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0. Bevezetés
A biotechnológia a biokémia, mikrobiológia és a mérnöki tudományok integrált alkalmazása
mikroorganizmusok, állati és növényi sejtek/szövetek, vagy ezek részeinek (pl. enzimek)
technológiai felhasználása céljából, beleértve új mikroorganizmusok kifejlesztését is. Ezen
belül a környezeti biotechnológia olyan tudomány, amely a biotechnológia eszköztárát a
(folyadék, szilárd, vagy gáz halmazállapotú) hulladékok, vagyis az egészségre, illetve
valamely ökológiai rendszerre káros anyagok ártalmatlanítására, kivonására és hasznosítására
veszi igénybe.
1. Mikroorganizmusok környezeti igényei
Minden élő szervezetnek életfeltételekre és forrásokra van szüksége. Ezek azok a tényezők,
amelyek az élőlények elterjedését és gyakoriságát, tömegességét befolyásolják, limitálják.
Életfeltételek azok az ökológiai tényezők, amelyek időben és térben változnak, az adott
élőlény által nem kerülnek elfogyasztásra, de limitálnak. Például: hőmérséklet, pH,
sótartalom. Ezzel szemben a forrásokat az élőlények felhasználják, elfogyasztják, így
hozzáférhetőségüket maguk is jelentősen befolyásolják. Vizes közegben ilyen például az
oxigén.
Hőmérséklet
A hőmérséklet talán a legfontosabb környezeti tényező, amely az élőlények növekedését és
túlélését befolyásolja. Túl hideg, illetve túl forró környezetben a mikroorganizmusok nem
képesek növekedni. A hőmérséklet elviselhető szélső határai a különböző fajoknál jelentősen
eltérhetnek.
A hőmérséklet két alapvetően különböző módon hat az élőlényekre. Magasabb hőmérsékleten
a kémiai-biokémiai reakciók nagyobb sebességgel mennek végbe, ezért a sejtek gyorsabban
növekednek. Bizonyos hőmérséklet felett azonban egyes fehérjék irreverzibilisen károsodnak.
Ezért a hőmérséklet növekedésével egy határpontig a növekedés és anyagcsere intenzívebbé
válik, ezután inaktiválódás következik be. Ezen a ponton túl gyorsan megszűnik az összes
sejtfunkció. Túl alacsony hőmérsékleten viszont, pl. a membránfunkciók károsodhatnak.
Minden mikroorganizmus számára létezik egy hőmérsékleti minimum, amely alatt nem képes
növekedni, egy optimális hőmérséklet, amelynél a sejtek leggyorsabb növekedése
tapasztalható, és egy hőmérsékleti maximum, amely felett növekedés már nem lehetséges. A
hőmérsékleti optimum mindig közelebb van a maximumhoz, mint a minimumhoz. Ezt a
három hőmérsékletet kardinális hőmérsékleteknek is nevezik, és értékük általában minden
mikroorganizmus-fajra jellemző, de nem teljesen meghatározott, mert egyéb környezeti
tényezők, különösen a tápközeg összetétele, kissé módosíthatják őket.
Különböző mikroorganizmusok kardinális hőmérsékletei nagyon jelentősen eltérnek. Egyesek
hőmérsékleti optimuma 4 ˚C-nál, másoké 100 ˚C felett van. A fajok egy része fagypont alatt,
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mások 100 ˚C felett is növekedni tudnak. Pl. a Pyrolobus fumarii ősbaktérium hőmérsékleti
maximuma 113 ˚C. A teljes hőmérsékleti skálán azonban egyetlen baktérium sem képes
növekedni. A legtöbb mikroorganizmus számára a növekedéshez megfelelő hőmérsékleti
intervallum 30 ˚C körül van.
Hőmérsékleti optimumuk szerint a mikroorganizmusok négy csoportra oszthatók:
-

pszichrofil: alacsony (15 ˚C alatt), pl. Polaromonas vacuolata 4˚C
mezofil: közepes, pl. Escherichia coli 39˚C
termofil: magas (45 ˚C felett), pl. Bacillus stearothermophilus 60˚C
hipertermofil: nagyon magas (80 ˚C felett), pl. Thermococcus celer 88˚C

Mezofil mikroorganizmusok élnek a melegvérű állatokban (köztük az emberben), a mérsékelt
övi és trópusi talajokban és vizekben. A pszichrofil mikroorganizmusok a szokatlanul hideg, a
termofilek a különlegesen meleg élőhelyeket népesítik be. A hipertermofil
mikroorganizmusok rendkívül forró környezetben, pl. hőforrásokban, gejzírekben és
hidrotermális mélytengeri árkokban élnek.
Az Escherichia coli hőmérsékleti optimuma 39 ˚C, minimuma 8 ˚C, maximuma 48 ˚C.
Különbséget kell tennünk pszichrofil és pszichrotoleráns mikroorganizmusok között. A
pszichrofil szervezetek optimális növekedési hőmérséklete 15 ˚C alatti, hőmérsékleti
maximuma 20 ˚C alatti, hőmérsékleti minimuma 0 ˚C, vagy alacsonyabb. Azokat a
mikroorganizmusokat, amelyek 0 ˚C-on még növekednek ugyan, de optimumuk 20-40 ˚C,
pszichrotoleránsaknak nevezzük.
A pszichrofilek állandóan hideg élőhelyeken fordulnak elő, és elpusztulhatnak, ha csak rövid
időre is szobahőmérsékletre melegítik őket. Pl. algák, amelyek a sarkvidékek jegében és az
alatt élnek. Pszichrofil algák találhatók a hómezők és gleccserek felszínén, gyakran olyan
tömegben, hogy azok felszínét vörösre vagy zöldre festik. A leggyakoribb hóalga a
Chlamydomonas nivalis, fénylő vörös spórái vannak, amelyek a vörös színeződést okozzák.
A pszichrotoleráns mikroorganizmusok jóval elterjedtebbek, mint a pszichrofilek.
Megtalálhatók a mérsékelt övi talajokban és vizekben, továbbá a hűtőszekrényben (4 ˚C –on)
tartott húsban, tejben, tejtermékekben, zöldségben és gyümölcsökben. Mivel a mérsékelt
éghajlatú övezetekben a nyár meleg, érthető, hogy ott a pszichrofilek nem képesek növekedni.
A nyári meleg olyan szelekciós nyomás, amely a pszichrofilek ellen hat, és velük szemben a
pszichrotoleránsakat részesíti előnyben.
A pszichrotoleránsak képesek ugyan növekedni 0 ˚C-on, de meglehetősen lassan. A
baktériumok, gombák, algák és protozoák különböző nemzetségeiben találunk
pszichrotoleráns fajokat.
A termofil mikroorganizmusok hőmérsékleti optimuma 45 ˚C felett, a hipertermofileké 80 ˚C
felett van. Ilyen magas hőmérsékletű élőhelyet ritkán találunk a természetben. Teljes
napsugárzásnak kitett talajok dél körül gyakran 50 ˚C fölé melegednek, egyesek 70 ˚C-t is
elérhetnek, bár néhány centiméterrel a felszín alatt már sokkal alacsonyabb a hőmérséklet.
Erjedő anyag, pl. komposzt és szilázs többnyire 60-65 ˚C hőmérsékletet mutat. A
legmagasabb hőmérsékletű élőhelyek a természetben vulkanikus aktivitás környezetében
találhatók. Számos hőforrás hőmérséklete a víz forráspontjának közelében van. Pl. a Boulder
Spring a Yellowstone Nemzeti Parkban túlhevített, hőmérséklete 101-102 ˚C. Vizében számos
hipertermofil mikroorganizmus él.
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A termofil és hipertermofil mikroorganizmusok a biotechnológia számára is fontosak, mert
bizonyos eljárások magas hőmérsékleten jobban és hatékonyabban hajthatók végre.
pH
Minden mikroorganizmus számára létezik egy pH tartomány, amelyben növekedni képes,
továbbá ezen belül egy meghatározott pH-optimum. A legtöbb természetes élőhelyen 5 és 9
közötti pH értékek uralkodnak. Nagyon gyakoriak az olyan mikroorganizmusok, amelyeknek
pH-optimuma ebben a tartományban van. Csak kevés faj képes 2 alatti vagy 10 feletti pHértékeknél növekedni. Az acidofil mikroorganizmusok alacsony pH-értékek mellett élnek. A
gombák általában jobban tűrik a savanyú környezetet, mint a baktériumok. Sok gomba pHoptimuma 5 vagy kisebb, és néhányan jól növekednek 2 alatti pH-értékeken. Ugyanakkor a
baktériumok között is vannak acidofil szervezetek. Közülük egyesek obligát acidofilek, azaz
egyáltalán nem képesek semleges pH mellett növekedni. Ide tartozik a Thiobacillus több faja,
továbbá az ősbaktériumok (Archaea) különböző nemzetségei, pl. Sulfolobus, Thermoplasma.
Thiobacillus fajok, pl. T. ferrooxidans és a Sulfolobus acidofil tulajdonságához egy érdekes
képesség kacsolódik: szulfid-ásványokat oxidálnak, és kénsavat termelnek.
A jelenleg ismert leginkább acidofil mikroorganizmus a Picrophilus oshimae ősbaktérium,
amely egyúttal termofil is (optimális hőmérséklete 60 ˚C). pH-optimuma 0.7, pH 4 felett
sejtjei elpusztulnak (citoplazma-membránja feloldódik).
Néhány mikroorganizmus pH-optimuma magas, néha 10-11 is lehet. Ezek az alkalifil
szervezetek. Többnyire erősen bázikus élőhelyeken, mint nátrontavakban és erősen
karbonátos talajokban fordulnak elő. A legtöbb eddig tanulmányozott alkalifil prokarióta az
aerob, nem tengeri baktériumok közül került ki, sokan közülük a Bacillus nemzetségbe
tartoznak. Néhány extrém alkalifil mikroorganizmus egyúttal sókedvelő (halofil), ezek
legtöbbje ősbaktérium.
Víz és a benne oldott anyagok
Víz az élet oldószere. Minden élőlénynek szüksége van vízre. A víz hozzáférhetősége fontos
tényező, amely a természetben a mikroorganizmusok növekedését befolyásolja. A víz
hozzáférhetősége nem csak attól függ, hogy milyen nedves vagy száraz az élőhely, hanem a
vízben oldott anyagok, pl. sók, cukrok koncentrációjától is. Ez azért van így, mert az oldott
anyagok affinitása a vízhez csökkenti annak hozzáférhetőségét a mikroorganizmusok
számára.
Az ozmózis során a víz a magasabb vízpotenciálú helyről az alacsonyabb vízpotenciálú hely
felé diffundál a sejthártyán keresztül. Többnyire egy sejt citoplazmája magasabb
koncentrációban tartalmaz oldott anyagokat (ezért alacsonyabb vízkoncentrációjú), mint a
környezete, ezért a víz igyekszik a sejtbe diffundálni. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a sejt
vízforgalma pozitív. Ha azonban a sejt alacsonyabb vízaktivitású1 környezetben van, a víz az
ozmózis eredményeképpen kilép a sejtből.
A tengervíz kb. 3 % nátrium-kloridot és kis mennyiségben egyéb oldott ásványokat tartalmaz.
A tengerben élő mikroorganizmusok az ennek megfelelő vízaktivitás mellett növekednek
optimálisan, emellett többnyire specifikus igényük van a nátrium-ionokra. Az ilyen
mikroorganizmusokat halofil-nak nevezzük. A legtöbb mikroorganizmus nem képes nagyon
alacsony vízaktivitású környezetben megélni. A halotoleráns mikroorganizmusok elviselik
környezetük vízaktivitás értékének bizonyos mértékű csökkenését, de legjobban akkor
növekednek, ha nincs többlet oldott anyag.
1

Vízaktivitásnak nevezzük valamely anyag, illetve oldat feletti egyensúlyi gőznyomás arányát a tiszta víz felett
mérhető egyensúlyi gőznyomáshoz.
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Az élelmiszeriparban oldott anyagokat, pl. konyhasót, répacukrot használnak adalékként,
hogy a mikroorganizmusok növekedését gátolják.
Nagyon magas sótartalmú környezetben képesek élni az extrém halofil mikroorganizmusok.
Ezek optimális növekedéséhez fajtól függően 15-30% sótartalomra van szükség. Magas
cukortartalmú élőhelyeken képesek élni az ozmofil, nagyon száraz (vízhiányos) élőhelyeken a
xerofil mikroorganizmusok.
Az alacsony vízaktivitás mellett növekvő mikroorganizmusok a sejtjük belsejében oldott
anyagok koncentrációját megnövelik, így citoplazmájuk vízaktivitását a környezetnek
megfelelően szabályozzák. Ehhez ún. kompatibilis oldott anyagokat szintetizálnak, illetve
dúsítanak fel, amelyek a sejt biokémiai folyamatait nem gátolják. Ezek lehetnek cukrok,
alkoholok, aminosavak vagy származékaik, illetve az extrém halofil ősbaktériumok és néhány
extrém halofil valódi baktérium esetében, kálium ionok.
Oxigén
A mikroorganizmusok különböznek oxigénigényük, illetve oxigénnel szembeni
tűrőképességük tekintetében. Az aerob fajok a levegőnek kitéve képesek növekedni (a levegő
21% oxigéntartalmú), sokan közülük magasabb oxigénkoncentrációt is elviselnek. Légzési
láncuk az oxigént terminális elektronakceptorként hasznosítja. Sok aerob szervezet
növekedése szempontjából nagyon fontos az alapos szellőztetés. Az oxigén ugyanis vízben
rosszul oldódik, és a mikroorganizmusok által a növekedés során elhasznált oxigén
diffúzióval nem elég gyorsan pótlódik.
A mikroaerob fajok csak akkor tudják az oxigént felhasználni, ha az a levegőnél alacsonyabb
koncentrációban van jelen, többnyire azért, mert légzési képességük korlátozott, illetve
oxigénre érzékeny molekulákat (pl. enzimet) tartalmaznak. A fakultatív aerob szervezetek
megfelelő tápanyag és egyéb tenyésztési feltételek mellett aerob és anaerob körülmények
között egyaránt növekedni tudnak.
A légzési rendszerrel nem rendelkező mikroorganizmusok nem képesek az oxigént terminális
elektronakceptorként hasznosítani. Ezek az anaerob szervezetek. Két osztályra különíthetők.
Az aerotoleráns anaerobok oxigén jelenlétében is növekedni képesek, bár nem tudják azt
hasznosítani. Az obligát anaerob szervezeteket viszont az oxigén elpusztítja. Ezek ugyanis
nem képesek az oxigén-anyagcsere bizonyos termékeit (hidrogénperoxid, szuperoxid anion,
hidroxil-radikál) méregteleníteni.
Az aerob és fakultatív aerob szervezetek rendelkeznek olyan enzimekkel, amelyek a toxikus
oxigén-származékokat eltűntetik. A kataláz a hidrogénperoxidot támadja:

2 H 2 O 2 → 2 H 2 O + O2
A peroxidáz funkciója hasonló, de működéséhez redukálószer szükséges, ami többnyire
NADH:
H 2 O2 + NADH + H + → 2 H 2 O + NAD +
A szuperoxid aniont a szuperoxid dizmutáz hatástalanítja:
−

2O2 + 2 H + → H 2 O2 + O2
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A szuperoxid dizmutáz és a kataláz kombinált működése a rendkívül agresszív szuperoxid
gyököt végeredményben vízzé és oxigénné alakítja át.
Számos anaerob szervezet nem rendelkezik ilyen eszközökkel, ezért az oxigén számukra
mérgező. Ennek ellenére az ilyen mikroorganizmusok sem ritkák. Földünkön nagyon
elterjedtek az anoxikus élőhelyek. Ilyenek az iszapok és egyéb tavi, folyami és óceáni
üledékek, mocsarak, lápok, vízzel átitatott talajok, élelmiszerkonzervek, az állatok
bélrendszere, egyes szennyvíztisztító berendezések, olajmezők, földalatti vizek. Ezekben az
anoxikus és redukáló környezet többnyire baktériumok aktivitásának köszönhető, amelyek
légzésük során az oxigént elhasználják, illetve erősen redukáló anyagokat, hidrogént és
kénhidrogént termelnek. Mikor elfogy az oxigén, az élőhely anoxikussá válik.
Jelenlegi ismereteink szerint az obligát anaerob mikroorganizmusok fajai 3 nagy rendszertani
egységben fordulnak elő: számos prokarióta, néhány gomba és kevés protozoa. Az ide tartozó
baktériumok egyik legjobban ismert csoportja a Clostridium nemzetség, amely Gram-pozitív,
spóraképző fajokat foglal magában. Talajokban, állóvízi üledékekben, bélcsatornákban igen
elterjedtek, és gyakran az élelmiszerkonzervek megromlását okozzák. Ide tartoznak még
egyebek között a szulfátredukáló és az acetogén (ecetsavtermelő) baktériumok is. Sok
ősbaktérium szintén obligát anaerob, köztük nagy jelentőségűek a metántermelők.

2. Az anyagcsere alapelvei. Az ATP-szintézis mechanizmusai. Mikrobiális
anyagcsere-típusok.
Minden élőlény jellemző tulajdonsága az anyagcsere. Ennek során egyrészt összetettebb
kémiai vegyületeknek egyszerűbbekre történő lebontása zajlik, miközben a felvett kémiai
energia biológiailag hasznosítható energiává alakul át (ezt lebontó anyagcserének vagy
katabolizmusnak hívjuk). Másrészt az anyagcserére hárul az a feladat, hogy a tápanyagok a
saját sejt anyagává alakuljanak át (felépítő anyagcsere vagy anabolizmus). Az ehhez
szükséges energiát a lebontó anyagcsere szolgáltatja. Ezek az anyagcsere-folyamatok a
sejteken belül mennek végbe. További anyagcsere teljesítményt jelent az anyagtranszport és a
mozgás, melyeket a felépítő anyagcserével együtt, mint teljesítmény-anyagcserét foglalhatunk
össze.
A lebontó és felépítő anyagcsere között fontos összefüggés áll fenn. A lebontó anyagcsere
során adenozin-difoszfátból (ADP) és szervetlen foszfátból adenozin-trifoszfát (ATP)
képződik (foszforilálás): ADP + Pi → ATP (Pi : ortofoszforsav, szervetlen foszfát), amihez a
szükséges energiát exergonikus folyamatok szolgáltatják.
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----------------------------------------------------------------------------- AMP
-----------------------------------------------------------------------------------------ADP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ATP
Az ATP-ben átmenetileg tárolt energiát használja a sejt a felépítő anyagcserében különféle
prekurzoroknak (kiindulási anyagoknak) a sejt saját anyagává történő átalakítása érdekében.
Ugyancsak ATP formájában tárolt energia szükséges olyan sejtszintű folyamatokhoz, mint a
mozgás, vagy a citoplazma-membránon keresztül történő aktív transzport. Az ATP-nek ezért
központi, „energiavaluta”-szerepe van az egész anyagcserében.
A sejt tehát anyag- és energiatranszformátor, melynek egyetlen célja saját anyagának
fenntartása és szaporítása. Tápanyagokat vesz fel, alakít át, termékeket bocsát ki a
környezetébe. Saját testanyagának felépítéséhez különféle szubsztrátokat2 használ fel
(bioszintézis). A sejt irreverzibilis bioreaktorként működik, amely az energiát kémiai
(kemotróf organizmusok) vagy fényenergia formájában (fototróf organizmusok) veszi fel és
az ATP, mint egységes energiahordozó kémiai energiájává alakítja át. Ezen energia-átalakítás
közben az energia mintegy 30-40 %-a hővé alakul, tehát a lebontó anyagcsere hatásfoka 6070%. A felvett anyagoknak a sejt saját anyagává történő asszimilációja, a
transzportfolyamatok és a mozgás számára az ATP hidrolízise szolgáltatja az energiát:
ATP→ADP + Pi. Eközben a felhasznált energia egy része ismét hő formájában szabadul fel.
A teljesítmény-anyagcsere (felépítő anyagcsere + transzport + mozgás) hatásfoka mintegy
40%. Mivel a sejt számára a hőenergia izoterm és izobár körülmények között nem
hasznosítható újra, az anyagcsere irreverzibilis.
A lebontó anyagcsere (nagyon kevés kivételtől eltekintve) redox-folyamatnak tekinthető,
amelynek van egy oxidációs és egy redukciós részfolyamata. Az oxidációs részfolyamat során
egy szubsztrát (az ún. elektrondonor) oxidálódik, miközben redukcióekvivalensek
szabadulnak fel. Ezek a redukcióekvivalensek további szubsztrátra vivődnek át, amely így

2

A „szubsztrát” fogalma vonatkozhat egy biokémiai reakció kiindulási anyagára, vagy egy organizmus
tápanyagára is. Ez azonban nem ellentmondás, mivel a tápanyagok a sejtben biokémiai átalakuláson esnek át,
tehát biokémiai reakciók kiindulási anyagaivá válnak.
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redukálódik. Minden képződött redukcióekvivalensnek fel kell használódnia, különben
felborulna a sejt élettani egyensúlya.
A lebontó anyagcsere során alapvetően kétféle módon képződik ATP: szubsztrát szintű
foszforilálás, illetve elektrontranszport-foszforilálás révén. Mindkét folyamat
végbemeneteléhez szükséges, hogy termodinamikailag megengedett legyen, és bizonyos
mechanizmusok (enzimhez, sejtstruktúrához kötött folyamatok) rendelkezésre álljanak.
Példaként a szőlőcukor (glükóz) légzéshez kapcsolt lebontását említhetjük (glikolízis+citrát
ciklus+légzési lánc).
A szubsztrát szintű foszforilálás során egy exoterm reakció szabadentalpiájának
felhasználásával foszforilált, energia-gazdag közti termék képződik. Az „energia-gazdagság”
az adott összefüggésben mindig azt jelenti, hogy az adott vegyület magas csoportátviteli
potenciállal rendelkezik, és így jelentős a kémiai reakcióképessége is, de anélkül, hogy
spontán szétesne. Az energia-gazdag, foszforilált köztestermék ezután képes átvinni a
foszforilcsoportot az ADP-re, miközben ATP képződik:
X~P + ADP → X + ATP
Itt ~P jelöli az aktivált foszforil-csoportot. A foszforilált köztestermék gyakran maga is
valamilyen energia-gazdag prekurzorból képződik. A foszforilált vegyületnek legalább akkora
csoportátviteli potenciáljának kell lennie, mint az ATP-nek, mert különben a reakció fordított
irányban menne végbe.
Szubsztrát szintű foszforilálás révén ATP szintézis csak akkor lehetséges, ha egy foszforilált,
energia-gazdag metabolit3 képződéséhez szükséges mechanizmusok rendelkezésre állnak,
továbbá ez a metabolit legalább olyan energia-gazdag, mint az ATP (tehát az ATP – képződés
termodinamikai szempontból megengedett).
Tipikus, gyakran előforduló példa szubsztrát-szintű foszforilálásra aldehid oxidációja
karbonsavvá, ahogy a glikolízis során a glicerinaldehidfoszfát-dehidrogenáz reakcióban is
történik. A reakciót katalizáló enzim funkcionális csoportja tiol (SH-) csoport, amelynek
mérgezése, például higanyvegyületekkel vagy alkilhalogenidekkel, az enzim
inaktiválódásához és így a folyamat megszakadásához vezet (amiből látjuk a mechanizmus
meglétének fontosságát is).
Szubsztrát szintű foszforilálás alkalmával mólnyi mennyiségű átalakított szubsztrát esetén
sztöchiometriailag mindig egész számú mol ATP átalakítására illetve szintézisére kerül sor (a
sztöchiometriai arány rendszerint 1:1). Hogy ez másként is lehet, azt az elektrontranszportfoszforilálás példája mutatja.
Míg a szubsztrát-szintű foszforilálás a citoplazmában megy végbe, az elektrontranszportfoszforilálás baktériumokban a sejtmembránhoz4 kötött. Ennek során használódnak fel az
oxidációs folyamatokban képződött redukció-ekvivalensek. A membránhoz kapcsolódó
átvivők között az elektronok a redoxpotenciál-gradiens szerint, azaz a negatívabb
redoxpotenciálú donortól a pozitívabb redoxpotenciálú akceptor felé haladnak. Az így
felszabaduló energia arra fordítódik, hogy egy fehérje protonokat „pumpál” a sejt belsejéből a
membrán külső oldalára. A sejtmembrán külső oldalán tehát pozitív töltések (protonok)
feleslege alakul ki a sejt belsejéhez képest (ún. kemiozmotikus mechanizmus). A membrán
két oldala közt így egyrészt kémiai proton-gradiens (∆pH) jön létre, mivel a
protonkoncentráció kívül nagyobb, mint a sejt belsejében. Másrészt a külső oldal pozitív
3
4

Az anyagcserében résztvevő anyagokat hívjuk metabolitoknak (anyagcsere = metabolizmus)
Eukariótákban a mitokondrium belső membránjához
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töltésű lesz a sejt belsejéhez képest, tehát membránpotenciál alakul ki (∆Ψ). Az ATPnyeréshez különösen ez utóbbi járul hozzá.
Egy integrális membránfehérje (az ATP-szintetáz) révén a protonok irányított visszaáramlása
jön létre, míg az elektrokémiai potenciálkülönbség leépülése kapcsán felszabaduló energia
ATP-szintézisre használódik fel (az „energia-gazdag köztestermék” szerepét tehát most a
protonok elektrokémiai potenciálkülönbsége játssza). Ennek során 3 proton visszaáramlására
lehet egy molekula ATP képződését számítani. A szubsztrátonként számítható n/3 ATP (n a
kipumpált protonok száma) a valóságban kissé kevesebb is lehet, mivel (a sejt élettani
állapotától függően) néhány proton az ATP-szintetáz segítsége nélkül is átszivároghat a
sejtmembránon.
Nagy potenciálkülönség esetén a redukciós ekvivalensek a termodinamikai gradiensnek
megfelelően kaszkádszerűen, több, egyre pozitívabb redoxpotenciálú elektronátvivőn
keresztül is haladhatnak (elektrontranszport lánc). Ezáltal az energia nem egy lépésben,
hanem az ATP-képződéshez optimális adagokban kerülhet leadásra.
Az ATP-képződésnek egy további mechanizmusa során az elektrontranszportot fényenergia
hajtja meg. Ez a helyzet az összes fototróf organizmusoknál. Az ATP-szintézis hasonlóan
zajlik, mint az eddig tárgyalt elektrontranszport-foszforilálásnál, de az elektrontranszporthoz
szükséges redoxpotenciál-különbség itt fényenergia felhasználásával épül fel.
A mikroorganizmusok anyagcseretípusaik szerint osztályozhatók.
A széndioxidot szénforrásként hasznosítani képes szervezeteket autotrófoknak, a szerves
vegyületekre utaltakat heterotrófoknak nevezzük.
A szervezetek által hasznosított energiaforrás alapján megkülönböztetünk fototróf
(fényenergiát hasznosító) és kemotróf (kémiai energiát hasznosító) szervezeteket. A fototróf
organizmusok közül a molekuláris oxigént termelő fotoszintetizáló algáknak és
magasabbrendű zöld növényeknek van a környezeti biotechnológia (szennyvíztisztítás)
szempontjából jelentőségük. Ezek az élőlények a lebontó anyagcsere (légzés) mellett a
kloroplasztiszaikban zajló fotoszintézis elektrontranszport-láncához kapcsolódóan is képesek
ATP-szintézisre. Az autotróf széndioxid redukcióhoz elektrondonorként vizet használnak,
míg a bíbor- és zöld kénbaktériumok (Chlorobiaceae, Chloroflexaceae) kénhidrogént.
A kemotróf szervezeteket anyagcsere-mechanizmusaik alapján további 5 csoportba
oszthatjuk. Azokat a kemotróf mikroorganizmusokat, amelyek elektrondonorként szervetlen
vegyületeket hasznosítanak, kemolitotrófoknak, a szerves vegyületeket igénylőket pedig
kemoorganotrófoknak nevezzük. Terminális elektronakceptorként oxigént használnak az
aerob szervezetek. Ezzel szemben az anaerob szervezetek terminális elektronakceptora
valamely szervetlen vagy szerves vegyület. Az anaerob csoporton belül a lebontó anyagcsere
mechanizmusa lehet anaerob légzés (elektronakceptor szervetlen vegyület) vagy fermentáció
(elektronakceptor szerves vegyület). Az anaerob csoporton belül a szervetlen terminális
elektronakceptort használó organizmusokat gyakran anoxikus néven különítik el.
Az öt anyagcseretípus legfontosabb jellemzői:

1. Kemolitotróf (szervetlen vegyületeket oxidáló) aerob légzők. E szervezetek az ATPszintézishez redukált szervetlen vegyületeket, pl. ammóniát, kénhidrogént, elemi ként,
vas(II)-ionokat molekuláris oxigénnel nitráttá, szulfáttá, vas(III)-ionokká oxidálnak,
miközben az oxigén vízzé redukálódik. Többségük autotróf. Pl. az ammónia nitráttá
oxidálását végző nitrifikáló szervezetek tartoznak ebbe a csoportba, amelyeknek a
szennyvíztisztításban is fontos szerepük van.
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2. Kemoorganotróf (szerves vegyületeket oxidáló) aerob légzők. Ezek a szervezetek
szerves szénvegyületekről származó elektronokat juttatnak az oxigénre, mint
terminális elektronakceptorra. Az oxigén vízzé redukálódik. A bioszférában ez a
leghatékonyabb ATP-nyerő mechanizmus, számos mikroorganizmusban, továbbá a
növényekben és állatokban is megtalálható a hozzá szükséges enzimkészlet. A
szennyvíz- és víztisztítás, a komposztálás és a biológiai gáztisztítás során a szerves
vegyületeket túlnyomórészt ilyen mikroorganizmusok bontják le.
3. Kemolititróf (szervetlen vegyületeket oxidáló) anaerob légzők. Ezen
mikroorganizmusok (az 1. csoporttal ellentétben) a szervetlen vegyületekről származó
elektronokat nem oxigénre, hanem egyéb redukálható szervetlen elektronakceptorra
továbbítják. E szervezetek tehát a redukált szervetlen vegyületet oxidálják egy másik,
oxidált szervetlen vegyülettel, miközben ez utóbbi redukálódik. A felszabaduló
energia ATP-szintézisre fordítódik. Az ilyen, többnyire szén-autotróf
mikroorganizmusokat az ivóvíztisztítási biotechnológia hasznosíthatja (denitrifikálás
szerves szénforrás nélkül, pl. kénnel vagy hidrogénnel, mint elektrondonorral).
4. Kemoorganotróf (szerves vegyületeket oxidáló) anaerob légzők. Ezek a
mikroorganizmusok a 2. csoporthoz hasonlóan szerves vegyületeket oxidálnak, de
terminális elektronakceptoruk nem az oxigén, hanem valamely oxidált szervetlen
vegyület (nitrát, szulfát, oxidált vas vagy mangán, stb.). Ha pl. a nitrát a terminális
elektronakceptor, az elektronok ennek a nitrogénatomjához kapcsolódnak és azt
redukálják, míg az elektrondonorból származó protonok a nitrát-ion redukált állapotú
oxigénatomjaira kerülnek rá, miközben víz keletkezik. Pl. ide tartoznak a denitrifikáló
szervezetek, melyek fontosak az ivóvíz- és szennyvíztisztítási technológiában. A
szennyvíztisztításban alkalmazott legtöbb heterotróf mikroorganizmus (2. csoport)
képes oxigén hiányában erre az anyagcsere-mechanizmusra átkapcsolni.
5. Kemoorganotróf, fermentáló szervezetek. Az ATP-nyerés ezen ősi mechanizmusa
során a szervezetek kisebb molekulatömegű, még többé-kevésbé redukált szerves
vegyületeket hoznak létre. E csoport tagjai főleg abban különböznek az előző négytől,
hogy nincs elektrontranszport-láncuk, az ATP csakis szubsztrát-szintű foszforiláció
révén keletkezik. Ilyenkor a szerves anyag energiájának aránylag csak kis része
konvertálódik nagyenergiájú foszfátkötésbe. E szervezetek tehát akkor szaporodnak el,
amikor a környezetben sem oxigén, sem egyéb szervetlen elektronakceptor nincs
jelen. Pl. acetogén baktériumok az anaerob rothasztás során.

Összefoglaló táblázat (kemotróf organizmusok)
Elektron-akceptor
Elektron-donor Szervetlen vegyületek (légzés)
Oxigén (aerob
Oxidált szervetlen
légzés)
vegyületek (anaerob légzés)
Szervetlen
1. Kemolitotróf
3. Kemolitotróf anaerob
vegyületek
aerob
(anoxikus) légzők
Szerves
2. Kemoorganotróf 4. Kemoorganotróf anaerob
vegyületek
aerob
(anoxikus) légzők

Szerves vegyületek
(fermentáció)
5. Kemoorganotróf
fermentálók

3. Enzimek és kinetikájuk
A szubsztrátok lebontásának folyamatát enzimek, azaz sajátos biokatalizátorok irányítják.
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Ha hosszasan kenyeret rágunk, akkor egy idő után édesnek érezzük. A nyál ugyanis
keményítőbontó enzimet, α-amilázt tartalmaz, amely a keményítőről malátacukrot (maltózt)
hasít le. Bár a keményítő bomlása energia-felszabadulással jár (exoterm), szobahőmérsékleten
nem megy magától végbe. Mielőtt a reakció megindul, a reakciópartnereknek bizonyos
energiamennyiséget kell előzetesen kapniuk, ami azt jelenti, hogy magas hőmérséklet
szükséges. Ezt az ún. aktiválási energiát csökkentik az enzimek, úgy hogy a biokémiai
reakciók már 20 ˚C körüli hőmérsékleten is végbemehetnek. Az élő sejtben így nem lépnek
fel elviselhetetlenül magas hőmérsékletek.

Katalizátorral

Katalizátor nélkül

Enzimek nem csak élő sejtben működhetnek. Alkalmas miliő (pH-érték, stb.) beállítása esetén
az enzimes reakció akár kémcsőben is végbemegy. Technikailag enzimeket használnak
például cellulózbontásra vagy hatékonyabb mosóporok előállítására.
Az enzimek rendelkeznek a katalizátorok tulajdonságaival:
nagyon kis mennyiségben hatásosak
1.
2.
a reakcióból változatlan formában távoznak
3.
nem befolyásolják a reakció-egyensúly helyzetét, csak meggyorsítják a beállását.
Az enzimek kémiai felépítésüket tekintve fehérjék, funkciójuk szempontjából pedig
specifikus biokémiai katalizátorok. Minden egyes enzimnek meghatározott, egyedi, csak
rá jellemző háromdimenziós szerkezete van. A peptidláncoknak ezt a sajátos térbeli
elrendeződését az aminosavak sorrendje és kapcsolódásuk módja (a kovalens kötések
mellett hidrogénhidak, van der Waals- erők, elektromosan töltött csoportok közötti
vonzóerők) határozzák meg. Az enzimek struktúrája és funkciója szoros kapcsolatban áll
egymással.
Az enzimeket funkciótípusok alapján 6 főcsoportra osztjuk, amelyeken belül további
alcsoportok különböztethetők meg az átalakított szubsztrátok és a reakcióutak szerint.
1. Oxidoreduktázok.
A sejtben folyó redox-reakciókat katalizálják, pl. hidrogén átvitele a nikotinamidadenin-dinukleotidra (NAD).
2. Transzferázok.
Ezek az enzimek valamilyen csoport átvitelét katalizálják egy donorról egy akceptorra.
Például az aminosav-anyagcserében aminotranszferázok viszik át az amino-csoportot.
3. Hidrolázok.
Hidrolízist (xy + H2O → xOH + yH, ahol xy a kiindulási anyag) katalizáló enzimek.
Ide tartoznak az emésztő enzimek (pepszin, tripszin, stb.).
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4. Liázok.
Kémiai kötéseket nem hidrolitikus módon hasítanak. Pl. az aldoláz egy bizonyos C –
C kötést bont fel cukrokban.
5. Izomerázok.
Molekulán belüli átrendeződéseket katalizálnak, pl. cisz-helyzetből transz-helyzetbe
vagy megfordítva.
6. Ligázok.
Két vegyület között kötést hoznak létre ATP felhasználásával: x + y + ATP → xy +
ADP + Pi.
Az enzimek nem feltétlenül vannak mindig aktív állapotban jelen. Gyakran előfordul,
hogy alaphelyzetben inaktívak, és csak szükség esetén aktiválódnak. Az aktiválást pl.
ionok is kiválthatják, de nagyon gyakran ún. koenzimek vagy prosztetikus csoportok
közreműködésével történik (a prosztetikus csoport olyan koenzim, amely szorosan,
kovalens kötéssel kapcsolódik a fehérjerészhez).
Különösen fontosak a hidrogén- vagy elektronátvivő koenzimek. NAD (nikotinamidadenin-dinukleotid) és NADP (nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát) a legáltalánosabb
hidrogénátvivők. Reverzibilisen redukálódni, illetve oxidálódni képesek:
NAD+ + 2[H] → NADH + H+
illetve
NADH + H+ → NAD+ + 2[H]
és analóg módon a NADP-vel. Hasonló funkciójúak a flavoproteinek. Ezek egy szorosan
kötött prosztetikus csoportot tartalmaznak, a FAD-ot (flavin-adenin-dinukleotid).
További, a légzési láncban is előforduló hidrogénátvivők a citokrómok és az ubikinonok.
Ahhoz, hogy egy biotechnológiai folyamat (pl. szennyvíztisztítás) során valamely
kiindulási anyag meghatározott végtermékké (pl. anaerob környezetben keményítő
vajsavvá) alakuljon át, számos lebontó lépés szükséges, amelyek mindegyikében enzimek
vesznek részt. Egy anyag lebontása tehát sokféle enzim közreműködését igényli. Élő
sejtekből több mint 2000 különböző enzimet lehetett kivonni. Minden, természetes
körülmények között előforduló szerves anyag lebontásához szükséges enzim megtalálható
különféle mikroorganizmusokban.
Az enzimek molekulaszerkezete bonyolult. A gombolyagszerű térbeli szerkezet úgy
rendeződik, hogy a molekula felszínén betűrődés, „zseb” alakul ki. Ebben található az
enzim aktív centruma, ahová a szubsztrát kapcsolódik. A szubsztrát megkötése révén
kialakuló képződményt enzim-szubsztrát komplexnek hívjuk. A reakció további menete
során ez a komplex a termékké és az eredeti enzimmé alakul, melyek elválnak egymástól.
Például a keményítőbontás során α-amiláz-keményítő komplex jön létre, amely végül is
malátacukorrá és α-amilázzá hasad.
Az enzimek reakció- és szubsztrátspecifikusak. Ez azt jelenti, hogy csak egy pontosan
meghatározott szubsztrát képes az enzim aktív centrumához kapcsolódni (kissé
leegyszerűsítve, de szemléletesen: mint a kulcs a zárjába5). Az enzim térbeli szerkezete
5

A valóságban a szerkezet nem ennyire statikus. Az aktív centrum szerkezete is alá van vetve kisebb
fluktuációknak. A szubsztrátnak lehet indukáló szerepe az alkalmas struktúra létrejöttében.
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megszabja, hogy milyen alakú szubsztrát számára van hely az aktív centrumban, az ott
található funkciós csoportok pedig meghatározzák, hogy milyen csoportokat kell a
szubsztrátnak velük szembeállítania, hogy a kötődés az adott helyen (kötőhely)
létrejöhessen. Az aktív centrum meghatározott pontján nyúlnak be a katalitikus funkciót
ellátó csoportok is (katalitikus centrum). Mivel három kapcsolódási pont a szubsztrát
helyzetét már teljesen meghatározza, csak megadott alakú és orientációjú szubsztrát
átalakítására kerülhet sor. Még ugyanannak az anyagnak a különböző izomerjei is eltérő
„bánásmódban” részesülhetnek így.
Fentiekből következik, hogy az aktív centrum két funkcionális részből áll: a kötőhelyből,
ami az átalakítandó anyagot kémiai szerkezete alapján kiválasztja, és a katalitikus
centrumból, amely a kémiai átalakulás típusát meghatározza.
Az enzimek működésének eddigi tárgyalásából érthető, hogy az enzim aktív centrumának
bármilyen módosulása az enzim-aktivitás megváltozásával jár. Ez történik, amikor az
enzim molekulához egy gátló anyag, ún. inhibitor kapcsolódik, amely megváltoztatja az
enzim konformációját és ezáltal aktív centrumát úgy, hogy a szubsztrát nem képes hozzá
kötődni.
Emellett az enzim még egyéb módon is funkcióképtelenné válhat.
A struktúra egészének szétrombolása (denaturálás) az enzimaktivitás teljes, irreverzibilis
megszűnéséhez vezet.
Csekélyebb pH-változások az enzim gátlásához vezetnek.
Nagyobb só- vagy etanol-koncentrációk a fehérjemolekula ionizálható csoportjainak
hidrátburkát befolyásolhatják.
Különböző (pl. cianid, nehézfém) ionok enzimek inhibitoraiként lépnek fel. Nehézfém
ionok olyan enzimeket gátolnak, amelyek aktivitása szulfhidril (SH-) csoportjaik meglétén
múlik, ezek ugyanis nehézfém ionokkal reakcióba lépnek. Az aktív SH-csoportok
blokkolása és az enzim-struktúra megváltozása miatt az aktivitás megszűnik.
Az ún. kompetitív gátlás során a szubsztrát és az inhibitor versengenek az aktív
centrumban elfoglalható helyért. Minél nagyobb az inhibitor koncentrációja, annál több
enzim molekula blokkolására kerül sor. Ugyanakkor a szubsztrát koncentráció
növelésével a kompetitív gátlás feloldható (tehát reverzibilis). Pl. a citromsav-ciklus során
a borostyánkősavból két hidrogén atomot szakít le a borostyánkősav-dehidrogenáz enzim,
aminek következtében fumársav keletkezik. Ez a reakció malonsavval gátolható, mert a
malonsav kapcsolódni tud a borostyánkősav-dehidrogenáz aktív centrumához. Ez a gátlás
megszűnik, ha a malonsav távozik a közegből vagy a borostyánkősavnál sokkal kisebb
koncentrációban van jelen.
Nem csak inhibitorok, hanem aktivátorok is léteznek, vagyis különféle anyagok (pl.
szervetlen ionok), amelyek egyes enzimek aktivitását megnövelik. Az amilázokat például
kloridionok, egyes dehidrogenázokat magnézium-, cink- illetve mangánionok aktiválják.
Ezen enzimek aktivitása és így az enzimreakció sebessége az aktivátorok
koncentrációjával addig nő, míg az aktivátor-ion optimális koncentrációját el nem érjük. A
koncentráció további növelésével az aktivitás már nem növekszik.
Az anyagcsere-folyamatok szabályozása szempontjából nagy jelentőségűek az
allosztérikus enzimek. Ezek két (vagy több) kötőhellyel rendelkeznek. Egyikhez az
átalakítandó szubsztrát kötődik, a másikhoz egy további molekula, amely lehet aktivátor
vagy inhibitor. Példa erre az ún. végtermékgátlás. Ilyenkor a végtermék a reakciólánc
valamely lépését katalizáló enzim inhibitora. Pl. a cellulóz nehezen lebontható anyag,
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amelynek eltávolítása a szennyvíztisztításban is problémát jelent. A cellulóz egy
többlépcsős folyamatban cellobiózzá bomlik le. Csekély koncentrációban (0.29 mM-14.7
mM) a cellobióz indukáló hatású a cellulózbontó enzimekre. 14.7 mM-nál nagyobb
cellobióz koncentrációknál azonban a cellulázok (endo-β-glükanáz és exo-βcellobiohidroláz) szerkezete erősen megváltozik, úgy hogy enzim-szubsztrát komplex nem
tud többé kialakulni, és a cellulóz-bontás gátlódik.
Vizsgáljuk meg a legegyszerűbb enzimes reakció kinetikáját, amely abból áll, hogy a
szubsztrát az enzimhez kapcsolódik (enzim-szubsztrát komplex), majd egy irreverzibilis
lépésben kialakul a reakciótermék, miközben az enzim újra szabaddá válik:

Itt E jelöli a szabad enzimet, S a szubsztrátot, ES az enzim-szubsztrát komplexet és P a
reakcióterméket. A reakciósebességi állandókat a nyilak felett, illetve alatt tüntettük fel.
Jelöljük most a szabad enzim koncentrációját e-vel, a reakciótermékét p-vel és az enzimszubsztrát-komplexét c-vel. A kinetikai egyenletek:
s& = − k1 ⋅ e ⋅ s + k −1 ⋅ c
c& = k1 ⋅ e ⋅ s − (k −1 + k 2 ) ⋅ c

(2.1)

p& = k 2 ⋅ c
Feltételezzük, hogy a teljes (szabad + komplexben kötött) enzim-koncentráció (e0)
állandó:
e + c = e0 = const.

(2.2)

(2.2)-ből a szabad enzim koncentrációja:
e = e0 − c

(2.3)

Ha most (2.1) második egyenletébe helyettesítjük (2.3)-at, azt kapjuk, hogy
c& = k1 ⋅ e0 ⋅ s − (k −1 + k 2 + k1 ⋅ s ) ⋅ c

(2.4)

Ha a szubsztrát koncentrációja sokkal nagyobb, mint az enzimé és a komplex sokkal
gyorsabban képződik, mint ahogy elbomlik, akkor az enzim-szubsztrát komplex
koncentrációja közelítőleg állandó szintre áll be (ún. steady state). Ezt egy példával
szemléltetjük. Képzeljük el, hogy nagyon sokan akarnak belépőjegyet érvényesíteni, de
ehhez csak kevés automata áll rendelkezésre. Akkor azon automaták száma, amelyekben
éppen belépőjegy van (ezek felelnek meg az enzim-szubsztrát komplexnek), nem túl rövid
időintervallumra átlagolva közel állandó szintre áll be, mert a „holt idő”, amikor nincs
jegy az automatában, ugyanazt a minimális értéket veszi fel mindegyik automatánál.
Ebben az állandósult állapotban tehát c& = 0 és így a (2.4) egyenletből kifejezhetjük az
enzim-szubsztrát komplex (állandósult) koncentrációját:
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c=

k1 ⋅ e 0 ⋅ s
k −1 + k 2 + k1 ⋅ s

(2.5)

(2.1) harmadik egyenletének felhasználásával a reakció sebessége (ha az enzim-szubsztrát
komplex koncentrációja állandósult, akkor időegység alatt ugyanannyi szubsztrát fogy,
mint amennyi termék képződik):

v = p& = − s& = k 2 ⋅ c =

k1 ⋅ k 2 ⋅ e 0 ⋅ s
k −1 + k 2 + k1 ⋅ s

(2.6)

vagy a számlálót és nevezőt is k1-el osztva a

v=

k 2 ⋅ e0 ⋅ s
KM + s

(2.7)

Michaelis-Menten egyenletet kapjuk, ahol KM a Michaelis-állandó6:

KM =

k −1 + k 2
k1

(2.8)

A reakciósebesség (2.7) szerinti függését az alábbi grafikon ábrázolja:
v
vm
½vm

s
Km
A reakciósebesség a szubsztrát koncentráció növelésével aszimptotikusan (s → ∞ ) a vm
maximális értékhez tart. (2.7) alapján
v m = k 2 ⋅ e0
amelyet (2.7)-be helyettesítve

v=

vm ⋅ s
KM + s

6

Michaelis és Menten (1913) eredetileg abból indultak ki, hogy k2 « k-1, azaz az enzim-szubsztrát komplex
képződése ún. rapid egyensúlyra vezet. Eredményük formailag (2.7)-tel azonos, de KM helyett KS állandóval,
amelyet úgy kapunk, hogy (2.8)-ban k2-t elhanyagoljuk. (2.7) levezetését a steady-state feltételezésével Briggs és
Haldane javasolta 1925-ben.
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Ebből jól látható, hogy Km az a szubsztrát koncentráció, ahol a reakciósebesség a maximális
értékének felét veszi fel.
Feladatok
1.) Két egyforma zárt reaktorunk van, A és B, folyadékkal és gázzal ugyanúgy töltve. A
gázfázisban CO2, a folyadékfázisban H2O, CO2 és H2CO3 van jelen. A B reaktor
folyadékfázisában ezen kívül még karbonsavanhidráz enzim is van, amely a következő
reakciót katalizálja:
CO2 + H 2 O ↔ H 2 CO3
Az egyensúlyok beálltak.
a) Egyensúlyban melyik reaktorban található a gázfázisban több CO2?
b) Adjunk mindkét reaktor gázfázisához ugyanannyi széndioxidot. Melyik reaktor
folyadékfázisában fog gyorsabban abszorbeálódni?
c) Távolítsuk el a széndioxidot mindkettőből. Melyikben fog gyorsabban újra
feltöltődni a gázfázis széndioxiddal?
d) Hagyjuk A-t egyensúlyra jutni, majd adjunk hozzá elhanyagolható térfogatban
sok enzimet. Hogyan változik a széndioxid mennyisége az egyes fázisokban?
2.) A fumaráz enzim követi a Michaelis-Menten kinetikát. Ha k1 = 109 dm3mol-1s-1, k-1 =
4.4·104 s-1 és k2 = 103 s-1, mekkora a Michaelis-állandó?
e0 = 10-6 mol/l enzim beméréssel, 10-3 mol/l szubsztrát-koncentráció mellett mekkora a
reakció kezdeti sebessége?
3.) Egy enzim Michaelis-állandója 5·10-3 mol/dm3. Ha a kezdeti szubsztrát-koncentráció
2·10-5 mol/dm3, akkor 6 perc alatt a szubsztrát fele alakul át. Mekkora a reakciósebesség
maximális értéke? Mennyi szubsztrát fogy 15 perc alatt?
4.) Egy enzim Michaelis-állandója 2.6·10-3 mol/dm3. s = 0.3 mol/dm3 szubsztrátkoncentrációnál a reakciósebesség 5.9·10-5 mol/dm3min. Ha a kezdeti szubsztrát koncentráció
2·10-5 mol/dm3, mekkora lesz 10 perc múlva?

4.

Az aerob lebontás anyagcsere-folyamatai.

A természetben a felépítő és lebontó folyamatok kiegyenlítetten zajlanak, ez szükséges a
geokémiai ciklusok zavartalan menetéhez. A környezeti biotechnológiában azonban (pl.
szennyvíztisztítás) elsősorban szerves vegyületek lebontása áll a középpontban. Itt az a cél,
hogy a szerves szennyező anyagoknak lehetőleg minél nagyobb részét ásványi
végtermékékké, pl. vízzé és széndioxiddá alakítsuk át. Más a helyzet a biotechnológia egyéb
ágazataiban, ahol a mikroorganizmusok anyagcseréje révén meghatározott termékeket (pl.
antibiotikumokat) kívánnak nyerni. Ehhez nyilván döntő jelentőségű a felépítő, illetve átépítő
folyamatok ismerete.
Mivel a környezeti biotechnológia számára döntően a lebontó folyamatok érdekesek, a
következőkben a szerves anyagok aerob lebontási folyamataival foglalkozunk. A lebontás
biokémiai lefolyását itt csak elviekben és leegyszerűsítve mutatjuk be (további részleteket
biológiai tanulmányaink során már megismertünk).
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Szerves anyagok az aerob lebontás folyamatában oxigén közreműködésével energia-szegény
végtermékekké, pl. széndioxiddá és vízzé alakulnak át. Minél redukáltabb egy anyag, annál
több energia nyerhető oxidálása során. Ehhez azonban néhány feltételnek teljesülnie kell.
Az oxidálandó anyag (elektrondonor) mellé szükséges egy partner (elektronakceptor), amely
az elektronokat átveszi tőle. Energianyerés csak akkor lehetséges, ha az elektronakceptor
redoxpotenciálja pozitívabb, mint az elektrondonoré. Minél nagyobb a két anyag közötti
redoxpotenciál-különbség, annál könnyebben veszi át az akceptor az elektronokat és annál
több szabadentalpia nyerhető. Egy redoxreakció ∆G szabadentalpia-vátozása a
következőképpen fejezhető ki:

∆G=-n·F·∆E
ahol n az átvitt redukcó-ekvivalensek száma (rendszerint 2), F = 96.5 kJ·V-1·mol-1 (Faradayállandó), ∆E az elektronakceptor és elektrondonor közti redoxpotenciál különbség.
Néhány biológiailag fontos molekula standard redox potenciálját az alábbi (4.1.) táblázatban
adjuk meg (pH 7, T = 298,15˚K).
Amint látjuk, az oxigénnek nagyon pozitív standard redoxpotenciálja van 7-es pH-nál.
Ténylegesen az összes vegyület közül, amely a lebontó anyagcserében elektronakceptorként
használható, az oxigénnek van a legnagyobb redoxpotenciálja. Ezért az oxigén és az
elektrondonor közötti potenciálkülönbség többnyire nagyon nagy, ami sok ATP képződését
teszi lehetővé elektrontranszport-foszforilálás révén. Aerob úton sokkal több ATP (és ezért
több sejttömeg) képződhet, mint anaerob úton. Számos aerob baktériumfaj képes oxigén
hiányában pozitív redoxpotenciálú alternatív elektronakceptorokat (NO3-, MnO2, Fe(OH)3)
alkalmazni szerves vegyületek ásványosításához. Ez az anaerob légzés talajokban,
üledékekben, vizes árkokban széltében elterjedt.
Az aerob lebontó anyagcsere folyamatában a szerves vegyületek végeredményben
széndioxiddá oxidálódnak. Ennek során a legfontosabb közbenső elektronakceptor a
nikotinsavamid-adenin-dinukleotid koenzim (NAD+), amely a redukció-ekvivalenseket hidrid
ionok (H-) formájában viszi át, a redukált alak a NADH. A NAD+ tipikus elektronakceptor
olyan reakciókban, ahol egy aldehid karbonsavvá vagy egy alkoholos csoport karbonilcsoporttá oxidálódik. Ha viszont egy C-C kötést C=C kettős kötéssé kell oxidálni, a NAD+
termodinamikai okból nem lehet elektronakceptor (redoxpotenciálját lásd a 4.1. táblázatban),
mivel a –CH=CH–/–CH2–CH2– pár redoxpotenciálja (vö. fumarát/szukcinát a fenti
táblázatban) 0 mV körül van és a redukció-ekvivalensek rendesen mindig a negatívabb
redoxpotenciálú donorról a pozitívabb redoxpotenciálú akceptorra vivődnek át. Egy -300
mV-os standardpotenciál-különbség még termodinamikailag extrém kedvező
koncentrációviszonyok7 mellett sem hidalható át egykönnyen. Ilyen esetekben többnyire
valamilyen kinon, aerob szervezeteknél rendszerint az ubikinon (Q) az elektronakceptor. Míg
a NAD a citoplazmában található, az ubikinon a sejtmembránban foglal helyet. A legtöbb
enzim, amely redox-reakciót katalizál, nagyon specifikus a koenzimre, amely maga is a
reakcióban résztvevő szubsztrát.
Rendszer

Fél-elem reakció

E0’[V]

O2/H2O

O2 (gáz)+4H++4e-→2H2O

+0,816

7

Mint ismeretes, nem standard körülmények között a redoxpotenciált az

E = E0 +

a
R ⋅T
⋅ ln ox Nernst
n⋅F
a red

egyenlet adja meg, ahol E0 a standard redoxpotenciál, aox az oxidált alak, ared a redukált alak aktivitása, n az
átvitt elektronok száma.
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Cu2+/Cu+ hemocianin
Nitrát/nitrit
Citokróm f3+/citokróm
f2+
Citokróm a3+/ citokróm
a2+
Citokróm c3+/ citokróm
c2+
Q/QH2
Fumarát/szukcinát
Oxálacetát/malát
Piruvát/laktát
Acetaldehid/etanol
FAD/FADH2
NAD/NADH
NADP/NADPH
CO2/formiát
H+ / H2
Fe3+/Fe2+ ferredoxin
Ecetsav/acetaldehid
Acetát/ piruvát

Cu2++e-→Cu+
NO3- +2H++2e-→ NO2- + H2O
Fe3++e-→Fe2+

+0,540
+0,433
+0,365

Fe3++e-→Fe2+

+0,290

Fe3++e-→Fe2+

+0,254

Q+2H++2e- → QH2
OOCH=CHCOO-+2H++2e-→-OOCCH2CH2COOOOC-COCH2COO-+2H++2e- →
OOCCHOHCH2COOCH3COCOO- + 2H+ + 2e- → CH3CHOHCOOCH3CHO + 2H+ + 2e- → CH3CH2OH
FAD + 2H+ + 2e- → FADH2
NAD+ + 2H+ + 2e- → NADH + H+
NADP + 2H+ + 2e- → NADPH + H+
CO2 + H+ + 2e- → HCOO2H+ + 2e- → H2
Fe3++e-→Fe2+
CH3COOH +2H+ + 2e- → CH3CHO + H2O
CH3COOH + CO2 +2H+ + 2e- → CH3COCOOH + H2O

+0,113
+0,031
-0,166
-0,185
-0,197
-0,219
-0,320
-0,324
-0,420
-0,421
-0,432
-0,581
-0,700

3.1 táblázat: néhány biológiailag fontos rendszer standard redox-potenciálja (pH 7, 25˚C)
A szénhidrátok széndioxiddá történő oxidációjának legfontosabb anyagcsere-útja a glikolízis
(Embden-Meyerhof út) és a rá következő trikarbonsav (vagy citrát-) ciklus, amelyekkel
biológiai tanulmányaink során már megismerkedtünk. Egyes esetekben (főleg a szigorúan
aerob Pseudomonas fajoknál) az Embden-Meyerhof utat az Entner-Doudoroff út helyettesíti.
Az Embden-Meyerhof illetve Entner-Doudoroff út kiindulási szubsztrátja glükóz, illetve
annak származéka. Egyéb vegyületek, mint aminosavak, nukleotidok, zsírok, stb. végül is
mindig a glikolízis vagy trikarbonsav-ciklus valamely intermedierjévé alakulnak át, melyek
további lebontása már ezekbe kapcsolódva folytatódik. A glikolízis során glükóz
molekulánként nettó 2 molekula ATP nyerésére nyílik lehetőség. Az Entner-Doudoroff út a
glikolízistől nem csak egyes reakciókban különbözik, hanem a csekélyebb ATP kihozatal
révén is (itt ugyanis csak egy ATP termelődik az acetil-CoA-ig). Az acetil-koenzim-A a
trikarbonsav ciklusban 2 molekula széndioxiddá oxidálódik, miközben egy molekula ATP, 3
molekula NADH és 1 molekula redukált ubikinon (QH2) képződik.
A zsírsavaknak (H3C-(CH2)n-COO-) oxidatív lebontásukhoz először (a cukrokhoz hasonlóan)
aktivált állapotba kell kerülniük. Ez 2 ATP-ekvivalens felhasználásával történik. Az acilkoenzim-A-szintetáz reakció során a zsírsav acil-koenzim-A tioészter formájában aktiválódik,
miközben az ATP-ről a végálló P~P pirofoszfát lehasad és AMP keletkezik. A keletkezett
pirofoszfát két foszfáttá hasad (pirofoszfatáz reakció), és a foszforsavanhidrid kötés energiája
az anyagcsere számára elvész. Az AMP egy további ATP-vel a miokináz (adenilátkináz)reakcióban 2 ADP-vé alakul:
ATP + AMP→ 2 ADP
Végül is tehát 2 ATP-ből 2 ADP képződik. Ez a reakció-sorozat termodinamikai szempontból
pazarlónak tűnik, azonban az aktiválás ily módon irreverzibilis, mivel a pirofoszfát
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irreverzibilis hasadása révén a reakció-egyensúlyból elvonódik, és így az aktiválási reakció
egyensúlya egészen az aktivált vegyület oldalára tolódik el. Nem így lenne, ha a tioészter
képződése ATP-nek ADP-re bomlása mellett történne, mert a tioészter még energiagazdagabb, mint az ATP.
Az acil-koenzim-A lebontását egyszerűsített formában a 3.1. ábra mutatja.
A hosszúláncú zsírsavból lépésről lépésre C2 egységek képződnek acetil-koenzim-A
formájában, amelyek aerob körülmények között a trikarbonsav cikluson keresztül bontódnak
tovább. Az a reakció, amely az acil-CoA tioészter oxidációja révén telítetlen aktivált
zsírsavhoz vezet, termodinamikai okból nem kapcsolódhat NAD+ redukciójához (hanem
ubikinonéhoz). Hasonló a helyzet, mint a szukcinát oxidációjánál a trikarbonsav ciklusban
(vö. 12. oldalon írottakkal).

3.1 ábra: A zsírsavak lebontása β-oxidáció révén.
A lebontó anyagcsere oxidatív részében képződött redukált koenzimek (NADH és QH2) a
légzési láncban oxidálódnak újra. Itt a NADH és QH2 redukció-ekvivalensei végül is oxigénre
vivődnek át, miközben víz képződik. Ez a folyamat elektrontranszport-foszforilálás révén
ATP szintézishez vezet. A légzési lánc komponensei tehát sejtmembránhoz kötöttek. Ezek a
komponensek elektron- illetve hidrogén-átvivők, amelyek a redukciós ekvivalenseket
egymásnak mintegy továbbadják, egészen az oxigénig.
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Az egyes komponensek lehetnek (zárójelben az átvitt redukció-ekvivalensek):
flavoporoteinek ([H]), vas-kén fehérjék (e-), kinonok ([H]), vagy citokrómok (e-).
Az ATP terminális foszfát hidrolízisének szabadentalpia-csökkenése intracelluláris
körülmények között kb. -56 kJ/mol (emberi eritrociták koncentrációviszonyaiból kapott
érték). A NADH és O2 közötti potenciálkülönbség 1,136 V, ami 2·96,5·1,136=219,2 kJ
szabadentalpiának felel meg és ez 3 ATP képződését teszi lehetővé.
Ezzel szemben az ubikinon és az oxigén közötti potenciálkülönbség 0,7 V, ami
2·96,5·0,7=135,1 kJ szabadentalpiának felel meg, tehát 2 ATP képződéséhez elegendő.

4.2 ábra: Az elektrontranszport sémája a légzési láncban. → H+ jelöli azokat az
elektronátviteleket, amelyek protonok vektoriális transzlokációjával kapcsoltak, és így
elektrontranszport-foszforilálás általi ATP szintézishez vezetnek.
Ha két komponens közötti potenciál-különbség elegendő legalább egy proton
transzlokációjához (a membránon keresztüli kb. 200 mV-os elektrokémiai proton-potenciál
különbség esetén ez ∆E0’≈100 mV), akkor a redox-reakcióhoz ATP szintézis kapcsolódhat.
Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy mindig az elméletileg maximális mennyiségű ATP
képződik. A legtöbb aerob szervezetnél ez a helyzet, azaz NADH molekulánként 3 ATP, QH2
molekulánként 2 ATP szintetizálódik. Egyes fakultatív anaerob baktériumok (pl.
Enterobacteriaceae), amelyeknél a citokróm-c hiányzik, NADH molekulánként csak 2, QH2
molekulánként 1 ATP-t képeznek.
A glükóz-oxidáció során nyert ATP legnagyobb része a légzési láncból származik. Glükóz
molekulánként ugyanis elektrontranszport-foszforilálással maximum 34 ATP képződik, míg
szubsztrát szintű foszforilálással a glikolízis és trikarbonsav ciklus során csak 4 ATP. Ezek
szerint egy molekula glükózból maximálisan 38 ATP nyerhető.
Nagyon sok aerob mikroorganizmus képes anaerob körülmények között, vagy csökkent
oxigénellátás mellett elektronakceptorként nitrátot is felhasználni. A nitrát ilyenkor nitriten
keresztül végül is molekuláris nitrogénné redukálódik. A folyamat neve: denitrifikáció. A
nitrát redukciója több lépésben, az alábbi sorrendben történik:
NO3- → NO2- → [NO] → N2O → N2
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A nitrát redukciója nitritté, a nitrit redukciója N2O –vá, továbbá a N2O redukciója
molekuláris nitrogénné ATP szintézissel kapcsolt elektrontranszport-foszforilálás révén. A
denitrifikáció (nitrátlégzés) tehát a légzés alternatívája. Fontos a nitrogén-körforgás
szempontjából és felelős a talajok és vizek nitrogén-veszteségéért. Nem teljes a denitrifikáció
(N2O-ig) főleg akkor, ha a nitrát feleslegben van jelen a redukció-ekvivalensek hiánya mellett
(bontható elektrondonorok csekély kínálata következtében). Eljárás-technikailag elősegítik a
denitrifikációt a szennyvíztisztításban és ivóvíztisztításban. N2O jelentősebb szabaddá válása
azonban környezetvédemi szempontból problematikus (ózonrombolás, üvegházhatás).
Különböző baktériumok (pl. Enterobacteriaceae) anaerob körülmények között a nitrátot
alternatív elektronakceptorként használják és nitriten keresztül ammóniává redukálják (nitrátammonifikáció):
NO3- → NO2- → [HNO] → [NH2OH] → NH3
A nitrát gyakran csak nitritig redukálódik. A nitrát redukciója nitritté elektrontranszportfoszforilálás révén ATP szintézissel kapcsolt (nitrátlégzés). A nitrát redukciójához az
elektron-hordozó a citokróm b. A nitrit további redukciója ammóniáig valószínűleg csak a
redukció-ekvivalensek anaerob körülmények közötti újraoxidálását és a nitrit-méregtelenítést
szolgálják. A nitrit-redukció során azonban ATP-szintézis sem kizárt.

5.

Szerves anyagok anaerob lebontása

Szerves anyagok aerob ásványosítását, azaz a szubsztrátnak széndioxiddá és vízzé történő
oxidációját rendszerint egyetlen organizmus is képes végigvinni. Ezzel szemben az anaerob
lebontásban mindig többféle, egymásra utalt organizmus vesz részt. Mivel nem rendelkeznek
megfelelő védekező mechanizmusokkal (pl. szuperoxid-gyök lebontó enzimekkel), az oxigén
több fajuk számukra mérgező. Ezek a szervezetek olyan termőhelyeken fordulnak elő, ahol az
oxigén-koncentráció rendkívül alacsony (vizek üledékeiben, állatok bélcsatornájában,
iszaprothasztó berendezésekben, stb.).
A globális szén-körforgásban a szerves vegyületek mintegy 10%-a anaerob folyamatok révén
alakul át. Mikor az élet első formái megjelentek a Földön, szerves anyagok lebontását
kizárólag anaerob szervezetek végezték. Csak a légköri oxigén felszaporodásával szorultak
vissza az említett speciális élőhelyekre. A szerves anyagok anaerob lebontásának 90%-át ma a
tengeri üledékekben élő baktériumok végzik. A maradék 10% édesvízi közegben (tavak
üledékében, lápokban, iszaprothasztókban) megy végbe. A folyamat első lépései
nagymértékben hasonlók, acidogén baktériumok a szerves vegyületeket szerves savak,
széndioxid és hidrogén keverékévé bontják le. Ha viszonylag jelentős koncentrációban van
jelen szulfát (a tengeri üledékekben kb. 30 mM), akkor ez terminális elektronakceptorként
lehetővé teszi a szulfátredukáló baktériumok számára, hogy a keletkezett termékeket
tovább oxidálják széndioxiddá, miközben a szulfát kénhidrogénné redukálódik. A folyamatból
a baktériumok ATP formájában biológiailag hasznosítható energiát nyernek.
Mivel a szulfát termodinamikailag kedvező elektronakceptor, a redoxpotenciál elegendő a
zsírsavaknak széndioxiddá való teljes oxidációjához.
Édesvízi termőhelyeken, kérődzők bendőjében, vagy iszaprothasztókban a
szulfátkoncentráció csekély. Itt a szerves anyagok ásványosításában a szulfátredukáló
(szulfidogén) baktériumoknak alárendelt szerep jut. Széndioxiddá való teljes oxidáció
ilyenkor nem lehetséges, hanem végső soron a metántermelő ősbaktériumok révén
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széndioxiddá és metán keletkezik. Míg a szulfidogén baktériumok szubsztrát-spektruma
széles, a metántermelők számára lényegében csak a H2 + CO2, ecetsav, hangyasav és metanol
alkalmas a metánképzéshez.
Mai ismereteink szerint a nagy molekulájú szerves anyagok anaerob lebontása metánná négy
fő lépésben zajlik le:
1. A hidrolízis-fázisban a szerves polimerek oldható alkotórészekre bontása történik
enzimek segítségével.
2. A savképző (acidogén) fázisban különböző baktériumfajok szerves savakat (pl. vajsav,
propionsav, ecetsav), alkoholokat, hidrogént és széndioxidot képeznek. Ezen
köztestermékek közül azonban a metántermelő ősbaktériumok csak az ecetsavból,
illetve hidrogénből és széndioxidból tudnak közvetlenül metánt előállítani.
3. Ezért szükséges az acetogén fázis, melynek során a szerves savak és alkoholok
ecetsavvá épülnek át. A zsírsavbontó baktériumok reakciókinetikai okból szorosan
társulnak a metántermelő ősbaktériumokkal.
4. A metanogén fázisban az ecetsavból, illetve hidrogénből és széndioxidból metán
képződik.
Biológiailag könnyen bontható polimerek esetén a fenti folyamat sebesség-meghatározó
lépése az acetogén fázis, mivel az oldott alkotórészek átalakítása a savképző fázisban, illetve a
metánképződés ecetsavból rendszerint nehézség nélkül végbemegy.
Biológiailag nehezen bontható szennyezőknél azonban a hidrolízis-fázis is lehet sebességmeghatározó. Csak akkor tud a lebontás metánná és széndioxiddá végbemenni, ha előbb a
fermentáló baktériumok a biopolimereket a soron következő baktériumok számára
hozzáférhető anyagokká bontják le.
A szennyvíztisztítás során bármelyik lépcsőben felléphetnek zavarok, amelyeket pl. a lebontó
szervezetek miliőviszonyaiban bekövetkezett változások okoznak. Ezért a lebontásban
résztvevő baktériumcsoportok részletesebb tárgyalása is szükséges.
Édesvízi környezetben a szerves anyagok anaerob lebontása metánná kb. kétharmad részben
ecetsavon keresztül, és csak kb. egyharmad részben hidrogénen és széndioxidon keresztül
megy végbe. Ezzel együtt a hidrogénnek központi szerepe van az anaerob ásványosítás
folyamatában. A hosszú szénláncú zsírsavak csak akkor alakulhatnak (ecetsavon keresztül)
metánná és széndioxiddá, ha a hidrogén parciális nyomása elég kicsi (≤ 10-4 bar).
A zsírsavak ecetsavvá történő lebontása ugyanis standard körülmények között (pH 7-nél)
endergonikus, azaz energia-befektetést igényel. Ha azonban a hidrogén parciális nyomása
csak 10-4-10-6 bar, azáltal, hogy a fermentáció eredményeként képződött hidrogén a
reakcióegyensúlyból mintegy elvonásra kerül, akkor a reakció már eléggé exergonikus lesz
ahhoz, hogy ATP szintetizálódhasson. Ezért édesvízi környezetben a zsírsav-oxidáló
baktériumok csak akkor tudnak növekedni, ha pl. metántermelő ősbaktériumok társulnak
hozzájuk, melyek hidrogén-fogyasztásuk révén a hidrogén parciális nyomását alacsonyan
tartják. Mivel ezek a zsírsav-bontó baktériumok más szervezetek együttműködésére utaltak,
obligát szintróf baktériumoknak nevezzük őket.
A metántermelő ősbaktériumok érzékenyek a pH savas irányba történő eltolódására. Ha a
rothasztó toronyban a pH érték 6 alá süllyed, nem tudnak többé hidrogénből és széndioxidból
metánt képezni. Következésképpen emelkedik a hidrogén parciális nyomása, ami a
zsírsavlebontás teljes gátlásához vezet. A savak felhalmozódása miatt a pH tovább csökken
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(átbillenés). A helyzeten CaCO3 hozzáadásával lehet segíteni, amivel a pH érték újra a
metanogén ősbaktériumok által elfogadható 7 és 8 közé állítható be.
A hidrogénfogyasztó, kemolitotróf anaerob szervezetek három csoportját ismerjük:
a szulfidogének a szulfátot, illetve elemi ként szulfiddá
a metanogének a széndioxidot metánná
a homoacetogének a széndioxidot ecetsavvá redukálják.
A hidrogénhez való affinitásuk szerint a következő sorrend állapítható meg:
szulfidogének > metanogének > homoacetogének
Következésképpen a hidrogénért folyó versenyben a szulfidogének fölényben vannak a
metántermelő ősbaktériumokkal szemben. Csak szulfát hiányában szorulnak vissza, mivel
ilyenkor a hidrogén oxidációjához nem áll rendelkezésükre elektronakceptor. Ennek
megfelelően édesvízi közegben a metántermelők a fő hidrogénfogyasztók.
Az acidogén baktériumok lebontó folyamatait a glükóz példáján tárgyaljuk. Számos
acidogén baktérium képes a glükózt különböző zsírsavakká, széndioxiddá és vízzé, illetve
alkohollá (etanol) átalakítani. Az etanol azután ecetsavvá oxidálódhat. Az acidogén
baktériumok rendszerint szubsztrát szintű foszforilálással képeznek ATP-t. Egy acidogén
baktériumfaj általában egy meghatározott típusú erjedést hajt végre, miközben specifikus
termékek képződnek. Olyannyira, hogy e termékek analízise gyakran lehetővé teszi a
baktériumfajok meghatározását is. Viszont a fakultatív aerobok legfontosabb csoportja, az
Enterobacteriaceae kivételt képez, mert az ide tartozó baktériumok a legkülönbözőbb típusú
erjedéseket viszik véghez (kevert savas erjedés vagy butándiol-erjedés).
Az anaerob, acidogén anyagcserénél problémát jelent a savtermelés, mely a közegnek a
baktériumok számára elviselhetetlen mértékű elsavanyodását okozhatja. Továbbá a
szervezeteknek valahogy meg kell oldaniuk az anyagcsere oxidációs részében képződött
redukció-ekvivalensek újra oxidálását (ezek most nem vihetők át sem oxigénre, sem pedig
nitrátra).
Az erjedéseknek éppen az a rendeltetésük, hogy a sejt megszabaduljon a protonoktól és/vagy
redukció-ekvivalensektől. Ez gyakran ahhoz vezet, hogy kevesebb ATP képződik, mint
egyébként lehetséges volna. Ilyen jelegű megoldásra az egyik fontos példa az alkoholos
erjedés. Itt a piroszőlősav (piruvát) nem oxidálódik, hanem acetaldehiddé dekarboxileződik
(míg az aerob anyagcserében oxidatív módon dekarboxileződik az energia-gazdag acetilCoA-vá). Ezután az acetaldehidet az alkohol-dehidrogenáz etanollá redukálja. E fermentáció
során elmarad ugyan az ATP-szintézis (mely a piroszőlősav - acetil-CoA - ecetsav átalakulás
során menne végbe), de nem képződik sav, és újra oxidálódik egy NADH, egy további NADH
képződése (a piroszőlősav oxidációja során) pedig kiküszöbölődik.
A fakultatív aerob Enterobacteriaceae (Escherichia coli-típus) a piroszőlősavat egy liázreakcióban acetil-CoA-vá és hangyasavvá (formiát) hasítják, így nem képződik redukált
koenzim. Ha a hangyasav-termelés miatt a közeg túl savanyúvá válna, a baktériumok a
hangyasavat széndioxiddá oxidálják, egyidejűleg protonok hidrogénné redukálódnak.
Az említett problémáknak egy figyelemre méltó megoldása a hidrogén-képződés
protonokból. A protonok redukciója révén a pH újra alkalikusabbá válik, ugyanakkor
redukció-ekvivalensek is eltávolításra kerülnek. Ez azonban csak akkor működik, ha
megfelelő redox-potenciálú elektrondonor áll rendelkezésre (standard körülmények között a
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NADH erre nem alkalmas), vagy ha a hidrogén eltávolítása révén a koncentrációviszonyok
termodinamikailag kedvezővé teszik az elektronok átvitelét NADH-ról protonokra.
Cukrok obligát anaerobok általi fermentációjának tipikus példája a vajsavas erjedés, amelyet
cukorbontó Clostridium fajok valósítanak meg (4.1. ábra).Ezek az anaerob endospóraképzők a cukrokat vajsav, ecetsav, széndioxid és hidrogén keverékévé fermentálják.
A képződő vajsav és ecetsav mennyiségi viszonya a hidrogén parciális nyomásától függ. A
redukció-ekvivalensek átvitele a NADH-ról protonokra ugyanis magas hidrogén-koncentráció
mellett endergonikus folyamat. Minél nagyobb a hidrogén parciális nyomása, annál inkább
vajsav-képződés, és nem hidrogén-képződés révén fog a NADH oxidálódni. Az ecetsavhoz
képest ezért több vajsav fog képződni. A vajsavas erjedésnél azonban kisebb az ATP-hozam,
ezért csökken a növekedés. Az acetil-CoA ilyenkor vajsavvá redukálódik:
2 acetil-CoA + 1 ADP + 4 [H] → vajsav + 1 ATP,
miközben egy további ATP szintézise elmarad. Ez azért szükséges, mert ha a hidrogén
parciális nyomása nem elég kicsi, a glikolízis folyamán képződött redukció-ekvivalensek
termodinamikai okból nem képesek többé hidrogénképződés révén újra oxidálódni (ahogy
fentebb láttuk). A piroszőlősavnak acetil-CoA-vá történő oxidációja során keletkező
redukció-ekvivalensek (az aerob szervezetektől eltérően) most ferredoxinra (egy kis vas-kén
fehérjére) vivődnek át, melynek standard redoxpotenciálja kissé negatívabb, mint a
proton/hidrogén rendszeré (vö. 3.1. táblázat). Így legalább a piroszőlősav oxidációja hidrogén
képződése mellett termodinamikailag nem problematikus. A piroszőlősavnak acidogén
baktériumok általi oxidációja során mindig ferredoxin redukálódik.

4.1. ábra: A cukorbontó Clostridiumok ecetsavas-vajsavas erjedése. A vajsav képződése
acetil-CoA-ból zsírsavak β-oxidációjának (3.1. ábra), vagy a vajsav anaerob, szintróf
lebontásának (4.2. ábra) fordított útján történhet.
Egyes, a vajsavképzőkkel rokon Clostridium fajok ún. oldószeres erjedést visznek végbe,
melynek során butanol és aceton képződik.
A zsírsavak anaerob lebontásánál különös problémát jelent, hogy ennek során egy C-C
egyes kötést egy C=C kettős kötéssé kell oxidálni, s egy ilyen pár standard redox-potenciálja
0 mV körül van (mint már az aerob zsírsav-lebontásnál láttuk). Az obligát szintróf
organizmusok képesek a hosszú szénláncú zsírsavakat ecetsavvá, továbbá páratlan
szénatomszám esetén széndioxiddá oxidálni, miközben protonok hidrogénné redukálódnak.
Ennek során a redukció-ekvivalensek pozitívabbról negatívabb redox-potenciálra kerülnek (a
proton/hidrogén rendszer standard redox-potenciálja jócskán negatív, lásd 3.1 táblázat). Ez
csak energia-befektetéssel lehetséges, amit ezek a baktériumok fordított elektrontranszport
révén oldanak meg.
Obligát szintróf anyagcserére példa a vajsav anaerob lebontása (4.2. ábra)
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4.2. ábra: A vajsav anaerob lebontása obligát szintróf baktériumok által. A vastag nyíl a
protonok elektrokémiai gradiense által meghajtott fordított elektrontransztportot jelöli. Az
ATP szubsztrát szintű foszforilálás révén keletkezik, és mintegy kétharmada el is használódik
a fordított elektrontranszportra.
Az eddig ismert zsírsavbontó baktériumok generációs ideje meglehetősen hosszú. Egy vajsavértékesítő fajuk esetében a vele társuló Methanospirillum-mal közös kultúrában tenyésztve 84
órának adódott. Ez magyarázatot ad arra a tapasztalati megfigyelésre, hogy egy rothasztótartályban a rothadó iszapban feldúsult vajsav csak mintegy 5 nap tartózkodási idővel
bontható le (35 ˚C-on).
A szimbiotikus kapcsolatból következik, hogy ha egy anaerob szennyvíztisztító
berendezésben a metánképződés funkcionál, akkor rendszerint az acetogén fokozat is
akadálytalanul működik. Ha viszont a metánképződés zavart, akkor az acetogén fázis is
károsodik, és egy idő után felhalmozódnak a hosszú szénláncú zsírsavak.
A metanogén ősbaktériumok csak nagyon speciális szubsztrátokon tudnak növekedni.
Legtöbb fajuk képes csupán hidrogént és széndioxidot használni energia- és szénforrás
gyanánt, miközben ezen anyagokat metánná alakítják át:
4H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O
(∆G0’=-131 kJ·mol-1)
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Természetes édesvízi termőhelyeken a hidrogén parciális nyomása mintegy 10-5 bar, míg a
metáné és széndioxidé 10-1-1 bar. Ilyen körülmények között a reakció szabadentalpiája kb. 20 kJ·mol-1.
Egyes metanogén ősbaktériumok (főleg Methanosarcina spp. és Methanosaeta spp.) acetátot
is képesek értékesíteni, melynek során metán és széndioxid képződik. Sőt, ez az acetáthasznosítás mennyiségileg fontosabb, mint a hidrogénből történő metánképződés, ugyanis az
édesvízi üledékekben és a rothasztó tornyokban a szerves anyagnak kb. kétharmada acetáton
keresztül bomlik metánná. Néhány metanogén ősbaktérium még egyéb egyszerű
szubsztrátokon, mint pl. metanolon vagy hangyasavon is képes növekedni. Bonyolultabb
szerves anyagokat azonban nem tudnak értékesíteni.
Hidrogénből és széndioxidból történő metántermelés során a széndioxid több lépésben
redukálódik:

[

]

H2
H2
H2
H2
CO2 → [CO2 ] →
HCOO − →
[HCHO ] →
[CH 3OH ] →
CH 4

A folyamatban különleges koenzimek és prosztetikus csoportok is részt vesznek, amelyek
egyetlen más baktériumcsoportban sem találhatók meg. Ez egyik megnyilvánulása annak a
ténynek, hogy az itt tárgyalt mikroorganizmusok a prokarióták ősi csoportját, az
ősbaktériumokat (Archaea) képviselik.
A kötött formájú hangyasav redukciója kötött formájú formaldehiddé endergonikus (enegiaigényes) folyamat, hiszen az exergonikus aldehid-oxidáció megfordítása. Az ősbaktériumok
ezt a problémát fordított elektrontranszporttal oldják meg, az aktiváláshoz azonban most nem
proton-gradiens, hanem nátrium-gradiens a hajtóerő. Ez a nátrium-gradiens a metánképződés
következő rész-reakciójában képződik, amikor a kötött formaldehidből metil-csoport
szintetizálódik. Az ATP-szintézis túlnyomóan a metil-csoportnak metánná történő
redukciójához kapcsolt, mégpedig elektrokémiai proton-potenciál közvetítésével.
A metánképződés acetátból úgy indul, hogy az ecetsav egy acetát-kináz segítségével acetilCoA-vá aktiválódik, miközben egy ATP használódik fel. Ezután az acetil-csoport metilcsoportra és kötött szénmonoxidra hasad. A következő lépésben a szénmonoxid széndioxiddá
oxidálódik, és egyúttal (a felszabaduló reakció-ekvivalensek segítségével) a metil-csoport
metánná redukálódik. A két utóbbi folyamatban kofaktorként8 nikkel szerepel. Mindkét
folyamat elektrontranszport-foszforilálás által ATP-szintézishez kapcsolt.
A szulfidogén baktériumok szubsztrát-spektruma viszonylag széles. Sokféle szerves anyagot
(pl. zsírsavakat) képesek elektrondonorként értékesíteni, de emellett számos ide tartozó
szervezet hidrogént is. A szubsztrátok oxidációjához szulfátot, vagy néhány esetben ként
használnak. A szulfát redukciója hidrogénnel a következő reakcióegyenlet szerint zajlik:
4 H 2 + SO42− + H + → HS − + 4 H 2 O
(∆G0’=-152,2 kJ·mol-1)
Szulfát jelenlétében a metánképződés háttérbe szorul. Ennek oka egyrészt a szulfáttal történő
oxidáció kedvezőbb termodinamikai viszonyaiban, másrészt a szulfidogén baktériumoknak a
hidrogénhez, illetve acetáthoz való nagyobb affinitásában rejlik. A keletkező kénhidrogén
mérgező hatású a metántermelő ősbaktériumokra.

8

A kofaktor valamely biokémiai folyamatban szereplő, általában kismolekulájú anyag, melynek hiányában az
illető folyamat nem, vagy nagyon lassan megy végbe.
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A homoacetogén baktériumok a metántermelő ősbaktériumokhoz hasonlóan a széndioxidot
képesek elektronakceptorként hasznosítani. Elektrondonorként a már említett hidrogén mellett
sokféle egyszerű szénvegyület, továbbá cukrok, karbonsavak, aminosavak, alkoholok és
bizonyos nitrogéntartalmú szerves bázisok is szerepelhetnek. Pl. az Acetobacter woodii és a
Clostridium aceticum kemoorganotróf módon cukrokból, vagy kemolitotróf módon a
széndioxid hidrogénnel történő redukciójával is képes esetsavat előállítani:
1)

C 6 H 12 O6 → 3CH 3COO − + 3H +

2)

2 HCO3 + 4 H 2 + H + → CH 3COO − + 4 H 2 O

−

6.

Biopolimerek, alkánok, aromás vegyületek és mesterséges anyagok lebontása

A mikroorganizmusok a természetben képződő sokféle anyagot képesek lebontani, amelyek
globális felhalmozódása így elmarad. Mindez azonban nem feltétlenül vonatkozik az
antropogén vegyi anyagokra, ezek ugyanis a természetestől eltérő kémiai és fizikai
tulajdonságokkal rendelkezhetnek.
A könnyen lebontható anyagok általában természetes eredetűek, és ha nagy molekulájúak,
akkor hidrolitikusan hasítható kötéseik vannak. Egyes természetes biopolimerek, mint a
lignin, melanin, továbbá a humuszanyagok lebontásának felezési ideje azonban meglehetősen
hosszú.
Először a poliszacharidok lebontásával foglalkozunk. A cellulóz 10000-15000 glükóz
egységből β-(1-4)-glükozid kötésekkel felépülő lineáris polimer. A láncmolekulák
mikrofibrullumokat alkotnak, amelyek részben szabályosan, ún. kristályos formában, részben
ezek között rendezetlenül, amorf alakban helyezkednek el. A mikroorganizmusok egy ilyen
anyagon csak akkor képesek növekedni, ha előbb azt extracelluláris enzimek, a cellulázok
kismolekulájú alkotókra, pl. cellobiózokra és cellotriózokra hidrolizálják. Az endo-β-(1-4)glükanázok (Cx-cellulázok) az amorf területeket támadják. Az exo-β-(1-4)-glükanázok
(cellobiohidrolázok) a láncmolekula nem-redukáló végéről cellobiózt hasítanak le. A β-(1-4)glükozidáz hatására a 2-5 egységből álló poliszacaharidok (cellobióz, cellotrióz, stb.)
glükózzá bomlanak.
A cellulóztartalmú anyagok lebontása a mikroorganizmusok számára kifejezetten nehéz
feladat. A cellulózból felépülő struktúrák ugyanis igen tömörek, ami megakadályozza a
degradáló enzimek szabad diffúzióját. A lebontást még tovább nehezíti, ha a cellulózhálózatot lignin is borítja.
A mikroorganizmusoknak viszonylag kevés faja és nemzetsége rendelkezik cellulózbontó
képességgel. Aerob baktériumok közül ilyenek a mixobaktériumok egyes képviselői
(Cytophaga spp., Sporocytophaga spp.), Pseudomonas-ok, aktinomiceták (Streptomyces
spp.), és bacillusok (Bacillus spp.). Anaerob körülmények között (pl. üledékekben, kérődzők
bendőjében) Clostridium, Bacteroides és Ruminococcus fajok ismertek, mint hatékony
cellulóz-lebontók. Savanyú talajokban és ligninberakódás esetén egyes gombák (Fusarium
spp., Chaetonium spp., Trichoderma spp.) hatékonyabb cellulóz-lebontók, mint a
baktériumok, mert a szubsztrátot hifáikkal behálózzák.
A cellulóz után leggyakoribb poliszacharid a xilán, amely β-(1-4)-glükozid kötésekkel
kapcsolt xilóz-egységekből áll, de felépítésében arabinózok, hexózok és uronsavak is részt
vesznek. A növényi sejtek tartalék- és támasztóanyaga. A xilán a cellulózzal ellentétben nem
kristályos, ezért könnyebben bontható. A hidrolízis egyebek között xilobiózt szolgáltat,
melyet a sejtek felvesznek, majd hasítás után a pentóz-foszfát úton hasznosítanak. Minderre
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nem csak cellulózbontó mikroorganizmusok, hanem anaerob baktériumok (pl.
Clostridiumok), élesztők, továbbá micéliumképző gombák is képesek.
A pektinek a fiatal növényi sejtfalak közötti középlemez alkotói. Emellett bőven találhatóak
csonthéjas és bogyós gyümölcsökben, mint sejten belüli oldott polimerek. Galakturonsav
egységekből α-(1-4)-glükozidos kötésekkel épülnek fel, részben metanollal észteresítve. A
pektinek hidrolitikusan könnyen bonthatók, mind aerob, mind anaerob környezetben. A
poligalakturonázok a polimert kisebb egységekre hasítják, a pektinmetilészterázok lehasítják
róluk a metanolt, végül az így létrejött köztestermékeket az oligogalakturonázok
galakturonsavra bontják. Minderre igen sok gomba és baktérium képes.
A növények fontos tartalék-tápanyaga a keményítő, nagyobb részben amilopektinből, kisebb
részben amilózból épül fel. A polimer vázát α-(1-4)-glükozid-kötéssel kapcsolt glükózegységek képezik. A keményítőbontás exoenzimek segítségével széltében elterjedt a
mikroorganizmusok körében.
A következőkben a fehérjék lebontását tekintjük át. Sok baktérium és gomba képes
extracelluláris proteázokkal a nagy molekulájú fehérjéket kisebb polipeptidekre,
oligopeptidekre és aminosavakra hidrolizálni. Ennek során kezdetben az endopeptidázok
jutnak szerephez, melyek elsősorban a peptidláncok belsejében hasítanak. A képződött
kismolekulájú termékeket a sejt felveszi, és peptidázokkal aminosavakra bontja. Ez utóbbiak
vagy új fehérjék szintézisére használódnak fel, vagy nitrogén- és energiaforrásként további
lebontásra kerülnek.
A lebontás során az aminosavak rendszerint a megfelelő α-ketosavvá oxidálódnak. Ennek
különféle mechanizmusai ismertek aszerint, hogy mi az elektronakceptor (5.1. ábra).

5.1. ábra: Az aminosav-lebontás reakcióútjai.
1.

A mikroorganizmusok között széltében elterjedt a NAD(P)+-vel történő oxidáció
aminosav-dehidrogenázok által.
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2.
3.

4.

Egyes baktériumoknál olyan aminosav-oxidázok ismertek, melyek a légzési lánc
citokrómjaival oxidálnak.
A transzaminálás során egy α-oxosav, rendszerint piroszőlősav vagy 2-oxoglutársav egyidejűleg oxidálószer és az amino-csoport akceptora. Ezek a reakciók
az aminosav-lebontásban és –szintézisben egyaránt szerepelnek.
Léteznek olyan mechanizmusok is, melyekhez oxidáló anyag nem szükséges. Pl. a
megfelelő telítetlen savvá történő dezaminálás ammóniaképződés mellett, amely
aszpartát és hisztidin lebontására vonatkozóan ismeretes.

Anaerob körülmények között a tökéletlen aminosav-lebontás primer aminokat
eredményez, ezek erősen mérgező anyagok. Tőlük (is) származik a rothadó anyagok
undorító szaga. A lizinből dekarboxilezés által képződő kétértékű amin, az 1,5-diaminopentán (kadaverin) az ún. „hullamérgek” közé tartozik: H2N-CH2 CH2 CH2 CH2 CH2-NH2
Hasonló módon keletkezik ornitinből a putreszcin: H2N-CH2 CH2 CH2 CH2-NH2
Most rátérünk a nyílt láncú szénhidrogének és származékaik lebontásának tárgyalására.
Az obligát metilotróf baktériumok nem képesek bonyolultabb szerves vegyületeket (pl.
cukrokat, hosszabb szénláncú vegyületeket) lebontani. Ide tartoznak pl. a Methylomonas,
Methylosinus, Methylococcus nemzetségek metán-értékesítő fajai.
A metán széndioxiddá történő oxidációjának folyamatát egy monooxigenáz vezeti be. A
képződő metanol ezután formaldehiden és hangyasavon keresztül oxidálódik. A folyamat
során keletkező redukció-ekvivalensek a légzési láncba lépnek be, amelyhez ATP-szintézis
kapcsolódik.
Az n-alkánok (telített szénhidrogének = paraffinok) a kőolaj, továbbá a növények
levélfelszínén található viasszerű anyagok alkotórészei. Bár ezek a vegyületek
szobahőmérsékleten oxigénnel szemben meglehetősen ellenállók, a hosszabb szénláncúakat
nagyszámú aerob baktérium tudja szén- és energiaforrásként hasznosítani. Az erre képes fajok
száma a lánchosszúsággal (≤C20) nő. A C10-C20-alkánok lebontásában Pseudomonas-ok,
Mycobakteriumok, Corynebakteriumok, Nocardiumok vesznek részt. Különösen élesztők, és
nagyszámú micéliumképző gomba is tud alkánokat értékesíteni. A rövid szénláncú
szénhidrogének (≤C8) lebontására jóval kevesebb mikroorganizmus, elsősorban obligát aerob
Mycobaktériumok és Pseudomonas-ok képesek.
Szénhidrogén-oxidáló mikroorganizmusok gyorsan fejlődnek olajfilmeken és
olajszőnyegeken. A lebontás csak aerob módon, oxigén jelenlétében megy végbe. Emellett
megfelelő hőmérséklet, pH és ásványi tápanyagok szükségesek. Mivel a kőolaj vízben
gyakorlatilag oldhatatlan, és sűrűsége csekély, a felszínen úszik, és olajszőnyeget képez. A
szénhidrogén-oxidáló baktériumok képesek az olajcseppek felületén megtapadni.
Aktivitásuknak köszönhetően az olajszőnyeg idővel lebomlik.
A mikroorganizmusok úgy járulnak hozzá az olajszennyeződések felszámolásához, hogy a
kőolajat széndioxiddá és vízzé oxidálják. Ha sok kőolaj ömlött ki, az illékony komponensek
csakhamar elpárolognak. Röviddel a kőolaj kiömlése után a szénhidrogén-oxidáló
baktériumok száma ezerszeresére-egymilliószorosára nő. Ideális körülmények között a nem
illó komponensek 80 %-át oxidálják a baktériumok a kiömlést követő egy év alatt. Bizonyos
frakciók, mint elágazó láncú és policiklusos szénhidrogének sokkal tovább maradnak a
környezetben. Ha a kiömlött kőolaj az üledékbe szivárog, ott már nagyon lassan bomlik le, és
hosszú távú hatása jelentős lehet, pl. a haltenyésztésre. Nagyobb olajszennyezések
felszámolása mikrobiális és egyéb módszerek kombinált alkalmazásával célszerű, hogy
megfelelő idő alatt elfogadható eredményt lehessen elérni.
Szervetlen tápanyagok, mint foszfor és nitrogén hozzáadása olajszennyezett területek
biológiai helyreállításának sebességét szignifikánsan növeli.
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Az alkánok vízben rosszul oldódnak, ezért hozzáférhetőségük a mikroorganizmusok számára
problémát jelent. A lebontás sebessége az alkán-víz határfelületek nagyságával nő. A
lebontásban aktív mikroorganizmusok előszeretettel a határrétegben telepednek meg,
sejtfalaikban felületaktív glikolipidek képződnek. Ez közvetlen anyag-transzport lehetőségére
utal az alkán-fázisból a citoplazma-membránhoz.
Az alkánok lebontását gyakran hidroxilezés vezeti be az alábbi (monooxigenáz által
katalizált) reakció szerint:
R-H + O2 + XH2 → R-O-H + H2O + X
Az XH2 energia-és elektronszolgáltató koenzim rendszerint NADH, melynek redukcióekvivalensei kis elektrontranszport-fehérjék (redukált rubredoxin vagy citokróm P450)
közvetítésével kerülnek a monooxigenázra. A képződött alkanolt NAD-függő dehidrogenázok
oxidálják a megfelelő aldehiddé, majd zsírsavvá. Ez azután (CoA-val történő aktiválás után) a
már ismert β-oxidáció (3.1. ábra) útján bontódik tovább
.

5.2.
ábra: Alkánok terminális oxidációja. A részt vevő enzimek: (1) n-alkánmonooxigenáz, (2) alkohol-dehidrogenáz, (3) aldehid-dehidrogenáz.
Az alkánok lebontására még egyéb lehetőségek is ismertek. Ha a monooxigenáz a
szénhidrogén lánc mindkét végét támadja (diterminális lebontás), akkor a megfelelő
dikarbonsavak jönnek létre, amelyeket szintén a β-oxidáció hasznosít. Szubterminális
oxidáció esetén (5.3. ábra) szekunder alkohol keletkezik, amely a megfelelő ketonná
oxidálódik. A további lebontáshoz még egy monooxigenáz reakció szükséges, amely alkanoacetát képződéséhez vezet. Ezután hidrolízissel ecetsav hasad le, a visszamaradó alkohol
pedig a már ismert módon (pl. 5.2. ábra) alakulhat tovább.
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5.3. ábra: Alkánok szubterminális oxidációja. A részt vevő enzimek: (1) és (3):
monooxigenáz, (2): alkohol-dehidrogenáz, (4): acetil-észteráz.
Az alkének (olefinek) nehezebben bonthatók, mint az alkánok. Lebontásukat a kettős
kötésnél víz addíciója vagy epoxidáció vezeti be. Utóbbi esetben a megfelelő gyűrűs éter, pl.
etilén esetében etilén-oxid képződik.
Olajszennyezések biológiai lebontásánál a tovább nem ásványosítható maradékszennyezés
főleg elágazó láncú szénhidrogénekből áll, amelyeknél az oxidációs folyamatok sztérikusan
gátoltak. Lebontásuk hosszú időt vesz igénybe.
Az alkánoknál sokkal nehezebben ásványosíthatók az aliciklikus szénhidrogének.
Biodegradációjuk az alkánok szubterminális oxidációjához hasonló mechanizmus szerint
történik (5.4. ábra). A ciklohexán monooxidáz révén megvalósuló hidroxilezése aliciklusos
alkoholhoz (ciklohexanol) vezet. Ennek dehidrogénezése ketont (ciklohexanon) eredményez,
majd további oxidációval, melynek során a gyűrűbe oxigén épül be, lakton (E-kaprolakton)
képződik. Ebből hidrolízises gyűrű-hasítás után 6-hidroxi-hexanoinsav áll elő. A
továbbiakban a hidroxil-csoport aldehid-, majd karboxil-csoporttá oxidálódik. A keletkezett
dikarbonsav a már ismert β-oxidációban bontódik tovább.
A ciklohexán említett kezdeti hidroxilezése különösen kritikus lépés, erre alkalmas bakteriális
tiszta tenyészetek nehezen izolálhatók.
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5.4. ábra: A ciklohexanol oxidatív lebontása.

A természetes anyagok között sokféle aromás vegyület található. Közülük mennyiségileg
legfontosabb a lignin, amely a faanyag alkotórésze. A természetesen előforduló aromás
vegyületeket a mikroorganizmusok általában lebontják. Ennek során különleges teljesítmény
a benzolgyűrű felnyitása, mivel ez a stabilis π-elektronszextett megbontását jelenti. Aerob
lebontás esetén két hidroxil-csoport bevitelével kerül sor a gyűrű aktiválására. Azokat az
aromás vegyületeket, amelyeknek már van egy hidroxil-csoportjuk (pl. fenol), fenolmonooxigenázok hidroxilezik tovább aromás diollá (5.5. ábra).

5.5. ábra: Aromás diol (katechol) képződése benzol, illetve fenol hidroxilezése révén. A
részt vevő enzimek: (1): benzol-1,2- dioxigenáz, (2): cisz-1,2-dihidroxibenzoldehidrogenáz, (3): fenol-monooxigenáz.
Az aromás 1,2-, vagy 1,4-diol szerkezete lehetővé teszi a benzolgyűrű megnyitását a
dioxigenázok számára. 1,2-diol esetén az ún. orto-hasítás a két hidroxil-csoportot kötő
szénatom között történik és két karboxil-csoport képződését eredményezi, míg a meta-hasítás
az egyik hidroxil-csoportot hordozó és a vele szomszédos szénatom között realizálódik, így
egy aldehid- és egy karboxil csoport alakul ki. Végül is aldehidek és szerves savak
keletkeznek (pl. acetaldehid, piroszőlősav, fumársav) amelyek az intermedier anyagcsere
különböző pontjain kerülnek további feldolgozásra.
A talajban és vizekben általánosan elterjedtek a többgyűrűs aromás szénhidrogének. Fosszilis
energiahordozók, mint kőszén és kőolaj alkotórészei, és főként tökéletlen égés vagy pirolízis
révén kerülnek a környezetbe. Aerob lebontásuk a benzolgyűrűéhez hasonló elvek szerint
történik. Az aromás gyűrűk egymás után lebontásra kerülnek, az aktiválást és a gyűrű
felnyitását dioxigenázok katalizálják.
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A lignin a cellulóz és xilánok mellett a magasabb rendű növények sejtfalának fő alkotórésze.
Azokkal ellentétben a lignin gyakorlatilag nem tartalmaz hidrolizálható kötéseket. Nagy
molekulatömege (≥ 10000 d) és szabálytalanul hálós polimer szerkezete miatt is a
mikroorganizmusok nagyon lassan bontják. Anaerob körülmények között gyakorlatilag nem
megy végbe lebontása.
Kevés mikroorganizmus képes a lignint teljesen ásványosítani. Különösen a fehér korhadást
okozó gombák tudják megtámadni. Ezek a gombák hidrogénperoxidot választanak ki, illetve
oxidázokkal a sejten kívül állítják azt elő. Rendelkeznek továbbá peroxidázokkal, amelyek a
lignint a hidrogénperoxid felhasználásával radikális oxidációs reakciók révén bontják. A
folyamatot részletesen a Phanerochaete chrysosporium példáján tanulmányozták.
A talajokban a lignin a mikrobiális humuszképződés kiinduló anyaga. Az ennek során
képződő másodlagos huminanyagok kolloid természetűek, polimerizációs és kondenzációs
reakciók eredményeképp jönnek létre.
Aromás homociklusos vegyületeket anaerob körülmények között is képesek lebontani
különféle mikroorganizmusok. A lebontás mechanizmusa azonban ilyenkor más. Pl.
denitrifikálók a benzoesavat úgy bontják, hogy először koenzim-A-val aktiválják, majd
hidrogénezéssel ciklohexán, illetve ciklohexén-struktúrát állítanak elő. Víz addíciója, majd
dehidrálás β-oxosav-tioészter képződésére vezet, amely lehetővé teszi a gyűrű felnyitását
hidrolízis által. A keletkező szerves sav a β-oxidációban ecetsavvá és széndioxiddá
oxidálódik.
Például denitrifikáció során benzoátot bont a Pseudomonas stutzeri, benzaldehidet, benzoátot,
kaffeátot, cinnamátot, stb. a Moraxellák. Fermentációval gallátot, pirogallolt és floroglucint
bontanak a Pelobacterek, szulfátredukcióval benzoátot, fenolt, p-hidroxibenzoesavat a
Desulfonemak, stb.
Kevesebb adatunk van heterociklusos aromás vegyületek anaerob körülmények közötti
lebontásáról. Pl. a Clostridiumok fermentációval bontják az uracilt, nikotinátot, adenint és
purint.
Egyes szintetikus vegyi anyagok (pl. detergensek, festékek, műanyagok, növényvédő szerek)
természet-idegen (xenobiotikus) kémiai szerkezetük miatt nehezen bonthatók, ugyanakkor
felhalmozódásuk környezeti problémákat okoz. A mikroorganizmusok evolúciójuk során nem
találkoztak ilyen anyagokkal, ezért nem tudják őket energia, illetve szénforrásként
hasznosítani. Sokoldalú lebontó aktivitásuk a természetesen előforduló anyagokra fejlődött ki.
Bár a mikroorganizmusok evolúciós potenciálja az újabb anyagok feldolgozására valószínűleg
távolról sem merült ki, ilyen folyamatokhoz a természetben hosszú időre van szükség.
Xenobiotikus karakterrel rendelkeznek mindenekelőtt bizonyos szubsztituensek, mint
-F
-Cl
-perfluoralkil
-NO2
-SO3H
-N=N-O-R
Xenobiotikus anyagok átalakítására némi lehetőséget nyújt a kometabolizmus, illetve
kooxidáció. A „kooxidáció” kifejezést eleinte olyan folyamatok leírására használták, melyek
során mikroorganizmusok bizonyos szubsztrátokat oxidálnak anélkül, hogy ebből számukra
hasznosítható energia származna. Később az ilyen átalakulásokra inkább a „kometabolizmus”
megjelölést alkalmazták, melynek használata azután egyre általánosabbá vált.
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Kometabolizmus alatt ma minden olyan anyag oxidációját értjük, mely nem jár a
szaporodáshoz szükséges energia nyerésével. Mindez arra vezethető vissza, hogy az enzimek
a rendeltetésük szerinti mellett (vagy helyett) néha egyéb reakciókat is katalizálnak, ha a
természetestől eltérő szubsztrátok vannak jelen.
A természetben számos szintetikus polimer, mint pl. a polivinil-klorid, a nylon, a polidiklórsztirén, és a poliuretán a mikroorganizmusok támadásával szemben rendkívül ellenállónak
bizonyul. A mintegy 40 milliárd kg műanyag/év termelés kb. 40%-a hulladéklerakóba kerül.
Megoldást jelentene a biológiailag bontható alternatív anyagok alkalmazása. Ilyen pl. a
hidroxi-valeriánsav és hidroxi-vajsav egységekből felépülő kopolimer (PHV-PHB), amelyet
fejlettebb országokban már alkalmaznak:
CH3
│
CH2
O
CH3
O
│
║
│
║
…─O─CH─CH2─C─O─CH─CH2─C─O─…
Számos peszticid (pl. poliklórozott bifenilek, aldrin, mirex, stb.) van tartósan jelen
környezetünkben, jóllehet ezek között több is lassan megváltozik, módosul. Az ellenálló
vegyületeket szén- vagy energiaforrásként önállóan egyetlen mikroorganimus-faj sem
hasznosítja, azonban számos, különböző szubsztrát-specificitású faj, szinkron aktivitása
révén, együttesen már biodegradálni képes. E vegyületek ásványosításában a környezet fizikai
tényezői is szerepet játszanak. Valamely ellenálló molekula kooxidációs módosítása
feltehetően nagyon kevés hasznos következménnyel jár arra a mikroorganizmusra nézve,
amely az oxidációt végrehajtja. Ebből az oxidációból a bioszintézisek számára sem energia,
sem szén nem származik, sőt igen valószínű, hogy egy ilyen reakció a mikroorganizmus
energiakészletének rovására történik. A kometabolizmus gyakran csak részleges lebontásra
vezet, a keletkezett termékek mérgezőek is lehetnek a lebontásban résztvevő egyes enzimekre
nézve.
A baktériumok gyors evolúciójának köszönhetően ma már ismertek olyan fajok, amelyek pl.
klórozott szénhidrogéneket hasznosítanak, miközben azokat reduktív módon klórtalanítják. Pl.
a Desulfomonile a 3-klór-benzoésavat benzoésavvá és sósavvá alakítja:
C7H4O2Cl- + 2H → C7H5O2- + HCl
Az elektronok ecetsavból, hangyasavból vagy hidrogénből származnak. A redukcióhoz a
citoplazma membránon keresztül proton-gradiens felépülése kapcsolódik, amelynek
felhasználásával a baktérium ATP-t szintetizál.
A Dehalococcoides a poliklórozott etilén összes klóratomját képes eltávolítani.
A Dehalobacterium kizárólag diklórmetánból és széndioxidból nyer energiát:
3CH2Cl2 + CO2 + 4H2O → 2HCOOH + CH3COOH + 6HCl
Különleges érdeklődésre tarthatnak számot a környezeti biotechnológiai eljárásokban
bevethető speciális tenyészetek. A dúsítási eljárás során a xenobiotikus anyagot egyedüli
szén- és energiaforrásként hasznosítani tudó mikroorganizmusok szelekciós előnyt élveznek,
és a lassabban növekedő konkurenseket a tenyészetben túlnövik. Folytonos tenyészetben
természetes kevert kultúrákat növekvő szelekciós nyomásnak hosszabb ideig kitéve új
katabolikus tulajdonságok evolúciója is lehetséges.
További távlatokat nyújt a kívánt tulajdonsággal rendelkező baktériumok géntechnikai
előállítása. Új lebontási utak in vivo kifejlesztésére ad lehetőséget, hogy az idegen
(xenobiotikus) anyagok lebontásában kulcsszerepet játszó enzimek gyakran a plazmidokban
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vannak kódolva. Ezek akár különböző baktériumfajok között is átvihetők (konjugáció), és a
gének rekombinációja révén új, kombinált anyagcsere-utak létrehozását teszik lehetővé.
Új baktériumtörzsek ma már in vitro is megszerkeszthetők. A különböző lebontási utakért
felelős enzimeket kódoló DNS-szakaszok klónozása és összekapcsolása révén új,
funkcióképes anyagcsere-utak alakíthatók ki. Ezen új módszereknek a környezeti
biotechnológiai eljárásokba való átültetése egyelőre kutatási stádiumban van.

7.

Bioreaktor-típusok és kinetikájuk

A szennyező anyagok lebontására a környezeti biotechnológiai eljárások során különféle
bioreaktorokat használnak. Ezeket mindenekelőtt két fő csoportba lehet osztani: vannak
szakaszos és folyamatos üzemű reaktorok. Különböző termékek fermentációs előállítására
ipari méretekben is gyakran alkalmaznak szakaszos eljárásokat. Ezek előnye egyrészt az,
hogy rugalmasak, ugyanaz a reaktor többféle termék előállítására is beállítható. További
előnyt jelent, hogy kis mennyiségek esetén a beruházási költség gyakran kisebb, mint
amekkora a megfelelő folyamatos eljáráshoz szükséges. Ezért gyakran előnyben részesítik új,
kipróbálatlan folyamatok esetében. A fejlesztés későbbi szakaszában ezt felválthatja a
folyamatos üzem.
Szakaszos üzemű (vagy ahhoz közel álló) reaktorokat gyakran alkalmaznak a
környezettechnológia anaerob eljárásaiban.
A biológiai szennyvíztisztítás azonban többnyire folyamatos reaktorokat használ. Ezek
előnye, hogy
1) egyes műveletek (pl. a tartályok ismételt töltése, ürítése) elmaradnak, tehát csökken a
munkaerő-igény,
2) a folyamat-vezérlés, illetve szabályozás könnyebben megvalósítható. Ez is csökkenti a
munkaerő-költségeket, bár rendszerint jelentős beruházást igényel.
3) Állandóbbak a reakció-körülmények, így a termék minősége is állandóbb szinten
tartható.

7A) Szakaszos üzemű reaktor
Szakaszos üzem esetén a reaktor tartályt megtöltik a nyersanyaggal (amelyben a megfelelő
mikroorganizmusok is jelen vannak), majd a szükséges feltételek (pl. hőmérséklet) biztosítása
mellett a kívánt reakciót hagyják végbemenni, végül a tartályt kiürítik. A homogén
anyageloszlás érdekében keverést célszerű alkalmazni.
A mikroorganizmusok mennyisége (sejtszámban, illetve tömegben kifejezve) az idő
függvényében jellegzetesen változik.
A növekedési görbe a következő szakaszokra osztható: (A) lag-fázis, (B) gyorsuló
növekedés, (C) exponenciális növekedési fázis, (D) hanyatló növekedés fázisa, (E)
stacionárius fázis, (F) pusztulás fázisa (7.1. ábra).
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7.1. ábra: Baktériumok szaporodási görbéje.
Friss közeg beoltása esetén rendszerint csak bizonyos idő eltelte után mérhető növekedés. Ez
az időintervallum a lag-fázis, melynek során különböző köztestermékek halmozódnak fel a
szükséges koncentrációban, továbbá a mikroorganizmusok adaptálódnak az új környezethez.
Az exponenciális (más néven logaritmikus) növekedési fázisban a sejtek gyorsan osztódnak,
a sejtszám növekedését a

dn
= µ ⋅n
dt

(7.1)

egyenlet írja le, ahol µ a fajlagos növekedési ráta. Ezt a differenciálegyenletet könnyen
megoldhatjuk az n = n0 , t = t0 kezdeti feltétel mellett (t0 az exponenciális fázis kezdetének
időpontja):
n

t

dn '
∫n n' = ∫t µ dt
0
0

ln

(7.2)

n
= µ ⋅ (t − t 0 )
n0

(7.3)

n = n0 ⋅ exp[ µ ⋅ (t − t0 )]

(7.4)

A sejtszám megkettőződéséhez szükséges időt (td) könnyen megkaphatjuk, ha a (7.4)
egyenletbe t = t0 + td –nél n=2n0 –t helyettesítünk:
td = ln2 / µ=0.693/ µ

(7.5)

Ezt generációs időnek nevezzük. A generációs idő nem csak sejtszámra, hanem sejttömegre
is vonatkoztatható (amikor a sejttömeg megkettőződéséhez szükséges időt jelenti).
Különböző mikroorganizmusok fajlagos növekedési rátáját tartalmazza a 7.1. táblázat.
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Mikroorganizmus

Baktériumok
Bacillus megatherium

µ
(1/nap)

ener

31.8

Hőmérséklet
(˚C)

Egy sejt száraz tömege
(mg)

30

3.8 x 10-9

37

4.0 x 10-10

34
25
37

n.a.
n.a.
1.5 x 10-10

0.52
Escherichia coli
Rhodopseudomonas spheroides
Nitrosomonas sp.
Staphylococcus aureus

59.1
6.9
1.3
37.6

0.28
2.4
12.7
0.44

Cianobaktériumok és algák
Anabaena cylindrica
Microcystis aeruginosa
Navicula minima
Chlorella ellipsoidea
Selenastrum capriconnutum
Gombák
Saccharomyces cerevisiae
Heterotróf egysejtűek (Protozoa)
Vorticella microstoma
Epistylis plicatilis
Colpidium campylum
Paramecium caudatum
Tetrahymena pyriformis
Colpoda steinii
Stentor coeruleus
Aspidisca costata
Többsejtű állatok
Rotaria sp.
Philodina sp.
Lecane sp.
Aeolosoma hemprichi

0.66
0.64
0.97
2.5
1.9

25.0
25.9
17.1
6.7
8.7

25
25
25
25
25

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.9 x 10-8

8.3

2.0

30

7.1 x 10-8

3.3
1.6
3.6
1.4
5.3
5.5
0.75
1.2

5.0
10.2
4.7
12.0
3.1
3.0
22.1
13.6

20
20
20
20
25
30
19
20

3.9 x 10-6
n.a.
1.6 x 10-6
3.0 x 10-4
1.4 x 10-6
1.2 x 10-6
5.0 x 10-3
n.a.

0.28
0.23
0.31
0.35

59.1
72.0
54
47.3

20
20
20
20

n.a.
1.8 x 10-4
n.a.
3.8 x 10-4

7.1. táblázat: Mikroorganizmusok fajlagos növekedési rátái
Ebből látható, hogy általában minél kisebb a mikroorganizmus, annál nagyobb a fajlagos
növekedési rátája.
A µ fajlagos növekedési rátát különböző környezeti tényezők (hőmérséklet, pH, szubsztrátkoncentráció, stb.) befolyásolják. A szubsztrát koncentrációtól való függésének leírására
leginkább a Monod-egyenlet használatos:

µ = µ max ⋅

S
Ks + S

(7.6)

ahol µmax a maximális fajlagos növekedési ráta (ezt µ akkor közelíti meg, ha S»Ks),
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Ks a fél-telítési állandó, azt a szubsztrát koncentrációt adja meg, melynél µ =

1
µ max (7.2.
2

ábra).

7.2. ábra: A fajlagos növekedési ráta függése a szubsztrát koncentrációtól a Monod-egyenlet
szerint.
Ha a növekedést két vagy több szubsztrát limitálja, akkor az egyes szubsztrátokra vonatkozó
egyenletek kombinálásával

µ = µ max ⋅

S1
S2
⋅
⋅ ...
K s1 + S 1 K s 2 + S 2

(7.7)

adódik.
A hanyatló növekedés fázisában a növekedési feltételek romlása (limitáló szubsztrát és/vagy
oxigén hiánya, toxikus termék felhalmozódása, pH-csökkenés, stb.) miatt a fajlagos
növekedési ráta csökken.
A stacionárius fázisban nettó szaporodás gyakorlatilag nincs, a populáció eléri a maximális
létszámát. Feltéve, hogy ezt a szubsztrát elfogyása idézi elő, a mikroorganizmusok maximális
koncentrációja a következőképpen állapítható meg:
A mikroorganizmusok gyarapodása arányos a szubsztrát csökkenésével, tehát

dX
= −Yx / s
dS

(7.8)

ahol X a mikroorganizmus-koncentráció, S a szubsztrát koncentráció, és Yx/s egy arányossági
tényező, melyet szaporodási (növekedési) hozamnak nevezünk.
A (7.8) differenciálegyenlet megoldása az S = S0 : X = X0 kezdeti feltétel mellett:

X = X 0 + Y x / s ⋅ (S 0 − S )

(7.9)

amiből S = 0 érték helyettesítésével kapjuk a maximális (stacionárius) mikroorganizmus
koncentrációt:

X s = X 0 + Yx / s ⋅ S 0

(7.10)
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A stacionárius szakaszt a pusztulási fázis követi, amikor az élő sejtek száma csökken:

dX
= −k d ⋅ X
dt

(7.11)

ahol kd a fajlagos pusztulási állandó. Ennek megoldása X(0) = Xs kezdeti feltétel mellett:

X = X s ⋅ exp(− k d ⋅ t )

(7.12)

ami időben exponenciális csökkenést jelent. Itt Xs a mikroorganizmusok koncentrációja a
stacionárius fázisban, X ugyanez t idő múlva, t a stacionárius fázis vége óta eltelt idő.
Az exponenciális szakaszt és a növekedés gátlását is magában foglalja az ún. logisztikus
egyenlet. Ebben feltételezzük, hogy a gátlás X2-el arányos:

dX
=µ⋅X
dt


X 

⋅ 1 −
X max 


(7.13)

ahol k és β állandók. A differenciálegyenlet megoldása X(0) = X0 kezdeti feltétel mellett:

X =

X max

(7.14)

 X max


− 1 ⋅ e − µ ⋅t + 1
 X0


A kapott függvény görbéje szigmoid alakú, aszimptotikusan tart az Xs = X max stacionárius
értékhez és inflexiós pontja van X=

X max
-nél (7.3. ábra).
2
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7.3. ábra: A logisztikus növekedés.

Félszakaszos reaktor esetén a közeg betáplálása a reakció ideje alatt folytatódik, de a
tisztított anyagot nem távolítják el a művelet végéig. A szubsztrát koncentrációt állandó
értéken tartják. Megjegyzendő azonban, hogy a reaktortöltet térfogata időben növekszik. Ezért
a mikroorganizmusok növekedését leíró egyenlet most
d (V ⋅ X )
= µ ⋅V ⋅ X
dt

(7.15)

ahol V a reaktortöltet térfogata.
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6B) Folyamatos reaktor
Ennél a reaktor-típusnál a nyersanyag betáplálása és a feldolgozott anyag ürítése
folyamatosan történik.
A folyamatos reaktort rendszerint állandósult (steady-state) állapotban tartjuk. Ez vezérléssel
(kemosztát), illetve szabályozással (turbidosztát) érhető el. Többnyire kemosztátot
alkalmaznak.
A kemosztátok az állandósult állapotot visszacsatolás nélkül tartják fenn, azáltal, hogy a
környezet fizikai és kémiai paramétereit állandó értéken tartják. A turbidosztátok ezzel
szemben a visszacsatolás elvén működnek: a biomassza mennyiségét a reaktorban
folyamatosan monitorozzák, és a tömegáramra gyakorolt negatív visszacsatolással tartják
állandó szinten.
A reaktor kapacitása növelhető, ha a kifolyóban a biomasszát leválasztjuk és visszatápláljuk a
reaktorba. Mivel minden olyan kemosztát, amely biomassza-recirkuláló rendszerrel van
ellátva, különböző baktériumok általi fertőzésnek van kitéve, ezek felhasználási köre
korlátozott. Ennek ellenére majdnem minden eleveniszapos eljárás ezt a módszert alkalmazza.
Folyamatos reaktorok vizsgálatához mindenekelőtt a tömegmérleg fogalma alapvető
jelentőségű. A reaktorban tetszőlegesen kiválasztott térrészre alkalmazva a tömegmegmaradási törvényt
i. anyag nettó felhalmozódási rátája = i. anyag beáramlási sebessége – i. anyag kiáramlási
sebessége – i. anyag fogyásának sebessége a reakcióban.
(7.16)
A beáramlási és kiáramlási sebesség különbségét a továbbiakban nettó tömeg-beáramlási
sebességnek hívjuk.
Ha a vizsgált térrész a teljes reaktor, akkor az így kapott egyenletet átfogó (vagy össz-)
tömegmérlegnek hívjuk. Ha a fluidumnak egy olyan kis elemét tekintjük, amelyben az összes
komponens eloszlása homogénnek tekinthető, akkor a vonatkozó egyenletet differenciális
tömegmérlegnek nevezzük.
Most részletezzük a (7.16) egyenlet egyes tagjait. Az i. anyag felhalmozódási rátája a V
térfogatú térrészben (7.4. ábra) differenciálhányadosként írható fel:
i. anyag nettó felhalmozódási rátája =

∂
ci dV
∂t V∫

(7.17)

ahol ci az i. anyag koncentrációja.
Legyen most Sv a V térfogatú térrészt határoló felület nagysága,
ji a tömegáramlás-sűrűség vektora, melynek nagysága megadja az i. anyagnak az áramlásra
merőleges dSv felületelemen átlépő tömegét egységnyi időre és egységnyi felületnagyságra
vonatkoztatva, iránya pedig az áramlás irányának felel meg,
n az Sv felültetre merőleges egységnyi hosszúságú vektor, mely a térrészből kifelé mutat.
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7.4. ábra: Áramlás egy tetszőlegesen kiválasztott reaktor-térrészen át.
Ezekkel a jelölésekkel
i. anyag nettó tömeg-beáramlási sebessége = − ∫ jin dSv

(7.18)

Sv

i. anyag fogyási sebessége a reakcióban = ∫ ri dV

(7.19)

V

ahol ri az i-edik anyag reakciósebessége.
(7.17-19) kifejezéseket a (7.16) egyenletbe helyettesítve kapjuk a V térfogatú térrész
tömegmérleg-egyenletét:

∂
ci dV = − ∫ jin dSv - ∫ ri dV
∂t V∫
V
Sv

(7.20)

Ha a V térfogatú reaktortöltet tökéletesen kevert (kevert folyamatos tartályreaktor:
CSTR9), akkor ci és ri csak az időtől függ (a térkoordinátáktól nem) és így

9

Angol nyelven: continuous flow stirred-tank reactor
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V⋅

dci
= Fi − V ⋅ ri
dt

(7.21)

ahol Fi az i. anyag nettó tömeg-beáramlási sebessége a reaktorba.
A továbbiakban feltételezzük, hogy minden lényeges környezeti feltétel (térfogati áramlási
sebesség, szubsztrát-koncentráció a betáplált fluidumban, stb.) állandó, azaz kemosztátot
valósítunk meg.
Először meghatározzuk egy ilyen reaktorban kialakuló állandósult szubsztrát-koncentrációt
elsőrendű reakció10 esetén. Bevezetjük az alábbi jelöléseket:
Q:
A reaktorba illetve abból elfolyó fluidum térfogati áramlási sebessége
Sb :
Szubsztrát-koncentráció a betáplált fluidumban
S:
Szubsztrát-koncentráció a reaktorban
(a szubsztrát koncentrációk a továbbiakban az i. anyagra vonatkoznak, anélkül, hogy ezt
külön jelölnénk).
Ezekkel az i. anyag nettó tömeg-beáramlási sebessége:
Fi = Q ⋅ S b − Q ⋅ S = Q ⋅ (S b − S )

(7.22)

és a reakciósebesség:
ri = r(S)

(7.23)

(7.22-23) kifejezéseket (7.21)-be helyettesítve kapjuk, hogy
V⋅

dS
= Q ⋅ (S b − S ) − V ⋅ r (S )
dt

(7.24)

illetve
dS
= D ⋅ (S b − S ) − r (S )
dt

(7.25)

Q
az ún. hígítási sebesség, ami nem más, mint a tartózkodási idő reciproka.
V
Elsőrendű reakció esetén
ahol D =

r = α·S

(7.26)

Most az állandósult (steady-state) állapotot vizsgáljuk. Ilyenkor (7.25) bal oldalán a derivált
nulla, és így

10

Általában azt mondjuk, hogy egy bizonyos anyagra nézve a reakció n-ed rendű, ha a reakciósebesség r = k·Sn,
ahol S az illető anyag koncentrációja, és k nem függ S-től.
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D ⋅ (S b − S ) − α ⋅ S = 0

(7.27)

amiből kifejezhetjük az állandósult szubsztrát-koncentrációt:

S=

D ⋅ Sb
1
=
Sb
D +α 1+α D

(7.28)

Ha m db kevert folyamatos tartályreaktor van sorba kapcsolva, akkor az utolsó reaktor
kifolyójában maradó szubsztrát koncentrációja
m

 1 
 S b
S = 
1+ α D 

(7.29)

A továbbiakban meghatározzuk az állandósult szubsztrát-koncentrációt azon feltétel mellett
is, hogy a mikroorganizmusok gyarapodását a (7.6) Monod-egyenlet írja le.
A (7.21) egyenlet megfelelője a reaktorban található mikroorganizmusok X koncentrációjára

V

dX
 ∂X 
= Q ⋅ Xb − Q ⋅ X +V 

dt
 ∂t  N

(7.30)

ahol

 ∂X 
(7.31)

 =µ⋅X
 ∂t  N
a mikroorganizmusok növekedése miatt bekövetkező koncentráció-változás.
Ha Xb = 0, azaz a befolyó mikroorganizmus koncentráció elhanyagolható (ún. steril
betáplálás), akkor (7.30)-ból
dX
= − D ⋅ X + µ ⋅ X = (µ − D ) ⋅ X
dt

(7.32)

Állandósult állapotban (7.32) bal oldalán szereplő derivált nulla. Ez kétféleképpen
következhet be. Az egyik esetben X = 0, azaz a mikroorganizmusok kimosódnak a reaktorból,
ami akkor következhet be, ha a hígítási sebesség nagyobb, mint a mikroorganizmusok
fajlagos növekedési rátája. A másik lehetőség:
D=µ

(7.33)

Ilyenkor a (7.6) Monod-egyenlet teljesülése esetén tehát
D = µ max ⋅

S
KS + S

(7.34)

amiből az állandósult szubsztrát-koncentráció
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S=

Ks ⋅ D
µ max − D

(7.35)

Az állandósult mikroorganizmus koncentráció


Ks ⋅ D 

X = Yx / s ⋅ (S b − S ) = Yx / s ⋅  S b −
µ max − D 


(7.36)

egyenlet alapján kapható meg.
A folyamatos reaktorok másik alapvető típusa a csőreaktor, amelyben az áramlás eredő
irányában fekvő pontokra illeszkedő fluidum-elemeket nem akarjuk összekeverni. Egy ilyen
reaktor teljesítőképességének számítására legalkalmasabb első közelítés azon feltételezésen
alapul, hogy az áramlás dugószerű (vagy dugattyúszerű)11. Ez azt jelenti, hogy
1.
az áramlás egydimenziós,
2.
a fluidum mozgására merőleges bármelyik keresztmetszeten azonos az áramlás
sebessége és azonosak a fluidum tulajdonságai,
3.
az áramlás főtömegéhez képest elhanyagolható a diffúzió.
A keveredés hiánya miatt a szubsztrát koncentrációja a reaktor hossztengelye mentén nem
azonos, hanem csökkenő.
A (7.20) tömegmérleg-egyenletet alkalmazzuk egy ilyen reaktornak egy dx vastagságú, A
keresztmetszetű vékony rétegére (7.5. ábra):

7.5. ábra: Dugószerű áramlás csőreaktorban és a kialakuló koncentráció-profil. Míg a vékony
fluidum-réteg végighalad a reaktoron, benne a szubsztrát-koncentráció a bejövő magasabb
értékről a kimenő alacsonyabb értékre csökken a reakció következtében.
11

Angol nyelven: piston flow, plug flow.
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∂S
 ∂S 


A ⋅ dx ⋅   = A ⋅ v x ⋅ S − A ⋅ v x ⋅  S +
⋅ dx  − A ⋅ dx ⋅ r (S )
∂x
 ∂t 


ahol vx a fluidum sebessége x , azaz a reaktor hossztengelye irányában.

(7.37)

(7.37) rendezése után adódik:
∂S
∂S
= −v x ⋅
− r (S )
∂t
∂x

(7.38)

Állandósult állapotban a szubsztrát koncentráció idő szerinti deriváltja 0, ezért
dS
r (S )
=−
dx
vx

(7.39)

Elsőrendű reakciót feltételezve, a (7.26) kifejezést helyettesíthetjük:
dS
α ⋅S
=−
dx
vx

(7.40)

Ezt a differenciálegyenletet könnyen megoldhatjuk az S(0) = Si kezdeti feltétellel:
S

x

dS
dx
∫S α ⋅ S = −∫0 vx
i

(7.41)

Az integrálásokat elvégezve
1

α

⋅ ln

S
x
=−
Si
vx

(7.42)

adódik, amelyből S-t kifejezve megkapjuk a szubsztrát-koncentráció függését a reaktor
hossztengelye mentén mért x távolságtól:

 α ⋅x

S = S i ⋅ exp −
 vx 

(7.43)

x = L-t helyettesítve adódik a reaktorból távozó fluidum koncentrációja:

 α ⋅L
 = S i ⋅ exp(− α ⋅ t d )
S = S i ⋅ exp −
v
x 

ahol t d =

(7.44)

L
a tartózkodási idő.
vx
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A gyakorlatban használatos reaktorok többnyire nem felelnek meg teljesen az ismertetett
(idealizált) áramlási mintázatoknak. Az eltérések figyelembe vétele (tökéletlenül kevert
reaktor) azonban a tárgyalást bonyolultabbá teszik. A leggyakrabban használt nem ideális
reaktor-modell figyelembe veszi a diffúziót egy csőreaktorban. Ha diffúzió is van, akkor a
tömegáramlás-sűrűség vektor x-komponense így írható:
jx = vx ⋅ S − D ⋅

∂S
∂x

(7.45)

ahol D a diffúziós együttható. A (7.20) tömegmérleg-egyenletet alkalmazzuk egy ilyen
reaktornak egy dx vastagságú, A keresztmetszetű vékony rétegére

 ∂S ∂ 2 S

∂S
∂S
 ∂S 


A ⋅ dx ⋅   = A ⋅ v x ⋅ S − A ⋅ v x ⋅  S +
⋅ dx  − A ⋅ D ⋅
+ A ⋅ D ⋅ 
+ 2 ⋅ dx  − A ⋅ dx ⋅ r (S )
∂x
∂x
 ∂t 


 ∂x ∂x

(7.46)
Az egyenletet rendezve a
∂S
∂2S
∂S
= D ⋅ 2 − vx ⋅
− r (S )
∂t
∂x
∂x

(7.47)

másodrendű parciális differenciálegyenletet kapjuk.
Állandósult (steady-state) állapot esetén az időderivált eltűnik, így (7.47) közönséges
másodrendű differenciálegyenletté egyszerűsödik:
D⋅

d 2S
dS
− vx ⋅
− r (S ) = 0
2
dx
dx

(7.48)

Elsőrendű reakciót feltételezve (7.48) zárt alakban megoldható, ennek részleteit azonban
komplikáltságuk miatt itt mellőzzük. Csupán megemlítjük, hogy ha a D diffúziós együttható
kicsi, akkor a megoldás a dugóáramú csőreaktorra kapott (7.44)-hez lesz közel, ha viszont D
nagy, akkor ehhez képest a kifolyó szubsztrát-koncentráció lényegesen magasabb lesz.
Feladatok
1. Mutassa meg, hogy állandósult állapotban tartott kevert folyamatos tartályreaktorban a
fluidum betáplálási sebesség a mikroba generációs idejének függvénye!
2. Mutassa meg, hogy egy Monod-kinetikát követő lebontási folyamatban a fajlagos
növekedési ráta 90%-át biztosító szubsztrát-koncentráció aránya ahhoz a szubsztrátkoncentrációhoz, amely a fajlagos növekedési ráta 10%-át teszi lehetővé, mindig 81,
függetlenül attól, hogy milyen baktérium, milyen hasznosítható szubsztrátot és milyen
körülmények között bont le!
3. Egy Pseudomonas faj tömegre vonatkoztatott generációs ideje ecetsavon, mint
egyedüli szénforráson tenyésztve, optimális körülmények között 2.4 óra. A féltelítési
állandó értéke 1.3 g/l, a hozamegyüttható 0.46. Egy Sb=38 g/l ecetsav koncentrációjú
tápoldattal táplált kevert folyamatos tartályreaktort állandósult állapotban (kemosztát)
üzemeltetünk e baktériummal. Mekkora lesz a sejtkoncentráció, ha a hígítási sebesség
a maximális fajlagos növekedési ráta
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a) fele?
b) 80%-a?
4. Egy baktériumfaj maximális fajlagos növekedési rátája 0.86 h-1. Növekedése a
logisztikus egyenlettel írható le, Xmax = 10 g/dm3. Mekkora a baktérium-koncentráció
a steril betáplálású (Xb = 0) kevert folyamatos tartályreaktor állandósult állapotában
(kemosztát) a következő hígítási sebességeknél: 1.5 h-1, 0.75 h-1, 0.25 h-1?

A Monod-modell további aspektusai

8.

A 7. fejezetben a mikroorganizmusok fajlagos növekedési rátájának a szubsztrátkoncentrációtól való függését a (7.6) Monod-egyenlettel írtuk le:

µ = µ max ⋅

S
KS + S

(8.1)

Ennek alapján a mikroorganitmus-koncentráció növekedési sebessége:
dX
S
= µ max ⋅
⋅X
dt
KS + S

(8.2)

Ha a növekedéssel párhuzamosan pusztulás is történik, akkor ezt az egyenletet
kombinálhatjuk (7.11)-el, és így az általánosabb
dX
S
= µ max ⋅
⋅ X − kd ⋅ X
dt
KS + S

(8.3)

egyenletet kapjuk a változási sebességre.
Másrészt (8.2) alapján meghatározhatjuk a szubsztrát-koncentráció változási sebességét a
reakció következtében, ez ugyanis (7.8) alapján a mikroorganizmusok növekedésével
arányosan csökken

dS dX
1
S
 dS 
r=  =
⋅
=−
µ max ⋅
⋅X
YX / S
KS + S
 dt  r dX dt

(8.4)

Ha S«Ks, akkor a nevezőben a szubsztrát koncentráció elhanyagolható, tehát

r=−

µ max ⋅ X
YX / S ⋅ K S

⋅S

(8.5)

azaz kis szubsztrát koncentrációknál a reakció elsőrendű.
Ha viszont S»KS, akkor (7.4) nevezőjében KS hagyható el a szubsztrát koncentráció mellett és
így
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r=−

µ max ⋅ X

(8.6)

YX / S

azaz nagy szubsztrát koncentrációknál a reakció nulladrendű (a reakciósebesség nem függ Stől).
Ha egynél több limitáló szubsztrát van, akkor (7.6) helyett (7.7) egyenletet alkalmazva,
például aerob lebontás esetén szerves anyagra és oxigénre, a

r=−

1
YX / S

µ max ⋅

S
O
⋅
⋅X
K S + S KO + O

(8.7)

kifejezést kapjuk a reakciósebességre, ahol O az oxigén koncentrációja, KO pedig a féltelítési
állandója.
Szakaszos reaktor esetén, ha a lebontás során oxigén-utánpótlás sincs, akkor adott időpontban
a rendelkezésre álló oxigén koncentrációja és a szubsztrát koncentráció között összefüggés
van. A mikroorganizmusok oxigénfogyasztása arányosnak vehető a lebontott szubsztrát
mennyiségével (ez szigorú értelemben csak akkor igaz, ha végig ugyanaz a szubsztrát,
ugyanolyan biokémiai folyamatban kerül hasznosításra).
∆O = U ⋅ ∆S

(8.8)

vagy (8.7) érvényessége esetén az oxigénkoncentráció változási sebessége:

U
S
O
 dO 
 dS 
µ max ⋅
⋅
⋅X

 =U ⋅  = −
YX / S
K S + S KO + O
 dt  r
 dt  r

(8.9)

ahol U az egységnyi mennyiségű szubsztrát biológiai lebontására vonatkoztatott
oxigénfogyasztás. Az alsó indexben szereplő r arra utal, hogy a megfelelő deriváltak
(koncentráció-változási sebességek) a reakció következtében értendők, így ebben a
formájában (8.9) folyamatos reaktorra is érvényes.
Ha a szubsztrát és mikroorganizmus-koncentrációkat kémiai oxigénigényben12 fejezzük ki,
akkor e közös egységekben könnyen felírhatjuk, hogy a szubsztrát egy része eloxidálódik, a
fennmaradó része pedig sejtanyaggá transzformálódik:
∆S = ∆O − ∆X = ∆O + Y X / S ⋅ ∆S

(8.10)

Ebből kifejezhetjük az oxigénkoncentráció változást:
∆O = ∆S − Y X / S ⋅ ∆S = (1 − Y X / S ) ⋅ ∆S

(8.11)

vagyis (8.8) egyenlettel egybevetve

12

Adott koncentrációjú anyag kémiai oxigénigényén a teljes oxidációjához szükséges oxigénkoncentrációt
értjük.
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U = 1 − YX / S

(8.12)

Ezt (8.9)-be helyettesítve kapjuk az oxigénfogyasztás (azaz a negatív oxigénkoncentráció
változás) sebességére:

1 − YX / S
S
O
 dO 
vO = −
µ max ⋅
⋅
⋅X
 =
YX / S
K S + S KO + O
 dt  r

(8.13)

Jól szellőztetett rendszerben O»Ko, ezért ilyenkor

vO =

1 − YX / S
S
µ max ⋅
⋅X
YX / S
KS + S

(8.14)

Ha a mikroorganizmusok pusztulása nem elhanyagolható, akkor az elpusztult
mikroorganizmusok a kémiai oxigénigényben kifejezett szubsztrát koncentrációt növelik,
ezért (8.10) egyenletet (8.3) felhasználásával korrigálni kell:
∆S − k d ⋅ X ⋅ ∆t = ∆O − ∆X = ∆O + Y X / S ⋅ ∆S

(8.15)

elég kicsiny ∆t időintervallumra, amiből
∆O = ∆S − Y X / S ⋅ ∆S − k d ⋅ X ⋅ ∆t = (1 − Y X / S ) ⋅ ∆S − k d ⋅ X ⋅ ∆t

(8.16)

és így (8.13) helyett (8.4) felhasználásával most a

1 − YX / S
S
 dO 
vO = −
µ max ⋅
⋅ X + kd ⋅ X
 =
YX / S
KS + S
 dt  r
(8.17)
egyenletet kapjuk.
A következőkben figyelembe vesszük a növekedés gátlását nagy szubsztrát-koncentrációknál.
Számos olyan, mikroorganizmusok által kis koncentrációban hasznosított anyagfajta van,
amelyek nagyobb koncentrációban a növekedést már gátolják. A fajlagos növekedési rátának
a szubsztrát-koncentrációtól való függését ilyenkor úgy írhatjuk le, hogy a (8.1) Monodmodell nevezőjét egy négyzetes taggal bővítjük, ami nagy szubsztrát-koncentrációknál
csökkenést idéz elő:

µ = µ max ⋅

S
KS + S + S 2 KI

(8.18)

S2
gátlási tag nagy szubsztrát-koncentrációknál erőteljesen nő, és ilyenkor meghatározza
KI
a kinetikát: a fajlagos növekedési ráta aszimptotikusan nullához tart.
Az
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lim µ
S →∞

max

⋅

S
1
= lim µ max ⋅
=0
2
1+ 2⋅ S KI
KS + S + S KI
S →∞

(8.19)

A gátlási tag kis szubsztrát-koncentrációknál viszont mindaddig elhanyagolható, amíg

S <<

KI
2


K
⋅ 1 + 1 + 4 S

KI







(8.20)

Ha KS<<KI, akkor (8.20)-ból a
S << KS + KI

(8.21)

feltétel adódik.
(8.18) grafikonját néhány paraméter-kombináció esetére a 7.1. ábra mutatja.

8.1. ábra: A fajlagos növekedési ráta függése a szubsztrát koncentrációtól a gátló hatás
figyelembevételével, különböző Ks és KI esetén.. µmax = 1.0 h-1. A: Ks = 1 és KI = 10, B: Ks
=0.1 és KI = 10, C: Ks = 1 és KI = 20, D: Ks = 0.1 és KI = 20 g m-3.
Kis szubsztrát-koncentrációnál (amíg 8.18 nevezőjében a koncentráció-függő tagok
elhanyagolhatóak) a fajlagos növekedési ráta lineárisan nő a szubsztrát-koncentrációval.
Ennek feltétele:
S <<

KI
2



K
⋅  1 + 4 S − 1


KI



(8.22)

ami Ks<<KI esetén
S <<KS

(8.23)

alakra egyszerűsödik.
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Fentiekből következik, hogy a szubsztrát koncentráció függvényében a fajlagos növekedési
ráta maximumot ér el, aminek helye egyszerű differenciálszámítással meghatározható.
A maximum helye:
S = KI ⋅ KS

(8.24)

értéke:

µm =

µ max

(8.25)

2 KS KI +1

vagyis a Monod-kinetika aszimptotikus µ max értéke nagyon kicsi K S K I hányados esetén
közelíthető meg.
Feladatok
1. Egy állandósult állapotú kevert folyamatos tartályreaktorban (kemosztát) nagy
szubsztrát-koncentrációk a növekedést gátolják. A hígítási sebesség 0.1 h-1, a befolyó
szubsztrát-koncentráció 0.2 kg/m3. Határozza meg állandósult állapotban a szubsztrátés mikroba-koncentrációkat, ha a kinetikai paraméterek µmax = 0.2 h-1, KS = 2.10-3
kg/m3, KI = 150.10-3 kg/m3, és a hozamegyüttható Y = 0.5!
2. A biológiai szennyvíztisztításnál fellép az endogén metabolizmus jelensége, vagyis
külső szubsztrát hiányában maga a mikrobatömeg bomlik le. Ezért ilyen
rendszerekben a szubsztrátnak legalább egy minimális szintjét szükséges fenntartani.
Tételezzük fel, hogy a mikrobák növekedését az ismert
dX
S
= µ max ⋅
⋅ X − kd ⋅ X
dt
KS + S
kd K S
egyenlet írja le. Bizonyítsuk be, hogy ha S <
, és a befolyó mikrobaµ max − k d
koncentráció elhanyagolható, akkor csak úgy tartható fenn állandósult állapot egy
kemosztát rendszerben, ha nincs mikroba, azaz X=0!
3.
9.

A baktériumok energianyerésének különleges formái

A szerves anyagok lebontása mellett környezeti technológiai szempontból a szervetlen
nitrogén- és foszforszennyeződések biológiai eltávolításának is jelentősége van. Ebben a
fejezetben a megfelelő anyagcsere-folyamatokkal és a nitrifikáció kinetikájával foglalkozunk.
A nitrifikáció a kemolitotróf aerob anyagcseretípusba tartozik (vö. 2. fejezet). A nitrifikáló
baktériumok szénforrásként széndioxidot használnak (szerves anyagok jelenlétét nem
igénylik), tehát autotróf szervezetek.
Mint biológiai tanulmányainkból ismert, a nitrifikáció során a baktériumok az ammóniát
nitritté, a nitritet pedig nitráttá oxidálják. Az ammónia a szerves nitrogénvegyületek
lebomlása során keletkezik. A nitrifikációban mindig két baktériumcsoport vesz részt. Az
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egyik az ammóniát oxidálja nitritté (pl. Nitrosomonas fajok), a másik a nitritet tovább oxidálja
nitráttá (pl. Nitrobacter fajok). A nitrifikáló baktériumoknak fontos szerepük van a
nitrogénkörforgásban és a szennyvíztisztításban. Savképző (salétromsav) tulajdonságuk miatt
a korrózió és talajsavanyodás szempontjából is jelentősek. Idős homokkő épületeket,
emlékműveket és a biológiai szennyvíztisztítás betonmedencéit is megtámadja az intenzív
nitrifikáció. A talajból a talajvízbe kerülő nitrát is problémát jelent, az ivóvíztisztítás során
eltávolítandó.
Az ammónia oxidáció bevezető lépése során az ammónia hidroxilaminná (NH2OH)
oxidálódik. Ez egy monooxigenáz-reakció, melyben az oxigénmolekula egyik oxigénatomja
az ammónia molekulába épül be. A másik oxigénatomból víz képződik, ehhez az
elektrondonor szerepét feltehetően egy citokróm játssza. A reakciót katalizáló enzim abból a
szempontból is érdekes, hogy nem csak ammóniát, hanem metánt és szénmonoxidot is képes
oxidálni. A képződött hidroxilamint egy membránhoz kötött enzim nitritté oxidálja, miközben
a hidroxilaminról származó elektronok a citokróm c-re vivődnek át, és így a légzési láncon
keresztül végül is az oxigénre kerülnek. Ennek során, mint tudjuk, ATP szintézisre van
lehetőség. A nitrit nitráttá történő oxidációja során először citokróm a1 redukálódik, amiről az
elektronok citokróm c-n keresztül ugyancsak az oxigénre kerülnek.
Biológiai tanulmányainkból (fotoszintézis) tudjuk, hogy az autotróf széndioxid fixáláshoz
NADPH szükséges. Ez a nitrifikáló szervezetek számára probléma, mert sem az ammónianitrit rendszer (+440 mV), sem a nitrit-nitrát rendszer (+430 mV) standard redoxpotenciálja
nem elég negatív a NADP+-nak NADPH-vá (-324 mV) történő redukciójához. A baktériumok
fordított elektrontranszportot kénytelenek végrehajtani, tehát az elektronok a
potenciálgradienssel szemben vivődnek át, elektokémiai protongradiensből származó energia
felhasználásával. Így az oxidáció során nyert energia mintegy kétharmada-háromnegyede a
NADP redukálására fordítódik. Emiatt a nitrifikáló baktériumok nagyon lassan növekednek,
miközben ehhez képest az általuk bonyolított anyagforgalom jelentős.
A nitrifikáció kinetikai modelljét könnyen felírhatjuk kevert folyamatos tartályreaktor esetére.
Az ammónia nitritté oxidációjával kezdjük. Mivel az ammónia- és oxigénkoncentráció is lehet
limitáló, a (7.7) kettős Monod-modellből indulunk ki, azaz az ammóniaoxidáló baktériumok
fajlagos növekedési rátája:

µ = µ m1 ⋅

S1
O
⋅
K s1 + S1 K O1 + O

(9.1)

ahol µm1 az ammóniaoxidáló baktériumok fajlagos növekedési rátájának maximális értéke, S1
az ammóniakoncentráció, Ks1 az ammónia, KO1 az oxigén féltelítési állandója, O az oldott
oxigén koncentrációja.
Most a nitritkoncentráció és a baktériumkoncentráció között pozitív összefüggés van, tehát
(7.8) helyett

dX 1
= Y1 / 2
dS 2

(9.2)

írható, ahol S2 a nitritkoncentráció, Y1/2 a megfelelő hozamegyüttható. A nitritképződés
reakciósebessége
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dS dX
S1
1
O
 dS 
µ m1 ⋅
⋅
⋅ X1
r1 =  2  = 2 ⋅ 1 =
Y1 / 2
K s1 + S1 K O1 + O
 dt  r dX 1 dt

(9.3)

Hasonlóan kapjuk a nitrátképződés reakciósebességére:
dS 3 dX 2
S2
1
O
 dS 
⋅
=
µ m2 ⋅
⋅
⋅ X2
r2 =  3  =
Y2 / 3
K s2 + S 2 K O2 + O
 dt  r dX 2 dt

(9.4)

ahol µm2 a nitritoxidáló baktériumok fajlagos növekedési rátájának maximális értéke, S3 a
nitrátkoncentráció, Ks2 a nitrit, KO2 az oxigén féltelítési állandója, O az oldott oxigén
koncentrációja és Y2/3 a baktériumnövekedés hozamegyütthatója a nitrátképződésre
vonatkozóan.
Felírjuk a (7.25) tömegmérleg-egyenleteket az egyes komponenesekre.
Ammóniára:
dS1
= H ⋅ (S1b − S1 ) − r1
dt

(9.5)

Nitritre
dS 2
= H ⋅ (S 2b − S 2 ) + r1 − r2
dt

(9.6)

Nitrátra
dS 3
= H ⋅ (S 3b − S 3 ) + r2
dt
ahol S1b, S2b , S3b ,a megfelelő bemenő koncentrációkat jelölik.
Oxigénre

(

)

dO
= T ⋅ O * − O − α 1 ⋅ r1 − α 2 ⋅ r2
dt

(9.7)

a jobb oldal első tagjával az oxigén-utánpótlást, a második és harmadik taggal a reakciók
oxigénfogyasztását vesszük figyelembe. Itt T az oxigén-átviteli tényező, O* a telítési
oxigénkoncentráció, α1 az egységnyi tömegű ammónia oxidálásához szükséges oxigén
tömegét, α2 az egységnyi tömegű nitrit oxidálásához szükséges oxigén tömegét megadó
sztöchiometriai együttható. A (8.5)-(8.7) egyenletrendszer numerikus megoldásával
megkaphatjuk az egyes komponensek koncentrációit az idő függvényében, illetve az
állandósult koncentrációkat (gyakorlat).
A Monod modell paramétereinek hőmérséklet-függése eltérően alakul az ammónia- és a nitritoxidáció esetében:
µ m1 = 0.47 ⋅ 1.103T −15 [d-1]
K s1 = 0.07 ⋅ e 0.117⋅T [ammónia-nitrogén mg·l-1]
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µ m 2 = 0.78 ⋅ 1.06T −15 [d-1]
K s 2 = 0.07 ⋅ e 0.146⋅T

[nitrit-nitrogén mg·l-1]

ahol T a hőmérséklet ˚C-ban. A szokásos hőmérsékleteken (<30 ˚C) a nitrit oxidációja
gyorsabban zajlik, mint az ammóniáé.
Ha az oxigénkoncentráció 2 mg/l alá süllyed, a nitrifikáció sebessége csökken. Hasonló
eredményre vezet a 7.5 alatti pH érték is.
A biológiai foszforeltávolítás részben azon alapul, hogy a foszfor, mint esszenciális tápanyag
a mikroorganizmusok testébe beépül. Ezen túlmenően, fokozott foszforeltávolításra ad
lehetőséget, hogy egyes baktériumok, amelyek környezetében periodikus módon aerob és
anaerob körülmények váltogatják egymást, nagyobb mértékben vesznek fel foszfátot, mint
amennyi a növekedésükhöz szükséges. Az aerob szakaszban a szerves anyagok oxidációja
során képződött energia egy részének felhasználásával energiagazdag polifoszfátot halmoznak
fel. Az így keletkezett polifoszfát-raktár lehetővé teszi számukra, hogy az anaerob fázisban
könnyen hozzáférhető szerves anyagokat értékesítsenek, pl. poli-β-hidroxi-vajsav (PHB)
formájában tárolják őket. Ezáltal versenyelőnyre tesznek szert a hasonló teljesítményre nem
képes szervezetekkel szemben. Az ehhez szükséges energiát a polifoszfát hasításából nyerik.

10.

Az eleveniszap-pelyhek biológiája

A természetben és a környezeti biotechnológiai eljárásokban is a mikroorganizmusok
többnyire nem egyenletes eloszlásban, hanem aggregátumokban foglalnak helyet. Általánosan
elterjedtek például a különféle szilárd felületekhez tapadó élőbevonatok, amelyeket
eljárástechnikailag biofilm néven emlegetnek. Mielőtt e jellegzetes struktúrák
tanulmányozásába kezdenénk, előbb a szabadon lebegő aggregátumok, a mikrobiális
(eleveniszap) pelyhek vizsgálatával foglalkozunk, melyeknek fontos szerepük van egyes
szennyvíztisztítási eljárásokban. Ezek mintegy átmenetet jelentenek a szabadon szuszpendált
és az élőbevonatokban tömörülő mikroorganizmusok között.
Eleveniszap pelyhek sokféle alakban fordulnak elő. Ha a szennyezőanyag terhelés alacsony,
akkor kompaktabb pelyhek alakulnak ki, amelyeken rendszerint egy sötétebb központi, és egy
világosabb szegélyzóna különböztethető meg. A központi tartomány túlnyomórészt szervetlen
anyagból (kalciumfoszfát, vas- és alumíniumhidroxid, stb.), valamint holt szerves anyagból
áll. A szegélyzónában, nyálkaszerű (elektronmikroszkópos felvételen hálózatos) alapanyagba
ágyazva foglalnak helyet az élő, aktív mikroorganizmusok (10.1. ábra). Magas
szennyezőanyag terhelésnél a szegélyzóna gyakran csillagszerű nyúlványokat képez.
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10.1 ábra. Eleveniszap-pehely keresztmetszete 30000-szeres nagyításban (Nehrkorn
elektronmikroszkópos felvétele).
Az eleveniszap-pelyhekben több száz baktériumfaj él. A fajok változatos anyagcsereteljesítményei, eltérő hőmérsékleti és egyéb környezeti optimumai lehetővé teszik számos
különböző szennyező anyag szimultán lebontását.
Mikroszkópos vizsgálat során a baktériumoknál jóval feltűnőbbek az eukariota egysejtűek
(Protozoa). Ezek részvétele a tisztítási folyamatban a baktériumokhoz képest csekély. Mivel
főként baktériumokkal és finoman szuszpendált szennyezőanyag-részecskékkel táplálkoznak,
lényegében a tisztított szennyvíz zavarosságának csökkenéséhez járulnak hozzá.
Egyes Protozoák sajátos környezeti igényeik folytán bizonyos következtetéseket tesznek
lehetővé a reaktorban uralkodó viszonyokra (oxigénkoncentráció, terhelés, rothadóiszaplerakódás, stb.) vonatkozóan. A következőkben legfontosabb képviselőiket tárgyaljuk.
Az ostorosok (Flagellata) 5-20 µm átmérőjű, kerekded vagy ovális sejtek, amelyek egy vagy
több ostorukkal szabadon mozognak (pl. Bodo fajok). Nagyterhelésű berendezésekben, illetve
a bedolgozási fázisban lépnek fel tömegesen. A hatostoros Trigonomonas anaerob
viszonyokra utal.
Az amőbák mérete 10 µm és 3 mm között változik, mozgás közben alakjukat változtatják.
A csupasz amőbák nagyterhelésű berendezésekben, illetve a bedolgozási fázisban
szaporodnak el, míg a héjas amőbák inkább alacsony terhelésnél jellemzők.
Az eleveniszap-pelyhek jellegzetes lakói a csillósok (Ciliata). Szabadon úszó és rögzült
fajaik is megtalálhatóak. Optimális körülmények között egyedszámuk az eleveniszap
milliliterében 20000-100000 között van. Hirtelen egyedszám-csökkenés, illetve betokozódott
alakok és elpusztult sejtek fellépése lökésszerű mérgezőanyag (pl. ipari szennyvíz), vagy
szervesanyag-túlterhelésre (oxigén-hiány) utal. Leggyakoribb képviselőik a következők:
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A Colpidium campylum szabadon úszó, kb. 100 µm méretű, alakja tojásdad, de táplálkozástól
függően megnyúlt vagy majdnem gömbös is lehet. Szerves anyaggal túlterhelt, oxigénnel
hiányosan ellátott berendezésekben lép fel tömegesen.
A papucsállatka (Paramecium caudatum) is szabadon úszó, hossza (200-300 µm) mintegy
háromszor nagyobb a szélességénél, papucs alakú. Normális terhelésű berendezésekben
jellemző, a pelyhek között ide-oda úszkál.
Az Aspidisca costata szabadon úszik, mérete kb. 40 µm. Tojásdad vagy kerekded (gyakran
katicabogárra emlékeztető) alakú, hátán 6 hosszanti barázda van. Csillók összetapadása révén
kialakult járólábacskák (cirrusok) segítségével mozog a pelyheken (10.2. ábra). Előfordulása
jó oxigénellátásra utal (2 mg/l-nél kisebb oxigénkoncentrációra érzékeny).

10.2. ábra. Aspidisca costata 375-szörös nagyításban. Interferencia-kontraszt felvétel
(Mudrack-Kunst 1985).
Előbbihez hasonló alakú az Euplotes charon, de mérete 80-100 µm, és lapítottabb. Szintén jó
oxigénellátást jelez.
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A harangállatkák (Vorticella fajok) a leggyakoribb rögzült csillósok. Harang alakú testük
mintegy 30 µm nagyságú. Hosszú, nem elágazó nyéllel rögzül az eleveniszap-pehelyhez. A
nyél hirtelen összehúzódásra képes, miközben spirálisan felcsavarodik.
A Vorticella microstoma harangja váza alakú, szájmezője kicsiny. Nagy szervesanyag
terhelés miatti rossz oxigénellátást jelez.
A Vorticella convallaria keskeny harang alakú, a perisztómium-szegély mögött kissé
összeszűkül.
A Vorticella campanula harangvirágra emlékeztető alakú. A két utóbbi faj normális
szervesanyag-terhelést, jó oxigénellátást jelez.
A Carchesium polypinum nyele elágazó, összehúzódásra képes, harangja hosszúkás (10.3.
ábra). A harangállatkákkal együtt lép fel az eleveniszapban.

10.2. ábra. Carchesium polypinum, 125-szörös nagyítás.

Az Opercularia coarctata nyele is elágazó, de nem képes összehúzódni. A sejttest ovális,
a szájmező nagyon kicsiny (10.4. ábra). Jó oxigénellátást jelez.
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10.4. ábra. Opercularia coarctata, 500-szoros nagyítás (Mudrack-Kunst 1985).
.
A szívókások (Suctoria) jellegzetes táplálékszerző szervecskéje a tapogató (szívóka).
Sejtszájuk nincs. Főleg csillósokkal táplálkoznak, melyeket tapogatóikkal megragadnak és
kiszívnak. Szennyezőanyaggal kevéssé terhelt, jó oxigénellátású eleveniszapban élnek.

10.5. ábra. Szívókás (Suctoria) 125-szörös nagyításban (Mudrack-Kunst 1985).
.
Többsejtű szervezetek különösen kis szennyezőanyag terhelés esetén telepednek meg. Ezek
kerekesférgek (Rotatoria) és fonálférgek (Nematoda).
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Végeredményben a pelyhek alkata és a bennük élő mikroorganizmusok alapján az
eleveniszapos berendezések három csoportra oszthatók:
1.

2.

3.

Nagy szennyezőanyag terhelésű berendezések. Erősen fejlett, gyakran csillagszerű
nyúlványokkal rendelkező baktériumpelyhek alakulnak ki. Emellett csak ostorosok
és amőbák szaporodnak el. Ezek fajszáma alacsony, de a nagy tápanyagkínálat
miatt egyedszámuk magas.
Normális terhelésű berendezések kielégítő oxigén-ellátással. Kompaktabb
baktériumpelyhek alakulnak ki, sok különböző Protozoa fajjal, melyek közül
különösen a Vorticella convallaria, Opercularia coarctata, Aspidisca costata és
Euplotes charon csillósok jelentősek. Ostorosok és amőbák már csak elszórtan
találhatók.
Kevéssé terhelt (kihasználatlan) berendezések. Kisebb baktériumpelyhek
fejlődnek, melyek belseje a sűrű lerakódások miatt sötétebb színű. A Protozoák
sok fajjal, de alacsony egyedszámokkal képviseltetik magukat. Ezek mellett
kerekesférgek és fonálférgek is megfigyelhetők.

Előfordul, hogy fonalas organizmusok elszaporodása miatt a pelyhek felülete megnő. A
kompaktabb pelyhek között sűrű fonalhálózat alakul ki. Ilyenkor azt mondjuk, hogy az iszap
felfúvódik (10.6. ábra). A jelenséget sokféle mikroorganizmus-faj (fonalas baktérium, gomba)
okozhatja. A baktériumok közül ebből a szempontból jelentős például a Microthrix parvicella,
Sphaerotilus natans, Haliscomenobacter hydrossis, Beggiatoa spp., Nocardia spp. A
felfúvódott iszap az ún. utóülepítés során okoz problémákat, mivel ülepedési tulajdonságai
kedvezőtlenek.
A tapasztalatok szerint élelmiszer-, papír- és textílipari szennyvizek elősegítik az iszap
felfúvódását. Hasonló hatású a rothadásnak indult szennyvíz, valamint a nitrogén- és
foszforhiány. Alacsonyabb szervesanyag-koncentrációnál (nagyobb testfelület/térfogat
arányuk miatt) a fonalas, nagyobb szubsztrát koncentrációknál a pelyhekbe tömörülő
baktériumok vannak előnyben. Ez a körülmény (a megfelelő reaktorok sorba kapcsolásával)
eljárástechnikai lehetőséget ad az iszapfelfúvódás veszélyének mérséklésére.

10.6. ábra. Felfúvódott iszap 125-szörös nagyításban. Fáziskontraszt felvétel (Mudrack-Kunst
1985).
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11.

A mikrobiális film. Anyagforgalom, növekedés, degradáció, tapadási és
biológiai jellemzők.

Természetes körülmények között a mikroorganizmusok túlnyomó része különböző
felületeken telepszik meg és ott élőbevonatot, technológiai kifejezéssel élve biofilmet alkotva
fejti ki aktivitását. A biofilmek jelentősége a szerves anyagok lebontásában igen nagy,
talajokban, vizekben és technikai eljárások során (szennyvíztisztítás, komposztálás,
ivóvíztisztítás, stb.) egyaránt.
Mivel a biofilm mélyebb rétegeihez a tápanyagok és az oxigén csak a felületi rétegen
keresztül juthatnak el, a biofilm növekedését, illetve az aerob réteg vastagságát a diffúziós
ellenállás is korlátozza.
A biofilm növekedési folyamatában három szakasz különíthető el. Az első szakaszban a film
vékony, gyakran nem is borítja a hordozóanyag teljes felületét. A mikroorganizmusok
ugyanolyan feltételek mellett növekednek, ebből a szempontból viselkedésük a szuszpendált
kultúrákéhoz hasonló.
Ha a film vastagsága nagyobb lesz, mint az effektív rétegé, vagyis azé a rétegé, ahol a
szubsztrát hozzáférhetősége és egyéb környezeti tényezők megfelelőek ahhoz, hogy a
mikroorganizmusok növekedni tudjanak, a második növekedési szakasz kezdődik. Ebben a
szakaszban a növekedési ráta állandó, mert az effektív réteg mélysége, tehát a szaporodó
mikroorganizmus-tömeg is állandó, tekintet nélkül a biofilm vastagságára.
Bizonyos vastagság elérése után dinamikus egyensúly áll be a biofilm-növekedés és leválás
között. Ezt a szakaszt plató-fázisnak hívják. Vizes rendszerekben rendszerint néhány hét
leforgása alatt következik be. Az egyensúlyt a mikroorganizmusok növekedése, a ragadozók
táplálkozása és az áramlások előidőzte nyíróerő határozza meg. A legtöbb természetes és
mesterséges biofilm-rendszer ilyen állandósult állapotban található.
Gyakran (különösen nagy szervesanyag-terhelésnél) előfordul az is, hogy nem alakul ki
egyértelmű platófázis, hanem a biofilm tovább növekszik, ami a rendszer (pl. szűrő)
eltömődéséhez vezethet.
A biofilm-növekedés során a mikroorganizmusok nem csak mennyiségükben, hanem
összetételükben is változnak. Kezdetben a biomassza fő tömegét a baktériumok teszik ki,
később állati egysejtűek (Protozoa), még később algák és többsejtűek is növekedni kezdenek,
úgy hogy egy életközösség épül fel. Ebben a közösségben egyes fajok más fajok egyedeivel
táplálkoznak (pl. csillósok baktériumokkal vagy más egysejtűekkel), jellegzetes
táplálékhálózat alakul ki.
A biofilmnek a szilárd aljzathoz való kapcsolódási képessége erősen befolyásolja a növekedés
sebességét és az áramlás okozta nyíróerőkkel szembeni ellenállás képességét. Ezt a
megtapadási képességet két fizikai-kémiai tényező befolyásolja.
1. Elektrosztatikus és van der Waals erők13. A mikroorganizmusok felületén található kémiai
csoportok (amino, karboxil, foszfát, stb.) disszociációja elektromos töltés megjelenéséhez
vezet. Ez a töltésállapot függ az oldat kémhatásától. Ha az oldat pH-ja alacsonyabb, mint a
mikroorganizmus felületének izoelektromos pontja (ahol elektromos töltése 0), akkor a
felülete pozitív, ellenkező esetben negatív elektromos töltésű. Mivel a mikroorganizmusok
felületének izoelektromos pontja a savas tartományban (pH 4-5) van, közel semleges vízben a
13

van der Waals erők a dipól-dipól kölcsönhatások miatti, egy permanens dipól és az általa indukált dipól
közötti vonzóerő, és legáltalánosabban az ún. diszperziós erők. Utóbbiak kvantummechanikai természetűek:
egymás közelébe kerülő kötött elektronok alapállapotbeli (ún. zérusponti) energiája megváltozik, ami vonzóerő
fellépését eredményezi. A reális gázok van der Waals egyenletében szereplő nyomáskorrekció ezeket az erőket
veszi figyelembe.
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sejt olyan kolloid részecskének tekinthető, amelynek negatív elektromos töltése van. Ezért a
sejt és valamely pozitív töltésű felület között elektrosztatikus vonzóerő ébred. Ezzel szemben
egy negatív töltésű felülethez kapcsolódás nehézségekbe ütközik.
Egy töltött felület szomszédságában elektromos kettősréteg alakul ki. Ha két azonos töltésű
részecske közeledik egymáshoz, akkor a kettős rétegek átlapolódásából adódó taszító erő és a
van der Waals-féle vonzóerő együttesen hatnak. A két részecske teljes kölcsönhatási energiája
(VT) a taszító erők energiájából (VR) és a van der Waals-féle vonzóerők energiájából (VA)
tevődik össze:

VT = VR + V A

(11.1)

Ha a részecskék nagyon közel kerülnek egymáshoz, akkor ehhez járul még a Born-féle
taszítóerő, amely nagyon kis távolságoknál a kölcsönhatást mindig taszító jellegűvé teszi.
A teljes kölcsönhatási potenciál távolságfüggése az elektromos kettősréteg vastagságától
függ. Ha ez jelentős, akkor egy minimumhely alakul ki, amely a részecskék stabil
kapcsolódását lehetővé tenné, ehhez azonban egy olyan magas potenciálgátat kellene
leküzdeni, amely a diffúzió, illetve a flagellumok mozgási energiája számára elérhetetlen.
Ha a kettősréteg vékonyabb, akkor az első, legmélyebb minimumtól kissé távolabb egy
sekélyebb második minimumhely is kialakulhat, amely már lehetővé teszi
mikroorganizmusok időleges kapcsolódását. Ezt a baktériumok fimbriáikkal, illetve
extracelluláris polimer kiválasztásával stabilizálhatják.
A felület hidrofil vagy hidrofób jellege. Két hidrofil vagy két hidrofób anyag
2.
kapcsolódása termodinamikailag kedvező (szabadentalpia-csökkenéssel jár). A mechanizmust
hidrofób kölcsönhatásnak hívják. Egyes mikroorganizmusok felülete hidrofil, másoké
hidrofób. Például egy vizsgálat során gyűjtött cianobaktériumok közül a bentoszban élők
hidrofóbnak, a planktoni életmódot folytatók hidrofilnek bizonyultak. Erősen hidrofób
anyagok (pl. polisztirol, polietilén, poliamid) felülete könnyen adszorbeál hidrofób, míg
hidrofil felületek (pl. szilicium-dioxid) hidrofil mikroorganizmusokat.
Mivel a biofilmek rögzített hordozóanyaghoz tapadnak, tartózkodási idejük a reaktorban más
rendszerekhez képest igen hosszú. Ennek következtében fajgazdag mikroorganizmus-társulás
alakul ki, amelyben a lassú növekedésű (alacsony fajlagos növekedési rátájú) szervezetek is
szerephez jutnak. Következésképpen változatos anyagcseretípusok és lebontó képességek
valósulnak meg, beleértve a nehezen bontható, illetve lassú növekedést lehetővé tevő
szennyezők ártalmatlanítását is. Mivel többsejtűek (kerekesférgek, fonálférgek, rovarok,
rákfélék, gyűrűsférgek, stb.) is fejlődnek, amelyek a mikroorganizmusokat fogyasztják,
ritkábban kerül sor a túlnövekedett biofilm leválására, kisebb a fölösiszap-termelés. A
változatos élővilágú (nagy biodiverzitású) közösség általában növeli a rendszer stabilitását,
ami a tisztító hatás stabilitását vonja maga után.
A kifejlődött biofilmben aerob és anaerob mikroorganizmusok is helyet foglalnak: a külső
réteg aerob, a belső anaerob. Állandó működési paraméterek mellett az aerob réteg vastagsága
is állandó, mivel a felszíni gyarapodással azonos ütemben az alsó rész anaerobbá válik (az
oxigén behatolási mélysége állandó). Az anaerob réteg hozzájárulhat a biofilmben található
szilárd részecskék folyékony fázisba kerüléséhez. Az aerob és anaerob rétegek együttes
jelenléte kedvező a biológiai nitrogén-eltávolítás szempontjából: az aerob nitrifikáció és az
anaerob denitrifikáció természetes módon kapcsolódik egymáshoz. Az aerob rétegben termelt
nitrát egy része az oldatba, másik része az anaerob rétegbe diffundál, ahol a denitrifikáció
következtében nitrogéngázzá alakul. A nitrátkoncentráció maximumát ezért az aerob réteg
meghatározott mélységénél éri el (11.1. ábra). Az ennél kijjebb elhelyezkedő részekben
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termelt nitrát az oldatba, a beljebb levő részekben termelt nitrát az anaerob rétegbe vándorol,
ahol denitrifikálódik. Általában minél magasabb az oldat oxigén-koncentrációja, annál
vastagabb aerob réteg alakul ki és annál nagyobb lesz a nitrifikáció sebessége, de a
denitrifikáció aránya

11.1. ábra. Az ammónia- és nitrát-nitrogén koncentráció változása a biofilm
keresztmetszetében.
csökken, mert a nitrát-koncentráció csúcsának helyzete a felszíntől távolabb kerül, és a
denitrifikáló réteg vékonyabbá válik. Ha ellenben az oxigénkoncentráció csökken, a
denitrifikáció aránya nagyobb lesz, viszont a nitrifikáció visszaszorul. Ezért létezik egy
optimális oxigén-koncentráció, amely maximális nitrogén-eltávolítást tesz lehetővé.
A biofilmek szubsztrát-lebontásának jellemzői jelentősen eltérnek más rendszerekétől.
A mikroorganizmusok által véghezvitt reakciót a diffúzió és a szubsztrát-fogyasztás egyaránt
befolyásolja. Ezért a diffúzió sebesség-meghatározóvá válik, ha a film vastagsága nagyobb,
mint egy meghatározott érték. A diffúziót kevésbé befolyásolja a hőmérséklet, mint a
biokémiai folyamatokat. Biofilmekben a szubsztrát-lebontás sebessége rendszerint nem függ
annyira a hőmérséklettől, mint szuszpendált rendszerekben.
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Problémát jelent a kolloid és szuszpendált részecskék lebontása. Szuszpendált rendszerekben
ezek könnyen elegyednek a mikroorganizmusokkal, fogyasztásuk, lebontásuk közvetlenül
megtörténhet. Szuszpendált részecskék nem tudnak viszont behatolni a biofilm belsejébe, és
kolloid részecskék gyakorlatilag jelentéktelen mértékben tudják ezt megtenni. Az anyagok
molekuláris diffúziós együtthatója a molekulatömeg négyzetgyökével fordítottan arányos,
ezért a több száz vagy ezer molekulatömegű makromolekulák diffúziója sokkal lassúbb, mint
a kis (százas nagyságrendű) molekulatömegű anyagoké. A kolloid vagy szuszpendált
részecskéket előbb a biofilm felületén található mikroorganizmusoknak kisebb vegyületekre
kell hasítaniuk, hogy a kis molekulatömegű szubsztrátok útjára léphessenek. Ezért ilyenkor
könnyen válhat sebesség-meghatározó lépéssé a hidrolízis.
Mielőtt a szubsztrát eljutna a reakció helyére, konvekcióval a biofilmet határoló diffúziós
határréteghez kell szállítódnia, ezen tömegáramlás révén keresztül kell jutnia a biofilm
felületéhez, ahol már felületi reakció megy végbe. A biofilm belsejében egy további (belső)
tömegáramlásra kerül sor diffúzió révén. Hasonlóképpen, a biofilm belsejében képződött
terméknek a biofilm felületéhez kell diffundálnia, majd külső tömegáramlással a határrétegen
keresztül a környező oldatba kell kerülnie.
A belső anyagátvitelt kétféle tényező limitálja:
-

kinetikai: ha az alacsony szubsztrát-koncentráció miatt a reakciósebesség túl kicsi
behatolási: ha a szubsztrátot a biofilm teljesen elfogyasztja.

A biofilm belsejében kialakuló koncentráció-gradienst a reakció és diffúzió együttes hatása
határozza meg.
A szubsztrát utánpótlás sebességét a diffúziós határrétegen keresztül a
j S = k SL ⋅ (S 0 − S b )

(11.2)

egyenlet adja meg, ahol jS a tömegáramlás sebessége (mol m-2 s-1), kSL a tömegáramlási
együttható, S0 a szubsztrát-koncentráció az oldatban, Sb a szubsztrát-koncentráció a biofilm
felületénél.
A szubsztrát biofilmbe való felvételét diffúziós folyamat kíséri, amelyre érvényes Fick
törvénye:
J S = − DS ⋅

dS
dz

(11.3)

ahol DS a diffúziós együttható (cm2 s-1), z a biofilm felszínétől a belseje felé merőlegesen mért
távolság. Például az oxigén diffúziós együtthatója vízben 2.25 cm2 s-1, biofilmben 0.04-1.5
cm2 s-1.
A diffúzió és biológiai reakció együttes hatása részletes matematikai modellben tárgyalható.
Ennek keretében tömegmérleg-egyenleteket állítunk fel, amelyek leírják a
koncentrációváltozásokat térben és időben. Tegyük fel, hogy a szubsztrát koncentrációja a
biofilm külső felszínén Sb, az ettől L távolságra levő hordozóanyag felületénél nulla (a
szubsztrát nem képes behatolni a szilárd hordozóanyagba). A koncentráció térbeli változását a
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biofilmben először diszkrét lépésekben közelítjük. A biofilmet kicsiny, ∆Z vastagságú
térfogatelemekre osztjuk fel (11.2. ábra).

11.2. ábra. A biofilm kicsiny ∆Z vastagságú térfogateleme a diffúziós áramokkal.
A tömegmérleg egyenlet az n-edik térfogatelemre (A az áramlásra merőleges felületnagyság):
A ⋅ ∆Z ⋅

dS n
= j n −1 ⋅ A − j n ⋅ A + rSn ⋅ A ⋅ ∆Z
dt

(10.4)

A (11.3) Fick-törvény figyelembevételével
A ⋅ ∆Z ⋅

∂S n
∂S
∂S
= − DS ⋅ n −1 ⋅ A + DS ⋅ n ⋅ A + rSn ⋅ A ⋅ ∆Z
∂t
∂z
∂z

(11.5)

Ezt A ⋅ ∆Z -vel osztva és rendezve a
∂S n
1  ∂S n ∂S n −1 
= DS ⋅
⋅
−
 + rSn
∂t
∆Z  ∂z
∂z 

(11.6)

parciális differenciálegyenletet kapjuk, amelyből ∆z→0 határátmenettel a
∂S
∂2S
= D S ⋅ 2 + rS
∂t
∂z

(11.7)

ún. reakció-diffúzió egyenletet kapjuk. A reakciósebességre a Monod-modell alapján kapott
(7.4) összefüggést helyettesítve
∂S
∂2S
1
S
= DS ⋅ 2 −
µ max ⋅
⋅X
∂t
YX / S
Ks + S
∂z

(11.8)

Ez az egyenlet általában numerikus módszerekkel oldható meg.
Ha az állandósult (steady-state) koncentráció-profilt keressük, akkor (11.8) jobb oldalát
egyenlővé tesszük nullával:

µ ⋅X
∂2S
S
= max
⋅
2
DS ⋅ YX / S K s + S
∂z

(11.9)
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Ha S>>KS, a reakció nulladrendű (vö. 7.6.), így

µ ⋅X
∂2S
= max
2
DS ⋅ YX / S
∂z

(11.10)

Ez az egyenlet könnyen megoldható, ha a jobb oldalon szereplő paraméterek a biofilmben
állandók. Ha Le a szubsztrát behatolási mélysége, akkor a peremfeltételek:
(11.11)

z=0: S=Sb
z=Le: S=0

Ezek figyelembevételével (11.10) megoldása:

S=

µ max ⋅ X
2 ⋅ DS ⋅ YX / S

S

µ max ⋅ X
⋅ z 2 −  b +
⋅ Le  ⋅ z + S b
 Le 2 ⋅ DS ⋅ Y X / S


(11.12)

vagyis a szubsztrátkoncentráció másodfokú függvény szerint csökken a biofilm külső
felszínén mérhető Sb értékről nullára.
A biofilm folyadék felőli felületének mindkét oldalán azonos az anyagáram-sűrűség:

J = k ⋅ (S 0 − S b ) = −

dS
dz
a deriválást elvégezve

S
µ ⋅ X ⋅ Le
J =  b + max
 Le 2 ⋅ DS ⋅ Y X / S

⋅ DS

(11.13)

z =0


 ⋅ DS


(11.14)

Mivel S>>KS, a baktériumok növekedési rátája maximálisnak vehető, ezért

J=

µ max ⋅ X ⋅ Le

(11.15)

YX / S

11.14 és 11.15 jobb oldalának egyenlőségéből meghatározható a szubsztrát behatolási
mélysége:

Le =

2 ⋅ YX / S ⋅ DS ⋅ Sb
µ max ⋅ X

(11.16)

Ugyanakkor 11.13 és 11.15. felhasználásával

k ⋅ (S 0 − S b ) =

µ max ⋅ X ⋅ Le
YX / S

=

µ max ⋅ X
YX / S

⋅

2 ⋅ Y X / S ⋅ DS ⋅ S b
µ max ⋅ X
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(11.17)

y = Sb
helyettesítéssel a

k ⋅ y2 +

2 ⋅ µ m ⋅ X ⋅ DS
⋅ y − k ⋅ s0 = 0
YX / S

(11.18)

másodfokú egyenletet kapjuk.
Ennek nem negatív megoldása:

−
y=

2 ⋅ µ max ⋅ X ⋅ DS
2 ⋅ µ max ⋅ X ⋅ DS
+
+ 4 ⋅ k 2 ⋅ S0
YX / S
YX / S
2⋅k

(11.19)

Ezt 11.16-ba helyettesítve a behatolási mélység
2 ⋅ Y X / S ⋅ DS
2 ⋅ Y X / S ⋅ DS
D
D 
⋅y=  S  +
⋅ S0 − S
µ max ⋅ X
µ max ⋅ X
k
 k 
2

Le =

(11.20)

szerint függ az oldatbeli szubsztrátkoncentrációtól.
A szubsztrát eltávolítás sebessége a biofilm egységnyi felületére vonatkoztatva (11.15) és
(11.16) alapján

J=

µ max ⋅ X
YX / S

⋅ Le =

2 ⋅ µ max ⋅ X ⋅ DS
⋅ Sb
YX / S

azaz a biofilm felületén mérhető szubsztrát-koncentráció négyzetgyökével arányos.

66

