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Összefoglaló/ Summary 

A fermentációs tudomány régi, vissza-visszatérő problémája a folyamat nyomon követése. A klasszikus 

metodika szerint adott időközönként mintát kell venni, és abból szubsztrát, mikroba és termék analízist végezni. 

Ez egy részt ritkán eredményez real-time értékelést, amire a terjedő Quality-by-Design (QbD, Eltervezett 

minőség), és a Process Analytical Tools (PAT) koncepciók miatt is egyre nagyobb szükség volna, másrészt a 

ritka mintavételek okán nehéz sebességeket és fajlagos sebességeket meghatározni, hiszen ezekhez 

infitiézimálisan kicsi időnként kellene mintát venni. 

Ezekre nyújthat megoldást egy különleges bioreaktor elrendezés: a litván Biosan cég Personal Bioreactora, 

amely reverse-spinning technology segítségével az odda-vissza forgó Falcon-csőben vékony folyadék filmet hoz 

létre, ami a gázanyagcserét is segíti, és az on-line turbiditás mérést is lehetővé téve programozható gyakorisággal 

határozza meg a sejtkoncentrációt. 

A másik újításunk arra fókuszál, hogy a mikrobiológiai tisztaság mérésekre, telepszám meghatározásra 

kifejlesztett BacTrac készülék által felvett vezetőképességi görbékből fermentációs biomassza adatokat 

nyerhessünk ki. Mivel a készülék 40 párhuzamos cella mérésére képes, és a cella térfogat (5-10ml) kezdeti és 

végső analitikai mérést is lehetővé tesz, kb 40 rázatott lombik kiváltását tudja megvalósítani és online biomassza 

méréssel kiegészíteni. 

A fenti két módszert a jól ismert S. cerevisiae fermentatív és respiratív anyagcseréjén keresztül próbáljuk 

bemutatni strukturális modell segítségével. 

 

The old and often retaining challenge is the process monitoring in fermentation sciences. According to the 

classical methods, sample should be taken regularly in given time periods, and from the sample we should 

determine substrate, biomass, and product concentrations These can result rarely real-time evaluation, which 

become more important with the spreading concept of Quality-by-Design and Process Analytical Tools. On the 

other hand, rare sample distribution hinder the determination of rates and specific rates, since sampling time is 

much more than infinitesimal time gap, which would be required for rate determinations. 

To overcome this limitations the Biosan’s Personal Bioreactor from Latvia can give solutions, applying reverse-

spinning technology in rotating Falcon-tubes resulting thin liquid layer. This can enhance gas transfer and 

facilitate on-line biomass measurement with turbidity determination at programmable frequency. 

Our next innovation focused on obtaining fermentation biomass data from conductivity curves taken by BacTrac, 

which was developed for detection and quantification of microorganism. Since our equipment can manage 40 

parallel runs, and at the same time the volume of cells (5-10ml) allow the initial and final analysis as well, this 

can replace 40 shaking flask and supplement with online biomass determination. 

The above two methods will be introduced with the help of the well-known fermentative and respirative 

metabolism of S. cerevisiae with the help of a structural model. 

 


