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Bevezetés
Az utóbbi idıben megnövekedett érdeklıdés tapasztalható az egészséges táplálkozás és
étrend, valamint a természetes anyagokból származó táplálék-kiegészítık iránt. A
fruktooligoszacharidok számos olyan elınyös tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek lehetıvé
teszik

széles

körő

élelmiszeripari

és

takarmányozási

célú

alkalmazásukat.

Az

emésztıszervrendszer enzimei nem képesek lebontani, így a szervezet energiaforrásként nem
képes felhasználni ıket, kalóriatartalmuk kb. 8 kJ g-1 (2 Kcal g-1). Ebbıl adódóan diabetikus
és alacsony kalóriatartalmú termékek gyártására is felhasználhatók, bár édesítıhatásuk csupán
a szacharóz kb. egyharmadának felel meg. Nem hidrolizálódnak a szájüregben sem, ezért
nincs fogszuvasodást elıidézı hatásuk. Ezeken kívül rendelkeznek egy lényeges
tulajdonsággal, amely alapvetı fontosságú az ún. funkcionális élelmiszerekben való
alkalmazásuk szempontjából. Kedvezı hatással vannak a bélflóra baktériumainak
(Bifidobacteria, Lactobacillus sp.) szaporodására és mőködésére, amelyek a szervezet
egészségének fenntartásában fontos szerepet játszanak: több vitamin termelıdésében (K, B) is
részt vesznek, valamint olyan rövidláncú zsírsavakat hoznak létre (pl.: tejsav, ecetsav,
propionsav, vajsav), amelyek a bélsejtek számára szolgálnak táplálékul. Ezen kívül segítenek
megakadályozni az emésztırendszerbe bekerült patogén kórokozók elszaporodását is.
A fruktooligoszacharidok szerkezetüket tekintve egy glükóz egységbıl és az ahhoz
kapcsolódó két, illetve több fruktóz egységbıl felépülı nyílt láncú molekulák. A homológ sor
elsı három és leggyakrabban elıforduló képviselıje a kesztóz (GF2), a nisztóz (GF3) és a
fruktozil-nisztóz (GF4).
A természetben számos növényben (pl.: hagyma, cikória, cukorrépa, gabona, rizs)
megtalálhatók, azonban viszonylag kis koncentrációban. Mesterséges úton történı elıállításuk
egyik lehetséges fajtája az enzimkatalitikus szintézis. Ennek során szacharóz (GF) kiindulási
anyagból az ún. fruktozil-transzferáz (Ft-áz) enzim segítségével alakítható ki a rövid láncú
fruktooligoszacharidok elegye több lépésben. Az elegy a GF2, GF3, GF4 és az át nem alakult
szacharóz mellett melléktermékként keletkezı glükózt is tartalmaz. Mivel glükóz a
szintézisreakció kompetitív inhibítora, így annak eltávolítása nélkül maximálisan kb. 60 %-os
fruktooligoszacharid-hozam érhetı el. Ezért a glükóz folyamatos eltávolítása a rendszerbıl
jelentısen megnövelheti az elıállított termékkoncentrációt. A glükózelimináció egyik
lehetséges és viszonylag olcsó fajtája egy másik enzimes rendszer alkalmazása, melynek
során immobilizált glükóz-oxidázt (GOD) használhatunk a glükóz eltávolítására.

Az enzimkatalitikus szintézis megvalósításának két alapvetı módja lehetséges. Az egyik
során szakaszos üzemmódban szabad állapotú enzimmel, illetve az enzimet tartalmazó sejttel
történik a szintézis. A másik esetben valamilyen szilárd fázisú hordozóhoz rögzítetten
alkalmazzuk a biokatalizátort, melynek révén félfolyamatos, illetve folyamatos üzemmód is
megvalósíthatóvá válik. A rögzítésre leggyakrabban Ca-alginát gélbezárást, illetve
adszorpciós technikát alkalmaznak.
Munkám kezdetekor célkitőzéseim a következık voltak:

1. Kereskedelembıl beszerzett fruktozil-transzferáz enzim rögzítésére alkalmas módszer(ek)
és hordozó(k) kiválasztása.
2. A rögzítés optimális körülményeinek (hımérséklet, pH, optimális szubsztrátkoncentráció)
meghatározása és a rögzítés eredményességének vizsgálata lombikos kísérletekkel.
3. A szilárd fázisú készítmény katalitikus viselkedésének jellemzése, fruktooligoszacharidok
elıállításának vizsgálata során.
4. Kísérletek a melléktermékként keletkezı glükóznak a fruktooligoszacharid-szintézissel
szimultán, biokatalitikus úton történı eltávolítására.
5. A glükóz eliminációhoz alkalmazható biokatalizátor elıállítása és vizsgálata.
6. Az együttes termékelıállítás és szimultán melléktermék szeparáció megvalósítására
alkalmas laboratóriumi mérető reaktor összeállítása és mőködésének vizsgálata.

TÉZISEK
I.

A fruktooligoszacharidok szintézisére alkalmazandó, fruktozil-transzferáz aktivitással
rendelkezı kereskedelmi Pectinex Ultra SP-L enzimkészítményt rögzítettem abból a
célból, hogy megnöveljem a biokatalizátor stabilitását. Az Amberlite IRA 900 Cl típusú
anioncserélı gyantát alkalmasnak találtam hordozónak. A szilárd fázisú biokatalizátor
elıállítására egy újszerő, kétlépéses rögzítési technikát dolgoztam ki. Elsı lépésben az
enzimoldatot az aktivált gyantán adszorbeáltattam, így ionos jellegő kötések alakultak
ki a gyanta és a fehérjemolekulák között. Második lépésben a gyantán megkötıdött
enzimmolekulák között – stabilizálás céljából – keresztkötéseket alakítottam ki
glutáraldehid segítségével. A kötıreagens nemcsak a fruktozil-transzferáz molekulákat
vitte keresztkötésbe, hanem a Pectinex Ultra SP-L készítmény fı tömegét kitevı egyéb
fehérjéket is. Így egy stabilizáló „fehérjeháló” alakult ki a biokatalizátorszemcsék külsı
és belsı felületén. Az általam kidolgozott újszerő enzimrögzítési módszer tehát úgy

tekinthetı, mint ionos és kovalens kötések konszekutív létrehozásán, továbbá
segédfehérjék

stabilizáló

hatásán

alapuló

módszer.

Fruktozil-transzferáz

immobilizálására a módszert más szerzık biztosan nem alkalmazták, de alapos
szakirodalmi vizsgálódásaim szerint más enzimre sem található ilyen módszer. (2.
publikáció)
II.

Meghatároztam a fenti rögzítési módszer optimális körülményeit. Ennek során 16,7 g g1

biokatalizátor/hordozó arányt, 0,25 % kovalens rögzítıágens koncentrációt és 15 min

keresztkötési idıt állapítottam meg, mint optimumokat. A kialakított immobilizált
enzimkészítmény mőködési paramétereinek vizsgálata során pH=5,6 és 53°C értékeket
kaptam optimumként. Az ezen körülmények között létrehozott és alkalmazott
biokatalizátor felezési ideje ~ 40 nap, tehát mőködési stabilitása gyakorlati szempontból
megfelelı. A megállapított optimális mőködési paraméterek mellett az új típusú szilárd
fázisú biokatalizátor alkalmazásával, rázatott lombikos kísérletekben vizsgáltam a
fruktooligoszacharidok elıállításának lehetıségét. A kísérletek során az optimális
körülmények között 64,4 %-os termék-hozamot sikerült elérnem, amely megfelel a
szakirodalomban talált adatoknak. (2. publikáció)
III.

A fruktooligoszacharid szintézis reakció melléktermékeként keletkezı glükóz
eliminálására glükóz-oxidáz – kataláz koimmobilizált enzimkészítményt állítottam elı.
Az alkalmazott hordozó és a kombinált rögzítési módszer analóg a fentiekben
bemutatott módszerrel, de mivel azt a jelen esetben glükóz-oxidáz – kataláz rendszer
szimultán koimmobilizálására alkalmaztam – a vonatkozó szakirodalom adatainak
vizsgálata alapján – újnak minısül. Megállapítottam, hogy a koimmobilizált enzimek
aktivitásai jó közelítéssel azonosak azokkal az aktivitásértékekkel, amelyeket akkor
kaptam, amikor a két enzimet külön-külön rögzítettem. Meghatároztam a preparátum
optimális rögzítési paramétereit (0,5 % glutáraldehid koncentráció és 60 min rögzítési
idı), valamint a készítmény alkalmazási optimumait (pH=5,1 és 30°C hımérséklet). (1.
és 3. publikáció)

IV.

A kialakított rögzített biokatalizátorok felhasználásával egy, az együttes termékelıállításra

és

melléktermék-eltávolításra

alkalmas,

eredeti

konfigurációjú,

laboratóriumi mérető, két, oszlopból álló, integrált reaktorrendszert állítottam össze és
vizsgáltam a kesztóz, nisztóz és fruktozil-nisztóz fruktooligoszacharidok elıállításának
lehetıségét. A két oszlopreaktor közül a szintézisreaktor állóágyas, a glükóz-oxidációs
reaktor kevert ágyas üzemben mőködött. A mőködési ciklusuk úgy volt beállítva, hogy

a ciklus alatt azonos mennyiségő glükóz keletkezett a szintézis reaktorban, mint
amennyi eliminálódott a glükóz-oxidációs reaktorban. Ezután a kapcsolt csı- és
szeleprendszer és szivattyúk felhasználásával megcseréltem a két reaktor mőködési
módját, majd egy újabb ciklust indítottam el. A ciklikus mőködéső kétreaktoros
reaktorblokk az idıben integrált folyamatok megvalósítására alkalmas reaktorok új
típusa.
A reaktorblokkban több ciklusból álló kísérletsorozatban 74,44 %-os termékhozamot
sikerült elérnem, amely lényegesen nagyobb, mint a melléktermék eltávolítása nélkül
kapott érték. (1. és 5. publikáció)
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