogy közben a plazmidmentes sejtek
is szaporodnak (sőt gyorsabban, mint a plazmidosok). A teljes populáció leírása csak egy eléggé
bonyolult rekurzív formulával végezhető el, amely mindíg tartalmazza az n-edik és (n-1)-edik
generáció jellemzőit is, ezért evvel a fajta leírással nem foglalkozunk tovább, helyette eddigi kinetikai
leírásainkhoz is közelebb álló módon írjuk le a rendszert az IMANAKA és AIBA (1981) által felírt
modellel. Kinetikai leírásuk alapfeltevése a limitáció nélküli növekedés (korlátozatlanul kiegyensúlyozott növekedés), és hogy a sejttömeg arányos a sejtszámmal.
A pozitív (azaz plazmidokat hordozó) sejtek növekedési sebessége:

dX 
 1  p    X 
dt

(4.244)

A negatív (plazmidot nem hordozó) sejtek növekedési sebessége:

dX 
 p X    X 
dt

(4.245)

Ha a p és + állandók, a (4.244) egyenletet integrálni lehet és behelyettesíteni a (4.245)-be. Az
ekkor kapott elsőrendű lineáris differenciálegyenlet is megoldható.

X   X 0 exp 1  p    t 
dX 
   X   p  X 0 exp 1  p    t 
dt
y  ay  B(t)  0
ha B(t)=Ae Bt
X- 

A Bt
e
aB
ekkor a megoldás
y=Ce -at 

(4.246)

p  X 0
exp 1  p    t   exp   t  X -0 exp   t


1

p



 



 

 

Az X+= és az X-= egyenletek tehát a kétféle mikroba szaporodását írják le. Valójában minket a
plazmidhordozók részaránya érdekel a teljes populációban, ezért vezessük be ezt a mennyiséget az
alábbi definíció értelmében:

f

X
X

X  X
X

(4.247)

Ha ebbe behelyettesítjük a fenti egyenleteket, majd némileg átalakítjuk, a következő bonyolult
formulát nyerjük a plazmidhordozók hányadára:
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exp 1  p    t 
p 
exp 1  p   t  
exp 1  p    t   exp   t
1  p    





 

X
 0 exp   t
X0

 

(4.248)

A tenyésztés során keletkezett generációk száma, n=+t/ln2 felhasználásával (mert hiszen
szubsztrátlimit-mentes exponenciális növekedést tételeztünk fel), ha bevezetjük az =-/+
jelzőszámot, amely méri a plazmidhordozó sejteknek a metabolikus megterhelését, a fenti
összefüggésnek egy használhatóbb formáját nyerhetjük, amely
a generációk számának,
a plazmidvesztés valószínűségének és
a metabolikus megterhelésnek
a függvényében mutatja a plazmidhordozó sejhányad alakulását a tenyésztési idő változásában.

f

1   p



1   p 2

 n 1 p 



(4.249)

Gondoljuk át, hogy egy tipikus ipari tenyésztés során hány új generáció születik, azaz legalább
hány generáción át kellene fenntartani a plazmidhordozóknak a túlsúlyát a rendszerben.
A szokásos tenyésztési lépcsőket tekintsük az alábbiak szerint:
1. ferde agaros tenyészet
2. 250–300 ml-es rázott lombikos tenyészet
3. 10–25 literes laborfermentoros tenyésztés
4. 300–3000 literes kísérleti üzemi lépték
5. termelő-tenyésztő lépték 10–100 m3.
Ha 3% inokulálást, azaz 33-szoros lépcsőnkénti növekedést feltételezünk, 2n= 33, ahonnan n=5.
Tehát lépcsőnként 5 generációval, összesen 25 generációval kell számolnunk. (Jegyezzük meg, hogy
nem ez a szokásos inokulumarány-megadás, az inkább a térfogati arányra vonatkozik, a 3% a köznapi
szóhasználatban azt jelent, hogy 100 litert három liter oltóanyaggal oltunk!)
Ez a 25 generáció jelenti tehát a minimális plazmidstabilitási követelményt. A feni egyenletnek a
megoldásait szemléltettük a következő két ábrán.

4.70. ábra: Plazmidhordozók hányada a generációk számának függvényében
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4.71. ábra. Plazmidos sejtek hányadának változása  függvényében
A 4.70. ábrán feltüntettük a tipikus tartományt az -ra, azaz az 1-2 tartományt, amely jellemző a
plazmidok okozta metabolikus teher mértékére. Egy átlagosnak mondható =1,4-nél 33 generáció
alatt teljesen kimosódnak a plazmidhordozók.
A második szimuláció szerint (4.71. ábra) 25 generáció alatt lényegében bármilyen p valószínűség
mellett eltűnnek a rendszerből a plazmidhordozók.
Vizsgáljunk meg most egy kemosztát rendszert, amelyben plazmidtartalmú sejteket tenyésztünk.
Írjuk fel az anyagmérleg-egyenleteket a plazmidos és plazmid nélküli sejtekre:
dX 
  DX   (1  p)  X
dt
dX 
  DX   p  X     X 
dt

dX dX  dX 


  X   X  D X  X
dt
dt
dt







(4.250)



Ha a kemosztát X-re állandósult állapotban van, akkor az utóbbi egyenletet 0-vá téve a következő
összefüggést nyerjük:





  X     X   D X   X  , ahonnan







 + X   X   D X   X 



(4.251)

Ha nincs különbség a plazmidos és plazmidot nem tartalmazó sejtek fajlagos növekedési
sebességei között, azaz = (csalás a javukra!), akkor +=D, és ekkor a két kiindulási egyenletbe
visszahelyettesítve egy kifejezést kaphatunk a kétféle sejt növekedésének időbeli függvényére:
X   X 0 exp  pDt  ,

X -  X 0  X 0 1  exp  pDt  

(4.252)

azaz a plazmidhordozók koncentrációja az időben exponenciálisan csökken, míg a negatív sejtek
koncentrációja nő.
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Ha az , akkor a (4.250) egyenletek numerikus megoldásával juthatunk eredeményre, de
nyilvánvaló, hogy ekkor még gyorsabb lesz a plazmidtartalmúak kimosódása rendszerünkből.
A fermentációs rendszerek matematikai modellezésével foglalkozó fejezetünk végén ellenőrizd
megszerzett tudásodat a következő feladatokkal, önellenőrzéssel: 4.9. animáció és 4.10. animáció.

4.9. animáció: Önellenőrzés: fermentációs kinetika

4.10. animáció: Önellenőrzés: mikrobiális kölcsönhatások

4.5.
4.5.1.

Fermentációs rendszerek levegőellátása
Bevezetés, az oxigén szerepe

Ismert, hogy az élővilág organizmusai az életműködésükhöz elengedhetetlenül szükséges kémiai
energiát igen változatos úton-módon állíthatják elő. A metabolizmus során felhasználható kémiai
energia szervetlen vagy szerves vegyületek mint energiaforrások oxidációja során szabadul fel. Ilyen
értelemben RESPIRÁCIÓNAK (egyelőre kerüljük ennek magyar megfelelőjét, a légzés kifejezést)
nevezzük azokat az energiatermelés céljából végbemenő anyagcsere-folyamatokat, amelyekben
valamely szerves vagy szervetlen vegyületet az organizmus szervetlen vegyület segítségével oxidál.
Ha az oxidáló ágens nem oxigén, e folyamatokat ANAEROB RESPIRÁCIÓNAK nevezzük, ha
viszont oxigén, akkor AEROB RESPIRÁCIÓRÓL (s ezt fogjuk a következőkben légzésnek nevezni)
beszélünk.
A 4.21. táblázatban néhány anaerob, illetve aerob respirációt végző mikroorganizmus respirációját
jellemezzük. A *-gal megjelöltek példák az anaerob respirációra.
4.21. táblázat: A respiráció fajtái

Energiaforrás
(redukáló=oxidálódó
szubsztrát)
H2
*H2
NH3
NO2*Szerves vegyületek
Fe2+
S2Szerves vegyületek
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Oxidáns
(Terminális
elektronakceptor)

Respiráció
termékei

Példa

O2
SO42O2
O2
NO3O2
O2
O2

H2O
H2O+S2NO2- + H2O
NO3-+H2O
N2+CO2
Fe3+
SO2+H2O
CO2+H2O

Hidrogénbaktériumok
Desulfovibrio
Nitrifikáló baktériumok
Nitrifikáló baktériumok
Denitrifikálók
Ferrobacillus
Thiobacillus
Legtöbb mikroba, növényi és
és állati szervezetek
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Nagyon sok ipari fermentációs technológiában olyan mikrobákat alkalmaznak, amelyek aerob
respiráció, légzés útján szerves anyagból fedezik energiaszükségletüket, azonban ne felejtsük el, hogy
pl. az aerob Ferrobacillus, Thiobacillus csoport bányászatban történő felhasználása már nagy
léptékben is megvalósult, valamint rendkívül sok jelentős anaerob fermentációs technológa is van.
Vizsgáljuk meg, hogy az aerob respiráció esetén mi az oxigén szerepe, és mivel jellemezhető a
mikroorganizmusok oxigénigénye: tanulmányozzuk az aerob mikroorganizmusok energiafelszabadításának biokémiai útját!
Ennek vázlatos összefoglalása szerepel a 3.47., a 4.14. és 4.16. ábrákon. Látjuk, hogy az energiatermelés szempontájából az Embden–Meyerhof-út (3.47. ábra) szerepe csupán az, hogy előállítja a
citrátkör által „feldolgozható” piruvátot (6 C-atomos cukorból 3 C-atomos vegyületet), miközben
csupán minimális felhasználható energia szabadul fel: glükózmólonként 2 ATP. Ez az, ami lehetővé
teszi bizonyos mikrobák anaerob körülmények közötti anyagcsere-tevékenységét: például a Saccharomyces cerevisiae (pékélesztő) glükóz C-energia forráson levegő jelenléte nélkül is növekedni képes
alkoholos erjedés közben. Ezt az anaerob anyagcserét különböztessük meg élesen a fentiekben érintett
anaerob respirációtól!
Továbbmenve, magának a citrátkörnek (4.14. ábra) a szerepe is közvetett az energianyerés
szempontjából. Ebben történik meg az „elektronhordozó” H-atomok leválasztása a C-forrásról,
valamint itt képződik a végtermék CO2 fő tömege. A NAD+ és FAD+ koszubsztrátokhoz kapcsolt Hatomok azután végül is a terminális oxidáció (légzési lánc, 4.16. ábra) során „találkoznak” a
molekuláris oxigénnel, amely azokat vízzé, a légzés másik végtermékévé oxidálja (ez a biológiai
durranógáz reakciója). A terminális oxidáció lényegében elektrontranszportlánc, a H elektronja soklépéses, enzimek katalizálta folyamatban adódik át a molekuláris oxigénre. Energetikailag ez egy
hegyről a völgybe irányuló elektronáramlást jelent, amelynek során három enzimkatalizálta lépésnél is
akkora a szabadenergia-változás, amely elegendő egy-egy ATP-molekula szintéziséhez. Az oxigén
tehát nem közvetlenül reagál az energiaforrással, csupán végső elektronakceptor, és a metabolizmus
során keletkező CO2 oxigénje nem a molekuláris oxigénből származik (e gyakori tévedés az eredő
reakcióegyenlet egyszerűsítéséből származik), a molekuláris oxigén a másik végtermékben, a vízben
jelenik meg.
Igen vázlatosan a fentiek jelentik tehát az iparilag tenyésztett mikrobák többségének energiafelszabadítási mechanizmusát, és jelölik ki ebben a mechanizmusban a légzés, a molekuláris oxigén
szerepét. Arra a kérdésre tehát, hogy mi az oxigén szerepe az aerob mikrobák élette-vékenységében, a
rövid válasz: energiatermelés, végső elektronakceptor. A kép összefoglaló áttekintése céljából nézzük
meg a 4.5. animációt.
Ne felejtsük el azonban, hogy a kép nem ilyen egyszerű. Egyrészt vannak olyan biokémiai
folyamatok, amelyek során direkt módon oxigénbeépülés történik, másrészt funkcionálnak olyan
alternatív légzési láncok, amelyek során nem képződik ATP. Az első esetre példát mutat a 3.1. ábrán
látható triptofán- lebontási reakció, amelyhez hasonló reakciókat a különböző oxidázok, oxigenázok,
illetve dioxigenázok katalizálnak. A második esetre az Aspergillus niger gombával végzett citromsavfermentáció során működő alternatív légzés a példa, amely oxigénfelvétellel jár, ugyanakkor nem
képződik raktározott energia.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy ha légzésről, oxigénigényről beszélünk, akkor leggyakrabban az
energiatermelésre kell gondolni, a direkt beépülés elhanyagolható mértékű, az alternatív légzés pedig
igen speciális eset.
4.5.2.

Mikroorganizmusok oxigénigénye

Aerob mikroorganizmusok tenyésztése kétféle módon történhet: felületi, ill. ún. szubmerz tenyésztési
körülmények között. Az utóbbiról tudnunk kell, hogy lehetőségének felfedezése, vagyis az a tapasztalat, hogy a mikroorganizmusok tápoldatok belsejében is növekedhetnek (innen az elnevezés:
szubmerz = bemerített), teremtette meg a nagy léptékű fermentációs ipar lehetőségét. Mindkét
tenyésztési mód esetén a mikroba a tápközegben oldott oxigént veszi fel és hasznosítja. Az oxigén,
mint a bevezetőben láttuk, lényegében szintén enzimes folyamatok eredményeként tölti be elektronakceptor szerepét, tehát elfogadható az a megállapítás, hogy ugyanúgy szubsztrátja a növekedésnek,
mint a többi tápanyagok. Ezért az is érthető, hogy a tápoldatban oldott oxigén koncentrációjának
ugyanolyan hatása van a fajlagos növekedési sebességre‚ mint az egyéb tápanyagoknak.
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A mikrobák oxigénigényét két módon lehet megadni:
1. légzési sebesség =

dc
 mmol O2/dm3.h, kg O2/m3.h
dt

2. fajlagos légzési sebesség  h-1

(4.253)
(4.254)

Mindkét definíció igényt, mégpedig kielégített igényt, valóságos légzési sebességet jelent. Mivel
az oxigén a növekedés szubsztrátja, felírhatjuk, hogyha egyedüli limitáló tényezője a növekedésnek,
akkor a növekedési sebesség
dx
c
  max
x,
dt
K O2  c

(4.255)

ahol c az oldott oxigén koncentrációját jelenti, és mg·dm-3 vagy mmol·dm-3 a szokásos használt
mértékegységei.
Az oxigénre vonatkozó eredő hozam definíció szerint
YO 

x
,
c

(4.256)

amelynek bevezetésével a légzési sebesség is felírható:
dc
1 dx
1
c


max
x
dt
YO dc
YO
K O2  c

(4.257)

Ezt a mikrobakoncentrációval elosztva a fajlagos légzési sebességet – a másik oxigénigényjellemzőt – kapjuk:
Q

1 dc
1
c

max
x dt
YO
K O2  c

(4.258)

Ha a (4.258) egyenletet grafikusan ábrázoljuk, a 4.72. ábrát nyerjük. Ez egy derékszögű hiperbola, amelynek aszimptótája, μ max /YO ‚ értelemszerűen a maximális fajlagos légzési sebességet jelenti.
A (4.258) egyenlet és a 4.72. ábra elemzése, diszkussziója hasonló ahhoz az eljáráshoz, amelyet a
növekedés Monod szerinti kinetikai leírásánál követtünk. (4.6.–4.8. ábrák).
Ha C >KO2 , akkor a nevezőben elhanyagolható C-hez képest, és ezért
Q  Qmax .

(4.259)

Ez másként megfogalmazva azt jelenti, hogy gyakorlatilag (elméletileg nem!) létezik egy Ckr
kritikus oldott oxigénkoncentráció, amely felett a mikroba légzési enzimrendszere telített az oxigénre
nézve, amely felett a fajlagos légzési sebeség maximális és nem függ az oldott oxigén koncentrációjától.
Ha CKO2 (az origó közelében), akkor C elhanyagolható KO2 mellett, és így a
Q  Qmax

c
K O2

(4.260)

összefüggést nyerjük, amely azt jelzi, hogy kis oldottoxigén-koncentrációk esetén a légzés lineárisan
függ az oldott oxigén koncentrációjától. E két szélső tartomány között átmeneti „reakciórend”
érvényesül.
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A 4.72. ábrából azt is láthatjuk, hogy KO2, az oxigén szubsztráttelítési állandója, számértékileg
megegyezik a Qmax/2 értékhez tartozó oldottoxigén-koncentrációval.

4.72. ábra: A fajlagos légzési sebesség függése az oldott oxigén koncentrációjától
A (4.256) definícióegyenlet szerinti oxigénhozam nem valódi állandó, maga is függvénye a
növekedési sebességnek (Yx/s-hez hasonlóan). E függvény az alábbi:
m
1
1
 max  O
YO YOG


(4.261)

Ez az összefüggés nem tartalmaz beépülési tagot, pedig tudjuk, hogy vannak direkt
oxigénbeépülési reakciók is. Ezeknek a hozzájárulása azonban a teljes oxigénfogyasztáshoz igen
kicsiny, ezért a beépülésre jellemző tag elhagyása jogos.
A fentiek alapján tehát az oxigénigénnyel, légzéssel kapcsolatban előforduló legfontosabb
kinetikai, illetve technológiai paraméterek a következők:
max
Yo
mO
max
YOG

Qmax
KO2
Ckr

– fajlagos növekedési sebesség
– eredő oxigénhozam (az elnevezés kissé zavaró, hiszen itt nem oxigén-előállításról van szó);
jobb az oxigénre vonatkozó eredő hozam kifejezés)
– az oxigénre vonatkozó fajlagos fenntartási koefficiens g O2/g sejt·h
– maximális oxigénre vonatkozó hozam
– maximális fajlagos oxigénigény vagy maximális fajlagos légzési sebesség
– oxigénre vonatkozó szubsztráttelítési állandó (Monod-modell)
– kritikus oldott oxigén koncentrációja

Hogy e mennyiségek nagyságáról fogalmat alkossunk, tekintsük meg a soron következő 4.21–
4.24. táblázatokat, amelyekben valódi fermentációk esetén mért értékeket tüntettük fel. Az adatok
használhatóságához tudni kell, hogy ezek konkrét példák, amelyekből csak a nagyságrendek és a
táblázatokból látható tendenciák általánosíthatóak:
– Valamennyi paraméter értéke függ a mikrobafajtától, az alkalmazott C-forrástól (ezzel
kapcsolatban lásd a sztöhiometriai 4.3. fejezetet is), a tenyésztési körülményektől (szakaszos,
folytonos, N-forrás, hőmérséklet stb.).
– Igen kifejezett mO és KO2 hőmérséklettől való függése.
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– Ckr értéke valójában igen kicsiny a fermentlevekben szokásos (könnyen elérhető) oxigénkoncentrációhoz képest, tehát általában már 0,1–1 mg/dm3 oldottoxigén-szint biztonsággal
garantálja a légzési enzimrendszer telítettségét, vagyis a maximális légzésintenzitást.
A fentiekben az oxigénigénynek (Q) csupán az oldott oxigén koncentrációjától való függését
vizsgáltuk meg. Hangsúlyozzuk, hogy Qmax maga is változó, függ az egyéb tenyésztési körülményektől
is, s ennek megfelelően szakaszos fermentáció során a fermentációs idő előrehaladtával változik. Jól
szemlélteti ezt a 4.73. ábra, amelyen több különböző fermentáció során mért fajlagos légzési sebességeket tüntettünk fel.
E különbségek és változások itt elsősorban a mikroba- és a C-forrás változásaiból, valamint az
egyéb tápanyagok, fizikai paraméterek, illetve a tenyészet fiziológiai állapotának (amely szintén a
környezeti tényezők függvénye, de függ a tenyészet korától is) a változásaiból következnek. Az ábra
változásai tipikusak, egy szakaszos fermentáció során a fajlagos légzési sebesség először mindig nő,
majd egy maximum elérése után a fermentáció végére ismét lecsökken.
A 4.25. táblázatban összehasonlítottuk a glükóznak mint C-/energiaforrásnak és az oldott oxigénnek a tápoldatban hozzáférhető koncentrációit, illetve a rájuk vonatkozó kritikus koncentrációkat és
ezen szubsztrátok fajlagos felhasználási sebességeit egy feltételezett pékélesztő-tenyészetben, amelyben mintegy 1 g/dm3 élesztőtömeg van. Láthatóan, míg a glükóz rendelkezésére álló koncentrációja
négy nagyságrenddel nagyobb, mint az oldott oxigéné, addig a fajlagos felhasználási sebességeik
azonos nagyságrendűek. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy szükséges az oxigén folyamatos utánpótlása, hiszen a megadott felhasználási sebességek glükóz esetén mintegy 17 órára elegendő glükózt
jelentenek, míg az oldott oxigénszint, ha nem pótoljuk levegőztetéssel, kevesebb mint 2 perc alatt
zérusra csökkenne.
Ez az egyszerű gondolatmenet bizonyító erejű arra nézve, hogy a vízben csekély mértékben
oldódó oxigén különleges helyet foglal el és kivétel a szubsztrátok sorában: még szakaszos tenyésztés
esetén is folyamatosan adagolni kell. Ezt a folyamatos betáplálást nevezzük levegőztetésnek, amellyel
kapcsolatos oxigánátadási műveletekkel foglalkozunk az alábbiakban részletesen.
4.21. táblázat: Yo eredő oxigénhozam és mo fenntartási koefficiens értékek (N-forrás: NH3)
Tenyésztési
mód

MIKROBA

Methylococcus sp
Candida lipolitica

Candida utilis
E. coli
Penicillium
chrysogenum
Klebsiella
aerogenes

folytonos 42 °C
szakaszos 18 °C
21 °C
27 °C
30 °C
folytonos 30 °C
folytonos 30 °C
szakaszos 20 °C
folytonos 37 °C
folytonos 25 °C

metanol
n-alkán
n-alkán
n-alkán
n-alkán
etanol
glükóz
glicerin
ecetsav
glükóz

YO
C-mol mikroba/
mol O2
0,39
0,71
0,71
0,70
0,69
1,04
2,04
1,92
1,20
1,64

folytonos 30 °C

glükóz

1,79
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C-forrás

mO
mol O2 /
C-mol mikroba·h
0,08
0,03
0,06
0,11
0,14
0,01
0,02
0,003
0,31
0,02
0,03
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4.22. táblázat: Néhány kísérletileg tapasztalt YO érték
YO  g·g-1
1,5
1,46
1,11
1,32
0,70
0,42
0,53
0,97
1,35

Szubsztrát
maltóz
fruktóz
glükóz
glükóz
acetát
etanol
metanol
glükóz
glükóz

MIKROBA
Aerobacter aerogenes

Candida utilis
Pseudomonas fluorescens
Methylomonas sp.
Saccharomyces cerevisiae
Penicillium chrysogenum

4.23. táblázat: Néhány kísérletileg észlelt kritikus oldottoxigén-koncentráció (CKr)
és Qmax érték (C-forrás: glükóz)
Hőmérséklet
°C
30
37
24

MIKROBA
Aspergillus oryzae
E. coli
Penicillium
chrysogenum
Saccharomyces
cerevisiae

Ckritikus
mmol/dm3
mg/dm3
0,02
0,64
0,008
0,256
0,022
0,704

30

0,004

0,128

Qmax
mmol/g.h
5-8
20-30
10-15

4.24. táblázat: Oxigén-szubsztráttelítési állandók néhány mikroorganizmusra
MIKROBA
Acetobacter
suboxydans
Bacillus megatherium
Bacillus megatherium
Bacillus megatherium
E. coli
Serratia marcescens

Hőfok
°C
19,2

KO2
μmol/dm3
0,002

KO2
mg/dm3
6,4·10-5

19,2
21,2
32,2
19,2
18,8

0,060
0,090
0,277
0,002
0,004

1,92·10-3
2,88·10-3
8,86·10-3
6,4· 10-5
1,28·10-4

4.25. táblázat: A glükóz és oxigén mint szubsztrátok összehasonlítása
(Saccharomyces cerevisiae, 1 g/dm3 )

Koncentráció a fermentlében
Kritikus koncentráció
Fajlagos felhasználási
sebesség
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Glükóz
1% 104 mg/dm3
50 mg/dm3

Oxigén
7 mg/dm3
0,7 mg/dm3

580 mg/g.h

208 mg/g.h
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4.73. ábra: Néhány ipari fermentáció fajlagos oxigénigénye
A tanultak elmélyítése céljából oldjuk meg a 4.11. animációban megfogalmazott feladatot.

4.11. animáció: Önellenőrzés: fajlagos légzési sebesség

4.5.3.

Az oxigénabszorpció és -felhasználás alapösszefüggései

Az oxigénnek a tápoldatba, illetve a fermentlébe történő anyagátadási folyamatát, valamint a mikrobák
által történő felvételét alapvetően meghatározza a molekuláris oxigénnek bizonyos nem vagy csak
csekély mértékben kevert, stagnáló folyadék-, illetve gázfilmeken történő diffúziója. Az oxigénabszorpció, illetve -felvétel komplex folyamatát sematikusan szemlélteti a 4.74. ábra. Ezek szerint az
oxigénnek a következő ellenállásokon kell keresztüljutnia, amíg a mikroba szubsztrátként hasznosítani
tudja, másképpen megfogalmazva a következő elemi anyagátadási lépések jellemzik e folyamatot:
1. A gázbuborék főtömegéből az oxigénmolekula diffúzióval jut a gáz/folyadék határfelületre a
felületet gázoldalról borító gázfilmen keresztül. Ez az 1/kg ellenállással vagy a kg vezetőképességgel (anyagátadási tényező) jellemezhető g vastagságú gázfilmen történő átvitelt jelent.
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2. Az oxigén ezután ismét diffúzióval adódik át a l vastagságú – a gázbuborékot burkoló –
stagnáló, azaz nem kevert folyadékfilmen, amelynek ellenállását az 1/kl tényezővel, illetve a kl
anyagátadási együtthatóval jellemezhetjük.73
3. Gyakran a folyadék főtömege szintén ellenállást képvisel, mert bár ezen az oxigén keverés
által, tehát konvekcióval jut keresztül, azonban sokszor a keveredés nem tökéletes vagy éppen
helyenként gyenge, így ez a folyamat sem pillanatszerű.
4. A következő nem kevert régió a mikrobákat körülvevő folyadékfilm. Ennek ellenállása
esetenként nem elhanyagolható. Itt már az oxigénfelvétel mechanizmusáról van szó, amely
tehát egy folyadékfilmen keresztül történő diffúzióval kezdődik, majd
5. folytatódik az egyedi mikrobasejt (baktérium- vagy élesztősejtek vagy gombafonalak) vagy
mikrobatömeg (flokkulum) vagy összefüggő mikrobatelep (pellet) belsejébe történő diffúzív
oxigéntranszporttal.
6. Végül ellenállásként tekinthetjük az oxigénhasznosulás „reakció-ellenállását” is, tehát azt, hogy
a mikroba légzése is időben bizonyos sebességgel jellemezhető folyamat.
E hat ellenállás közül az esetek többségében a sebességmeghatározó lépés az 1. és a 2. folyamat,
ezek közül is elsősorban az utóbbi, vagyis az oxigénmolekuláknak a buborékot körülölelő folyadékfilmen történő transzportja jelenti az oxigénátadás leglassabb, sebességmeghatározó lépését.
A gázbuborék belsejéből a folyadék főtömege felé irányuló O2-transzport leírására többféle
elméletet dolgoztak ki. Ezek közül csak a kétfilmelméletet tárgyaljuk, a másik két elterjedt elméletre
csak utalást teszünk.

4.74. ábra: Az oxigén buborékból történő abszorpciójának és a mikrobák által történő felvételének
folyamatai
A kétfilmelmélet szerint a gázbuborék belső és külső felületéhez rendelhető egy-egy stagnáló
gáz-, illetve folyadékfilm, amelynek ellenállása rendre 1/kg, ill. 1/ kl. Ezek reciprokai, azaz a gázoldali, illetve folyadékoldali anyagátadási tényezők az oxigénnek gázban, illetve folyadékban mérhető
diffúziós állandójával arányosak:

kg 

Dgáz
O2
g

és k l 

DOfolyadék
2
l

,

Vegyük észre, hogy maga a határfelület egy fizikai fikció, egy vastagság és ellenállás nélküli képzeletbeli
vonal két különböző fizikai tulajdonságokkal rendelkező fluidumtömeg között.
73
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ahol  a gázoldali, illetve folyadékoldali film vastagságát jelenti.

4.75. ábra: Az oxigénabszorpció kétfilmelméletének alapsémája
Tekintsünk most egy a 4.75. ábrán vázolt olyan rendszert, amelyben buborékból történő oxigénátadás történik, s a folyadékfázis jól kevert, vagyis a folyadék főtömegében az oldott oxigén koncentrációja mindenütt azonos (Cb). Tételezzünk fel állandósult állapotot a gáz/folyadék határfelületre,
azaz nincs O2- akkumuláció a határfelületen.74
Az oxigénfluxus felírható a következőképpen:

J O2 

határfelületen átadott O 2 (mol vagy g ) hajtóerő

felület
ellenállás

75

Esetünkben az oxigénfluxus kétféleképpen is felírható, tekintetbe véve, hogy a hajtóerő kifejezhető a gáz parciális nyomások vagy a koncentrációk különbségeként is

GÁZBUBORÉK  HATÁRFELÜLET  HATÁRFELÜLET  FOLYADÉK

J O2 

p b  p i Ci  C b

1
1
kg
kl
(4.262)


J O2

pi p


H
H
 Hk g C  C i  
1
kl

Nyilvánvaló, hogy egy a fiktív határfelületre érkező oxigénmolekulának „azonnal” tovább is kell haladnia,
tehát felhalmozódás kizárt.
74

75

Vö.: Ohm-törvény: I 

U

 Ri
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ahol: H a Henry-állandó
pb a gázbuborékban mérhető oxigén parciális nyomása és C* a vele (hipotetikusan) egyensúlyt
tartó folyadékban lenne az oldott oxigén koncentrációja.
Cb a folyadék főtömegében mérhető oldott oxigén koncentrációja és p* lenne a vele
egyensúlyban lévő gáz oxigén parciális nyomása.
Ci és pi a határfelületi oldott oxigén szintje, ill. parciális nyomása.
Természetesen „keresztben” is felírhatók az egyenletek, illetve nincs oxigénfelhalmozódás a
határfelületen, így felírható egy egyenlet, amelyben csak a parciális nyomások és egy, amelyben csak
a megfelelő koncentrációk szerepelnek:

J O2  k g p b  p i  
J O2





kl
p i  p*
H
*
 Hk g C  C i  k l C i  C b 





(4.263)

Mivel a pi határfelületi parciális nyomás és a vele egyensúlyt tartó Ci határfelületi oldottoxigénkoncentráció nem mérhető mennyiségek, ezért fejezzük ki pi-t és Ci-t a megfelelő (4.263) egyenletből.
E szerint

p* H
 pb
kg kl
,
pi 
H
1

kl kg
Ci 

Hk g C*  k l C b
k l  Hk g

(4.264)

(4.265)

Utóbbi kifejezést (4.263) egyenletbe helyettesítve, az oxigénfluxus-koncentrációkkal kifejezve
végül is a következő lesz:

J O2

C*  C b

1
1

Hk g k l

(4.266)

Természetesen parciális nyomással is megadható a fluxus:

J O2 

p b  p*
H 1

kl kg

(4.267)

Bevezetve az eredő folyadékoldali oxigénátadási tényezőt, illetve az eredő gázoldali oxigénátadási
tényezőt,

1
1
1


K L Hk g k l

1
H
1


Kg k l k g

(4.268)

az oxigénfluxus kétféle felírása a folyadékoldal, illetve a gázoldal mennyiségeivel az alábbi lesz:
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J O2  K g p b  p*



(4.269)

E két kifejezés közül legtöbbször a koncentrációkkal felírt formát alkalmazzuk a fermentációs
gyakorlatban. Mivel a Henry-állandó értéke (lásd a 4.26. táblázatot) igen nagy szám (pl. O2-re 30 oCon 47 500 bar/móltört), és mivel az oxigén diffúzivitása a gázfázisban sokkal nagyobb, mint a
folyadék- fázisban, vagyis

kg
kl



Dgáz
O2
D

folyadék
O2

 104 ,

(4.270)

ezért KL  kl, vagyis valóban a sebesség meghatározó lépés a 2. folyamat, a folyadékfilmen keresztül
folyó oxigéntranszport, és az eredő folyadékoldali oxigénátadási tényező maga a folyadékoldali
oxigén- átadási tényező.
Megjegyezzük, hogy a kétfilmelméleten kívül, amelyet Nernst 1904-ben alkotott meg, a
gázfolyadék oxigénabszorpcióra egy sor egyéb elméleti leírás is ismert, amelyek többé-kevésbé
hasonlóan, esetenként reálisabban modellezik a tényleges viszonyokat. Maga a kétfilmelmélet tehát
azt feltételezi, hogy az anyagátadási tényező:

kl 

D folyadék
O2


(4.271)

Sokszor e helyett a következő empírikus összefüggés jobban leírja az anyagátadási viszonyokat:

kl 

(D folyadék
)n
O2


(4.272)

ahol az n csak 0,8–0,9 értékű.
Ezzel szemben Higbie (1935) ún. folyadékbehatolási modellje más összefüggést feltételez a
folyadékoldali anyagátadási tényező és az oxigén diffúziós állandója között:

kl  2

D folyadék
O2
t ér int keztetési

(4.273)

Ebben a térinkeztetési egy a buborékfelületen lévő folyadékelemnek a felületen való tartózkodási idejét
jelenti.
Dankwerts (1951) felületmegújulási modellje feltételezi, hogy a gáz-folyadék határfelületen
mozaikszerűen elhelyezkedő folyadékelemek vannak, amelyek különböző ideig érintkeznek a
gázfázissal, s ezalatt oxigénátadás történik, majd ezen folyadékelemek kicserélődnek a folyadék
főtömegéből származó „friss” (kevesebb oldott oxigént tartalmazó) folyadékelemekkel. E modell
értelmében a kl folyadékoldali tömegátadási tényező nem a diffuzivitással, hanem annak
négyzetgyökével arányos:

k l  D O2 s

(4.274)

ahol s a folyadék főtömegéből származó friss folyadékkal történő kicserélődés frekvenciája (1/sec).
Mind a kétfilmelmélet, mind ez utóbbi leírás egyparaméteres modell, ami alatt azt értjük, hogy a
diffuzivitáson kívül csupán egy paraméter, a folyamat hidrodinamikájától függő  vagy térinkezteési vagy
s paraméter határozza meg kl értékét.
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Végeredményben az oxigénfluxusból az eredő oxigénabszorpció-sebességet akkor kapjuk meg, ha
a fluxust a teljes anyagátadási felületre számítjuk ki:





dC
 K L a C*  C ,
dt

(4.275)

ahol
KL – az eredő folyadékoldali tömegátadási tényező cm.s-1,
a – térfogategységre jutó anyagátadási felület cm2.cm -3= cm -1,
KLa – eredő folyadékoldali (térfogati) oxigénabszorpciós együtthatós-1,
(A fermentációs gyakorlatban leginkább h-1 értékben adjuk meg.),
C* – telítésioxigén-koncentráció (mg/dm3),
C – az aktuális oldottoxigén-koncentráció (mg/dm3).
Konstans KL a és C* mellett (4.275) analitikusan megoldható a változók szétválasztásával:
C



C



t

dC

0 C  C  0  d ln C  C  0 K L a  dt



C  C* 1  e  KLa .t

(4.276)



(4.277)

A (4.275) és a (4.277) egyenleteknek megfelelő grafius ábrázolások az oxigénabszorpció
sebességi viszonyait, illetve egy vizes rendszer oxigénnel történő telítődését mutatják a 4.76. ábra
szerint. Felhívjuk a figyelmet a KLa.C* maximális sebességi értékre, amelyet gyakran a bioreaktorok
oxigénátadási viszonyait jellemző OTR (oxygen transfer rate) értékként adnak meg (kgO2 /m3.h).

4.76. ábra: Az oxigénabszorpció: telítődés és sebességi viszonyok
Az előzőekben az oxigénabszorpció sebességi viszonyait tiszta vizes, mikroba nélküli rendszerben
vizsgáltuk, most nézzük meg, hogy hogyan módosul ez a kép egy lélegző mikrobatenyészet (fermentlé) esetében.
Ekkor az oldottoxigén-koncentráció változásának sebességét az abszorpció és a légzés sebességének eredője határozza meg:
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OLDÓDÁSI SEBESSÉG

FOGYASZTÁSI SEBESSÉG





dC
 K L a C*  C  xQ
dt
Ha CCkr, vagyis a Q Qmax, a légzés fajlagos sebessége állandó és maximális, akkor belátható,
hogy ki fog alakulni egy dinamikus egyensúly az abszorpció és a légzés között, vagyis:
dC
0
dt

és





K La C*  C  xQ

(4.278)

Tegyük fel ugyanis, hogy ezen egyensúly nem jön létre pl. úgy, hogy adott időpontban
KLa(C*–C)xQ. Ezek szerint ekkor dC/dt0, vagyis az oldott oxigén koncentrációja növekedne.
Ekkor viszont a C*–C hajtóerő csökkenne mindaddig, míg az egyensúly be nem áll. Az egyensúlynak
KLa(C*–C)xQ esetén történő felbomlása hasonló gondolatmenet szerint szintén nem lehetséges
(illetve tartósan nem állhat fenn).
Tehát mindenképpen egy C egyensúlyi oldottoxigén-koncentráció alakul ki a fermentációs
rendszerben.
Tudjuk azonban, hogy a fermentáció során C nem állandó, jellemző változást mutat, mégpedig a
4.77. ábrán látható módon. A mindenkori egyensúly és e jellemző változás nem jelent ellentmondást,
ha meggondoljuk, hogy egy szakaszos fermentáció során mind x és Q, mind KLa és C* változik a
tenyésztés során. Az egyensúly tehát állandóan felborul majd helyreáll, miközben a „konstans”
egyensúlyi oldott oxigén koncentrációja az ábra szerint változik. A görbe egy piciny szakaszát tekintve
(oly rövidet, amely alatt a paraméterek változása elhanyagolható), C valóban állandó. Ezt kívánja
bemutatni az ábrán a kinagyított szakasz. Ha egy szakaszos fermentáció képét most már kiegészítjük
az oldottoxigén- koncentráció profiljával is, akkor mindig a 4.78. ábrán látottakhoz hasonló lépet
kapunk.Az egyensúlyi oldottoxigén-koncentrációnak egy szakaszos fermentáció során történő
változását a 4.12. animáción is követhetjük.

4.77. ábra: Egyensúlyi oldottoxigén-koncentráció a fermentációs folyamat alatt
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4.78. ábra: Szakaszos fermentáció képe

4.12. animáció: Szakaszos fermentáció oldottoxigén-profilja
4.5.4.

A telítésioxigén-koncentráció függése a tenyésztési körülményektől

Az oxigén vízes oldatokban csekély mértékben oldható gáz, amelynek az oldhatóságát állandó
hőmérsékleten a Henry törvény írja le:

C* 

1
pO
H 2

(4.279)

ahol H – a Henry-állandó bar/móltört; bar.dm3/mol; bar.dm3/mg (értékeit lásd a 4.26. táblázatban),
pO2 – az oxigén parciális nyomása (amely a C* koncentrációjú oldattal egyensúlyt tartó
légtérben lenne mérhető) bar,
C* – a telítési oxigén koncentrációja, az oxigén oldhatósága mol/dm3; mg/dm3.
A C*-nak a hőmérséklettől való függését a Henry-állandó függésével szokás leírni:

d ln H G ,

R
 1
d 
 T
ahol:

(4.280)

T – a hőmérséklet (oK),
R – az egyetemes gázállandó,
G – az oxigénabszorpció hője (negatív érték).
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4.26. táblázat: Különböző gázok Henry-állandó értékei különböző hőmérsékleteken (vízben)
Hőmérséklet
O
C
0
10
20
30
40
50
60

Henry-állandó *10-4 [bar/móltört
CO2
O2
0,073
2,55
0,104
3,27
0,142
4,01
0,186
4,75
0,233
5,35
0,283
5,88
0,341
6,29

N2
5,29
6,68
8,04
9,24
10,40
11,30
12,0

A vízben való oxigénoldhatóság értékeit a 4.27. táblázat adataiból tudhatjuk meg különböző
hőmérsékleteken.
A (4.280) egyenlet különböző közelítő megoldásai is ismertek. Ezekkel az oxigén oldhatóságának
jó becsléseit számíthatjuk. Ilyen közelítés Wilhelm (1977) egyenlete 1 bar nyomásra a következő
formulával:

R ln X  A 

B
 C ln T  DT
T

(4.281)

ahol X az oldott oxigén vagy a CO2 móltörtje, és az állandók az alábbi 4.28. táblázat szerintiek.
4.27. táblázat: Oxigén oldhatósága vízben levegő és tiszta oxigéngáz esetén
Hőmérséklet
O
C

Henry-állandó C* levegő
x102 bar.m3.kg- mg/dm3
1

0
10
15
20
25
26
28
30
35
40

7,03
5,49
4,95
4,5
4,14
4,07
4,01
3,84
3,58
3,37

14,8
11,5
10,4
9,45
8,69
8,55
8,29
8,05
7,52
7,07

C* tiszta
oxigén
mg/dm3
70,3
54,9
49,5
45,0
41,4
40,7
39,5
38,4
35,8
33,7

4.28. táblázat: Wihelm közelítésének állandói oxigénre és szén-dioxidra
OXIGÉN
SZÉN-DIOXID

T(TARTOMÁNY)
274–348 oK
273–353 oK

A
–286,94
–317,66

B
15450,6
17371,2

C
36,5593
43,0607

D
0,0187662
–0,00219107

Szintén a (4.280) egyenlet közelítő megoldása C*-ra az Antoine-egyenlet (lásd a desztilláció
műveletét is)

C* 

A
B t

(4.282)

alakú összefüggés is, amelyben 4–33 °C hőmérséklet-tartományban
C* – az oxigén oldhatósága (mg/dm3),
A – 468,
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B – 31,6 értékű állandó‚ és
t – a hőmérséklet oC-ban megadva.
Végül a (4.280) egyenlet közelítése az alábbi hatványsor is, amely szintén alkalmas C* becslésére:
C*14,16 – 0,3943.t + 0,007714.t2 – 0,0000646.t3(4.283)
ahol C* az oxigén oldhatósága (mg/dm3), t pedig a hőmérséklet OC-ban megadva.
Mindhárom közelítő összefüggés tiszta vízre vonatkozóan szolgáltat oxigénoldhatósági adatokat.
Vegyük észre, hogy az oxigén oldhatósága csökken a hőmérséklet növekedésével.
Az oldhatóságnak az adott tápoldat összetételétől való függésének a becslése lényegesen
nehezebb feladatot jelent.
C* értékét elsősorban a tápoldat elektrolitjainak fajtái és mennyisége határozzák meg.76 A tiszta
vízben és egy többféle elektrolitot tartalmazó oldatban mérhető telítésioxigén-koncentrációk aránya a
következőképpen adható meg:

lg
ahol

C*0
C*

  HiIi ,

(4.284)

i

C*0 – az oxigén oldhatósága tiszta vízben,
C* – az oxigén oldhatósága az adott elektrolitoldatban,
Hi – ionspecifikus kisózási állandók,
Ii – az i-edik ionfajtára vonatkozó ionerősség értéke.
Az ionerősség az ismert összefüggéssel számítható:

I i  0,5c i z 2i

(4.285)

amelyben ci – az i-edik ion molaritása (g-ion77/dm3), zi – az i-edik ion töltése.
A szervetlen sók hatásának szemléltetésére áll itt a 4.29. táblázat, amelyben NaCl kisózó hatását
láthatjuk az oxigén oldhatóságára.
4.29. táblázat: Oxigén oldhatósága NaCl-oldatban 25 °C-on és 1 bar oxigénnyomáson
NaCl-koncentráció
mol/dm3
0
0,5
1,0
2,0

C*
mg/dm3
41,4
34,3
29,1
20,7

Néhány fermentációs tápoldatban előfordulható ionra vonatkozóan a 4.30. táblázat tartalmazza az
ionspecifikus állandókat. Megjegyezzük, hogy az ionok kisózási hatásának fenti becslése a fermentációs technológiai szempontjából szintén jelentős CO2 vonatkozásában is használható, ezért a táblázatban a szén-dioxidra vonatkozó megfelelő adatokat is megadjuk.

Ezek befolyásoló hatásának számszerűsítése Setchenov, van Krevelen és Hoftijzer, valamint Dankwerts
munkájához fűződik.
77
g-ion = iontömegnyi
76
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4.30. táblázat: Ionspecifikus állandók CO2 és O2 oldatára (25 °C)
Kationok
+

H
Na+
K+
NH4+
Mg2+
Ca2+
Mn2+

Hi (l.g-ion-1)
O2
-0,774
-0,550
-0,596
-0,720
-0,314
-0,303
-0,311

Anionok
CO2
-0,311
-0,129
-0,198
-0,264
-0,079
-0,071

Hi (l.g-ion-1)
-

Cl
BrIOHNO3SO32CO32PO43-

O2
0,844
0,820
0,821
0,941
0,802
0,453
0,485
0,320

CO2
0,340
0,324
0,311
0,291
0,213
0,147

A fermentációs tápoldatokban jelen levő szerves anyagoknak szintén hatásuk van az oxigén
oldhatóságára, s ez is a Setchenov-egyenlettel írható le:

C *o
lg *  kC szerv ,
C szerv

(4.286)

ahol K az ún. Setchenov-állandó és Cszerv az adott szervesanyag koncentrációja a tápoldatban.
A logaritmikus összefüggést lineárisan is szokták közelíteni, amikor is az egyenlet a következő
alakot ölti:

C*szerv  C*o 1  mC szerv 

(4.287)

Közelítő számításokat tesz lehetővé az az adat is, miszerint glükózra, laktózra, szaharózra a fenti
egyenlet egyaránt alkalmazható m = 0,0012 dm3/g értékkel mintegy 150–200 g/dm3 cukorkoncentrációig. Jegyezzük meg azonban, hogy a becslés sokkal kevésbé pontos, mint az elektrolitok
esetében. Így pl. a 0,0012 = m érték helyett található az irodalomban szaharózra 0,0009-es érték is.
4.5.5.

A levegőztetés és keverés fermentációs rendszerekben

A továbbiakban az oxigénabszorpciós viszonyokat tárgyaljuk most már műveleti szempontból: hogyan
valósítjuk meg egy fermentációs rendszer levegőellátását. Keressük azokat az alapvető megoldásokat
és összefüggéseket, amelyeknek ismeretében a jó levegőellátás megvalósítható.
A fermentációs rendszerek oxigénellátását alapvetően két módon valósíthatjuk meg, amint a 4.79.
ábra szemlélteti. A bioreaktorokban elhelyezett levegőelosztón keresztül komprimált levegőt fúvatnak
a fermetlébe, s miközben a buborékok a rendszeren áthaladnak, megtörténik az oxigénabszorpció (és
a CO2-deszorpció). A másik alapvető típus esetében az előbbieken kívül mechanikus keverést is
alkalmaznak. Bármilyen aerob bioreaktor e két levegőztetési típusba sorolható. A következőkben
először a nem kevert, majd a kevert reaktorok oxigénátadási viszonyait tanulmányozzuk.
Két paraméter az, amit vizsgálni fogunk, a KL és az a.
Megvizsgáljuk, hogy milyen tényezők (fizikai és hidrodinamikai tulajdonságok) befolyásolják
ezeket, és az alapvető – legtöbbször empirikus – összefüggések segítségével miként lehet értéküket
becsülni.
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4.79. ábra: Az oxigénellátás technikai megvalósítása
4.5.5.1.

Oxigénátadás buborékokból, KL és a becslése (nem kevert reaktorok)

A buborék gáz/folyadék határfelületére (g/f) felírható a helyi oxigénfluxus a Fick-törvény segítségével
a 4.80. ábra értelmezése szerint, amelyen z a folyadék főtömege felé irányuló koordinátát jelenti és a
hajtóerőt, azaz a koncentrációgradienst a buborék felületén számoljuk78.

4.80. ábra: Buborékból történő anyagátadás egydimenziós modellje

dC
 C
  D O2   ,
 z  z 0
dt

(4.288)

másrészt egységnyi felületre vonatkozóan az oxigénfluxus J = k L (C*– C). E két kifejezés egyenlővé
tétele után kL fejezhető a következő formában:

kL  

78

 C
D O2  
 z  z 0
C C
1

*

(4.289)

Azaz itt a Fick-törvény egydimenziós változatát használjuk.
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