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ФЕРМЕНТАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

Индустриалната микробиология е бранш на биотехнологията, която използва
микроорганизмите за получаване на редица биологично-активни вещества от
различен тип. Тези продукти имат голямо икономическо значение.
Всички процеси, които се провеждат с помощта на микроорганизми се
наричат

ферментационни.

Продуктите,

които

се

получават

чрез

тези

ферментационни процеси с помощта на микроорганизми са интрацелуларни /
екстрацелуларни ензими, микробни клетки / биомаса или различни продукти,
получавани от микроорганизми.
Ферментационните процеси, чрез които се получават биологично-активни
продукти се описват като периодични, полу-непрекъснати и непрекъснати. Тези
процеси се провеждат в лабораторни съдове наричани ферментори или
биореактори. В тях се култивират микроорганизми с цел получаване на
биопродукти и биомаса, и чиито растеж е контролиран непрекъснато. Ролята на
тези съдове е да осигуряват стабилни условия за растеж на клетъчната популация
за биосинтеза на желани продукти. При реалния ферментационен процес важните
параметри, които се поддържат в оптимални стойности са рН, температура,
разбъркване, пеногасене, масов пренос на газове и топлина.
Съществуват различни видове биореактори, но конвенционалният тип e
показан на фиг. 1.
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Фигура 1. Моделна схема на биореактор

Апаратът е направен от неръждаема стомана, която може да бъде подлагана
на високи температури (150-190°С) и налягане, достигащо до 380 kPa. Тези условия
са необходими за постигане на ефективна стерилизация на съда. Той има
множество отвори за подаване на газове, компоненти на хранителната среда,
киселини / основи, а също и отвори за извеждане на отработените газове, за
вземане на проби от културата за различни изследвания. Биореакторът е снабден с
различни сензори за измерване на рН, температура, разтворен кислород. Той
притежава и самостоятелна система за нагряване / охлаждане на хранителната
среда и поддържане на постоянна температура по време на процеса. Това се налага,
тъй като растежните процеси при микроорганизмите представляват екзотермичен
процес. Охлаждането се осъществява чрез система от тръби, през които циркулира
студена вода. Ферменторният апарат е снабден и със устройство за разбъркване на
хранителната среда и микробната култура.
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Видове биореактори
В зависимост от дизайна на съда, биореакторите могат да бъдат класифицират
като:
 Биореактор с механично разбъркване: този тип е снабден с механично
разбъркване, осъществено чрез перка, свързана с мотор
 Биореактор с разбъркване от въздушния поток подаван от устройство,
поставено на дъното на съда. Този метален пръстен, поставен на дъното има
многобройни отвори, през които въздухът постъпва във ферментора под формата
на мехурчета. Внасянето на стерилен въздух чрез такова устройство предполага
равномерен масообмен.
 Еър-лифт ферментор – в този случай ферменторният съд се разделя на две
зони. Въздухът навлиза в съда в долна му част и предизвиква придвижване на
хранителната среда нагоре. Горният обем хранителна среда след това се насочва
към дъното на реактора.
 Биореактор

с

имобилизирани

клетки.

При

този

тип

биореактори,

имобилизирани клетки или ензими присъстват под формата на перли, които са
суспензнирани в долната зона на съда. Въздухът се подава чрез помпа от дъното на
реактора. Горната част на ферменторния съд е изпълнена със свободни клетки. При
подмяна на хранителната среда, тази част се отделя в друг съд.
Твърдо-фазова ферментация
В някои случаи микробният растеж се провежда върху твърди субстрати. В
този случай свободна вода почти няма. Микроорганизмите се свързват към
твърдите субстрати, които са източник на хранителни вещества. Като твърди
субстрати и източник на хранителни вещества обикновено се използват зърнени
култури: жито, ориз, царевица и др. (Таблица 1). Зърната се омокрят с вода и се
смилат под формата на паста. Допълнителни вещества (минерални соли и др.) се
добавят към тази смес преди стерилизация. След това зърнената паста се прехвърля
в плитки метални контейнери и се стерилизира с пара. Готовият субстрат се
инокулира с посевен материал чрез напръскване на неговата повърхност. Тази
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манипулация се извършва при контролирани условия като температура, въздух и
влажност. Има и случаи, при които твърдофазовата ферментация се провежда без
стерилизация на твърдата фаза.
Таблица 1. Продукти, които се получават чрез твъдофазова ферментация
Продукт

Субстрат

Соев сос
Лимонена киселина
Гъби
Сирене

Соеви зърна
Царевица, багасо
Пшенична / оризова слама
Извара

Микроорганизми
продуценти
Aspergillus oryzae
Aspergillus niger
Agaricus bisporus
Penicillium roqueforti

Стерилизация на хранителната среда и ферменторния апарат
Стерилизацията е от изключителна важност за ферментационния процес. Тя
осигурява стерилност на ферментационния процес и получаване на висок добив на
целевия продукт. Най-използваният метод за стерилизация е парата.
Всички вегетативни форми на микроорганизмите умират при прилагане на
температура 60°С за 10-15 мин. Спорите на голяма част от микроорганизмите са
устойчиви на топлина и се разрушават при 100°С за 10 мин. В някои случаи обаче,
както при Bacillus stearothermophilus, са необходими температури над 121°С за 15
мин. Повишаването на температурата се постига чрез продухване с гореща пара
под налягане. Всички периодични техники за култивиране ползват този метод.
Друг тип техника за стерилизация, която се използва при индустриалните
ферментации е филтрационната. Тя се прилага към субстанции, които са
неустойчиви на висока температура: витамини, антибиотици, захари, серуми. В
такъв случай се използват бактериални филтри с пори 0,22 µm.
Ферменторният апарат и аксесоарите към него, необходими за култивирането
се стерилизират с гореща пара. Други методи, като радиация и химична
дезинфекция се използват само в отделни случаи, но при тях има известна
несигурност. Газовете, които се подават към ферментора се стерилизират чрез
пропускането им през мембранни филтри. Индустриалните ферментори са
направени от качествен стоманен материал, който не е токсичен, резистентен е към
корозия от киселини / основи и е устойчив на висока температура.
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Допълнителните аксесоари към ферменторния апарат – електроди, устройства
за подхранване и др., също са направени от устойчиви материали (стомана,
пластмаса),

които

отговарят

на

изискванията

за

стерилизация.

Добрите

ферменторни апарати са снабдени със специални клапани за поддържане на
налягането. Функцията на тези клапани е да се ограничи повишаването на
налягането вътре в съда за култивиране и по този начин се редуцира потенциалния
риск. Ферменторните апарати са снабдени също и с филтри за обезопасяване на
отделяните от културата газове.
Контрол на химичните и физични условия
Разбъркване
Разбъркването на ферментационната среда има за цел осигуряване на
хомогенност на различните фази на средата, течност и газове. Течната фаза
съдържа разтворени хранителни вещества и метаболити. Газовата фаза се състои
главно от въздух, CO2, O2. Твърдата фаза обхваща клетки и неразтворими
субстрати. Смесването на тези фази е важно за осигуряване на равномерно
разпределение на субстратите, температурата и газовете в целия ферментационен
обем. Разбъркването е от особена важност за аеробните ферментации, защото:
1) Микроорганизмите получават кислород само от течната фаза;
2) Разбъркването повишава скоростта на трансфер на газовете в течността;
3) Разбъркването удължава престоя на газовите мехурчета в течната фаза
4) Намалява се размера на мехурчетата, чрез което се постига увеличаване
на масообмена на кислорода;
5) Намалява се дебелината на пяната (клетки / денатуриран белтък) на
повърхността на течната фаза.
Разбъркването при ферментационния процес може да се осъществи или чрез
механично разбъркване или чрез подаване на въздух под налягане.
Пренос на топлина
При дизайна на ферменторните апарати специално внимание се отделя на
ефективния трансфер на топлина във всички части на ферментационния обем.
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Топлопреносът е важен за коректната стерилизация на биореактора и поддържане
на постоянна температура при култивирането на микроорганизмите. По време на
ферментацията

топлина

се

генерира

от

метаболитната

активност

на

микроорганизмите (например етанолна ферментация) и от механичното движение
на

разбъркващите

ферментационният

механизми.
процес

ще

Ако
се

тази

топлина

компрометира

не

се

поради

контролира,

повишаване

на

температурата. Най-използваният начин за поддържане на постоянна температура
по време на ферментационния процес е чрез предпазен кожух, обхващащ съда за
култивиране, през които кожух преминава студена вода.
Масов пренос
Растежът на микроорганизмите директно зависи от количеството на
разтворените

вещества,

присъстващи

в

хранителната

среда,

тъй

като

микроорганизмите не могат да усвояват твърди или неразтворими хранителни
вещества. Затова използваните при приготвянето на хранителните среда са
водоразтворими.
Преносът на хранителни вещества от водната фаза в микроорганизмовата
клетка е особено важна, тъй като хранителните вещества обичайно са в излишък.
Трансферът на газове обаче (главно кислород) е комплексен феномен. Кислородът
е слабо разтворим във вода и става лимитиращ скоростта на растеж фактор при
аеробните ферментации. Обичайно се подава чрез стерилен въздух под формата на
мехурчета в хранителната среда, като по този начин се осигурява по-голяма
повърхност, в сравнение с неговия обем. Това осигурява по-добър масов пренос.
При аеробни ферментации, кислородния масов баланс зависи от:
1) Скоростта на пренасяне на кислород (OTR – oxygen transfer rate) –
скорост на снабдяване на ферментационната среда с кислород;
2) Скорост на усвояване на разтворения кислород от микроорганизмите
(COD - Critical Oxygen Demand).
При аеробните ферментации OTR е по-ниско от COD.
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Контрол и мониторинг
За да се постигне максимален добив на биомаса или биопродукти,
ферментационния процес трябва да се провежда при строго контролирани условия
на различните физични и химични параметри.
Физичните параметри включват: рН, температура, аерация и смесване на
химичните вещества.
Към химичните параметри си отнасят: елементите на хранителната среда –
въглеродни / азотни източници, индуктори, инхибитори, прекурсори, разтворими
газове (O2) и редокс-потенциалът на средата.
Голяма част от тези параметри (рН, температура, рO2) се контролират от
сензори. Тези сензори са поставени в хранителната среда под формата на
електроди, които трябва да са устойчиви на стерилизация. рН на средата се
поддържа постоянно чрез внасяне в хранителна среда на киселини или основи в
зависимост от нуждите на процеса.
Температурата се поддържа чрез загряване / охлаждане на кожуха на
ферментационния съд.
Пянообразуването се контролира чрез електрод, включващ или механично
пеногасене или добавяне на пеногасители.
Физичните и химичните параметри могат да бъдат измервани он- / офф-лайн.
Когато параметрите се изследват он-лайн сензорите са свързани с компютри и
получените данни се обработват чрез него. Компютърът се свързва с устройството,
което автоматично добавя нужните вещества към ферментационната среда.
В някои случаи, когато он-лайн изследването не е възможно, стерилно се
вземат проби от хранителната среда за изследване на протеини, ДНК, РНК, липиди
и други клетъчни компоненти и продукти.
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Ферментационни среда
Съставът на хранителната среда за ферментационните процеси е от найголямо значение за получаването на биомаса и продукти от нея. Съставът на
хранителната среда трябва да отговаря на състава на живата клетка. Всички
микроорганизми изискват вода, източник на енергия, въглерод, водород, кислород,
фосфор, сяра и соли като калий, натрий, магнезий, калций и микроелементи
(кобалт, никел, молибден и др.) (Таблица 2).
Таблица 2. Елементен състав на микробната клетка
Елемент
Въглерод
Водород
Азот
Фосфор
Сяра
Калий
Натрий
Калций
Магнезий
Желязо

Бактерии
(сухо тегло, %)
50-54
7-8
11-15
2-3
0,2-1,0
1,0-4,5
0,5-1,0
0,01-1,1
0,1-0,6
0,01-0,2

Филаментозни гъби
(сухо тегло, %)
45-51
7-8
7-11
0,8-3,0
0,01-0,24
1,0-4,0
0,01-0,1
0,1-0,3
0,1-0,5
0,01-0,6

Дрожди
(сухо тегло, %)
40-62
7-8
7-10
0,4-4,5
0,1-0,5
0,02-0,5
0,02-0,6
0,1-1,4
0,1-0,7
0,1-0,3

Използваните елементи, необходими за съставяне на хранителната среда
трябва да отговарят на следните изисквания:
1) Трябва да осигуряват максимално количество биомаса или целеви
продукт;
2) Трябва да осигуряват много ниско ниво на странични продукти;
3) Трябва да бъдат налични целогодишно в нужното качество;
4) Не трябва да взаимодействат с другите компоненти в средата;
5) Не трябва да се влияят от стерилизацията;
6) Не трябва да повлияват параметрите на ферментационния процес –
аерация, топло- и масопреноса и др.;
7) Не трябва да пречат на изолирането и пречистването на целевите
продукти.
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ПЕРИОДИЧНО КУЛТИВИРАНЕ
Принципът на периодичното култивиране на микроорганизмите се заключава
в следното. Периодичната или „batch" система се счита за „затворена система". При
нулево време стерилна хранителна среда във ферментора се инокулира с
микроорганизми и култивирането се провежда при оптимални физиологични
условия. По време на цялата ферментация не се добавя нищо освен кислород (чрез
аерация), пеногасител, киселина или основа за корекция на рН. Съставът на
културалната течност, концентрацията на биомасата и на метаболитите обичайно
се променя в зависимост от жизнената дейност на клетките. При тези условия
растежът на микробната популация протича по S-образна крива, включваща
следните фази на растеж:
1. лаг-фаза
2. фаза на ускорен растеж
3. експоненциална фаза
4. фаза на забавен растеж
5. стационарна фаза
6. фаза на отмиране
лаг – фаза: по това време плътността на популацията или концентрацията на
биомасата, внесена в свежата хранителна среда не се изменя. По време на лаг фазата размерите на клетките се увеличават, в тях активно протичат биохимични
процеси, свързани с подготовката за началото на размножаването.
Продължителността на тази фаза зависи от количеството субстрат, условията
на култивиране, свойствата на микроорганизма – продуцент, количеството на
посевния материал.
При промишленото производство на продукти на микробната биосинтеза,
стремежът е да се съкрати лаг – фазата като непроизводителна до минимум.
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експоненциална фаза (логаритмична): характеризира се с уравновесена
(постоянна) скорост на растеж на микроорганизмите. Развитието на популацията в
тази фаза не се лимитира от хранителни вещества и не се затормозява от продукти
на жизнената дейност. Логаритъмът от числеността на популацията или
концентрацията на биомаса се увеличава с постоянна скорост. Във връзка с това, че
в периода на логаритмичната фаза максималната специфична скорост на растеж не
се изменя, лесно може да се определи за даден промеждутък от време в тази фаза
по формулата:
lnx2-lnx1
μmax = ---------------t 2 -t 1
където: х1 и х2 е концентрацията на биомасата установена експериментално в
моментите t1 и t2 от експоненциалния растеж.
Средната специфична скорост на растеж на популацията, т.е. прирастът на
единица биомаса за единица време за период Т1 - Т2 се намира по формулата:
lnx1- lnx0
μср. = ----------------t 1 -t o
Периодичният начин на растеж на микроорганизмите широко се използва при
получаване на микробна биомаса заедно с културалната среда, особено в тези
случаи, когато се изискват специални условия.

Зависимост на скоростта на растеж от концентрацията на хранителните
вещества.
В процеса на много периодични ферментации специфичната скорост на
растеж е постоянна величина и не зависи от изменението на концентрацията на
хранителните вещества. Скоростта на растеж, подобно на скоростта на химичната
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реакция е функция от концентрацията на химичния компонент, към който в случая
се отнасят субстратите или незаменимите за растежа хранителни вещества.
Зависимостта между скоростта на растеж и концентрацията на субстрата
съгласно Моно е сходна със зависимостта за кинетиката на насищане чрез
мономолекулярна адсорбция. Следователно, към феномена на клетъчен растеж
може да се приложи следният модел, сходен с изотермата на мономолекуларната
адсорбция на Лангмюир. Този модел на Моно има два вида:
S
μ = μ max ---------------------------Ks+ S
където: μ - специфична скорост на растеж (ч-1)
В периодична култура логаритмичната фаза не може да бъде безкрайна,
поради понижаване концентрацията на хранителните вещества в средата и
натрупаните продукти на метаболизма, инхибиращи развитието на популацията.
Затова популацията преминава във фаза на забавено или отрицателно ускорение на
растежа. В тази фаза неголяма част от клетките прекратява развитието си, друга
част продължава растежа си, но по-бавно в сравнение с логаритмичната фаза. В
зависимост от използването на хранителните вещества, концентрацията на
биомасата продължава да расте, обаче специфичната скорост на растеж се
понижава и популацията преминава в стационарна фаза. В тази фаза скоростта на
растеж на всички клетки на популацията постепенно намалява до нула,
концентрацията на биомасата не се увеличава и към края на фазата се намалява.
Популацията постепенно минава във фаза на ускорено, логаритмично отмиране.
Тази фаза се съпровожда с намаляване на общия брой на индивидите и
концентрацията на биомасата в следствие автолиза на клетките.
При периодично култивиране скоростта на растеж на популацията е
непостоянна и често, за характеристика на процеса се определя средната скорост на
растеж:
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Х1-Х0
Vcp. = ----------- ,
Т1-Т0
където: Х1-Х0 – прирастът на биомаса, който се определя експериментално
Т1-Т0 – време за увеличаване на биомасата

Фигура 2. Крива на растеж на популацията.
A - изменение на логаритъма на масата или числеността на популацията във времето
B – изменение на специфичната скорост на растеж
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Фигура 3. Модел на Моно за микробния растеж
μ max – максимална специфична скорост на растеж (ч-1)
S - концентрация на субстрата (г)
К – константа, равна на концентрацията на субстрата при μ = 0.5 μ max
Типични значения за Ks могат да се видят от таблица 3:
Таблица 3
Субстрат

Ks (мг/л)

Микроорганизъм

глюкоза

1.0

Enterobacter aerogens

глюкоза

2–4

Escherichia coli

глюкоза

25

рибоза

3

Saccharomyces
cerevisiae
Hansenula polymorpha

метанол

120

Hansenula polymorpfui

амоняк

0.1

Enterobacter aerogens

магнезий

0.6

Enterobacter aerogens

Типичните значения за Кs са обичайно ниски. Това означава, че ако μ клони към
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μ max при S > 10 KS това приблизително равенство не се съблюдава. Ако S < 10 KS, тогава
специфичната скорост на растеж става функция на концентрацията на субстрата.
Доколкото Ks има ниска специфичната скорост на растеж по време на лог фазата остава
постоянна величина. Преходът от логаритмична към стационарна фаза се осъществява
обичайно бързо, дори внезапно, тъй като в точката, която количеството на оставащия
субстрат S е малко, клетките, чиято концентрация е голяма, бързо утилизират
оставащия субстрат. По тази причина в периодична култури винаги е много трудно
да се оцени значението на Кs. Това е възможно, ако се приложат данните за началната
скорост на реакцията, ако се използват ниски стойности на началната концентрация
на субстрата и началната скорост на растеж измерена преди момента, когато
концентрацията на субстрата значително се е променила. Такова измерване може да
се направи чрез броене на живи клетки. Най-използвания начин за определяне на Кs, е
чрез прилагане на метода на непрекъснатите култури.
Моделът на Моно е основан на емпирични наблюдения, но често се подлага на
различни вариации и усъвършенстване чрез провеждане на аналогия с уравнението
на Михаелис - Ментен за ферментационната кинетика на основата на хипотезата за
това, че скоростта на растеж се контролира единствено от степента на превръщане,
катализирано от ензим и имащо ограничена скорост. Освен това, на двете константи от
модела на Моно, а именно μ max и Кs може да бъде определен физически и биологически
смисъл. μ max в частност представлява максималната специфична скорост на растеж на
микроорганизма в дадена химическа среда при определена температура и рН.
Стойността на параметъра Кs е обратно пропорционална на сродството на
микроорганизма към субстрата.
Въпреки че са предложени редица модели, свързващи скоростта на растеж с
концентрацията на субстрата, моделът на Моно се използва много широко.
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ПОЛУ-НЕПРЕКЪСНАТО И НЕПРЕКЪСНАТО КУЛТИВИРАНЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Съществуват

разнообразни

техники

за

дълбочинно

култивиране

на

микроорганизми. Периодичното и полу-непрекъснатото култивиране са част от
приложението на ферментациите, които се използват от древността и до наши дни
за

повечето

промишлени

производства.

Непрекъснатото

култивиране

е

сравнително нова техника и все още има ограничено промишлено приложение, но е
безценна като инструмент в лабораторните изследвания.
Съществуват няколко описания в литературата на методологии за дълбочинно
култивиране, вероятно поради разнообразието от ферментации и огромният
асортимент от апаратура на пазара. Тук ще бъдат разгледани някои от основните
аспекти на организацията и протичането на полу-непрекъснатата и непрекъсната
култура в сравнителен аспект с най-простата периодична култура.
2. ПОЛУ-НЕПРЕКЪСНАТА КУЛТУРА
Полу-непрекъснатото култивиране по същество е периодична култура, която се
похранва със свежи хранителни вещества, като например лимитиращи растежа
субстрати, или добавки, като прекурсори на продукти. Термините продължително
култивиране и полу-периодично култивиране също се използват за да се опише
този тип техника на култивиране.
Първоначално техниката на полу-непрекъснатото култивиране се въвежда от
производителите на дрожди в началото на ХХ век за регулиране растежа на
периодична култура от Saccharomyces cerevisiae (хлебни дрожди) на субстрат малц.
Производителите на мая се сблъскали с два проблема: първо, ако концентрацията
на малц в културалната среда е много висока, тогава дрождите вместо да
произвеждат биомаса, натрупват етанол. Второ, ако концентрацията на малц се
поддържа минимална, тогава растежът на дрождите намалява. Проблемът бил

16

решен чрез контролиран подхранващ режим (обикновено с часови добавки), така
че растежът на дрождите да зависи от лимитиращия субстрат.
Последвало успешно приложение на техниката на полу-непрекъснатото
култивиране, през 40те години на ХХ век за производството на глицерол, бутанол,
ацетон и органични киселини с по-висок добив на продукт и по-пълно усвояване на
компонентите на средата.
В последните години техниките на полу-непрекъсното кутивиране се използват
за получаване на антибиотици (например пеницилин G) витамини, аминокиселини,
ензими и растежни хормони.
2.1 Техники за контрол на полу-непрекъсната култура
Създадени са няколко техники за контрол на полу-непрекъсната култура. За
леснота те се класифицират в две главни групи: такива с контрол от тип “обратна
връзка” и такива без подобен контрол. Тези две групи по-нататък се подразделят
(Таблица 4).
Таблица 4. Класификация на техниките за полу-непрекъснато култивиране
Техника
Статус

Метод

Контрол тип
“обратна връзка”

Непряк

Без контрол тип
“обратна връзка”

Пряк
Периодични или
увеличаващи
добавки
Постоянна
скорост на
добавяне
Експоненциална
скорост на
добавяне

Пример
Контролен
параметър
Респираторен
коефициент
Етанол
Няма

Субстрат/добавка

Продукт

Меласа

Дрожди

Етанол
Фенилоцетна
киселина

SCP
Пеницилин

Няма

-Галактозидаза

Глицерол

Няма

Етанол

SCP

Непрекият метод на контрол на принципа на обратната връзка включва
мониторинг на параметрите на култивиране, които не са пряко свързани със
субстрата, който пък може да е лимитиращ или нелимитиращ, например разтворен
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кислород, респираторен коефициент (напр. отношението CO2/O2) и стойностите на
рН. Директният контрол от типа “обратна връзка” включва пряк мониторинг на
концентрацията на субстрата в културалната среда. Също така субстратът може да
се поддържа на постоянно ниво или може да варира и да се поддържа в оптимална
концентрация. Двата вида контрол с обратна връзка могат да се прилагат ръчно
(отворена система) или автоматично (затворена система). В системите без контрол
от типа “обратна връзка” средата може да се добавя с постоянна скорост (т.е. при
определени стойности, зададени на помпата), с експоненциална скорост в
зависимост от увеличаването на биомасата, или просто на порции (т.е. почасово).
2.2 Предимства на полу-непрекъснатото култивиране
(1) Усвояване на субстрати, които инхибират растежа ако присъстват във
високи концентрации (напр. етанол, метанол, оцетна киселина и ароматни
съединения);
(2) увеличаване на продукцията на биомаса (например при периодично
култивиране на дрожди биомасата достига 5-10 г/л, докато при полунепрекъснатото култивиране продукцията на биомаса може да надвиши
десет пъти тези стойности). Този аспект е много ценен при получаване на
продукти свързани с растежа;
(3) получаване на вторични метаболити, които не са свързани с растежа (т.е.
тези, които се получават когато организмът е навлязъл в стационарна фаза).
В този случай скоростта на разреждане може да се контролира така, че
първоначално да се натрупа много биомаса, и когато организмите навлизат
в стационарна фаза, растежът да се забави така, че накрая да се получи
толкова субстрат, колкото да се осигури енергията за поддържане, докато
започне образуването на продукт;
(4) преодолява се катаболитната репресия;
(5) намалява се вискозитета на средата (напр. продукцията на декстран и
ксантанова смола);
(6) преодолява се проблема с контаминацията, мутациите и нестабилността на
плазмидите, наблюдавани при непрекъснатото култивиране.
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2.3 Недостатъци на полу-непрекъснатото култивиране
(1) Допълнителното оборудване за контрол на принципа на обратната връзка
може да е скъпо;
(2) В системи без контрол по обратна връзка, където средата се добавя по
предварително определена схема, е трудно да се реагира на отклонения от
предвидената схема на растеж на организма (т.е. процесът не винаги следва
очакваните резултати);
(3) Изисква значителен опит на оператора.
2.4. Реализиране на полу-непрекъснат процес на култивиране
Постановката на типичният полу-непрекъснат процес е показан на Фигура 4.

Фигура 4. Схематично представяне на система за полу-непрекъснато култивиране. (i)
Подхранващ резервоар, (ii) устройство за измерване на потока, (iii) перисталтична
помпа, (iv) ферментор с бъркалки.

Полу-непрекъснатото

култивиране

започва

просто

като

периодично

култивиране. Инокулумът за периодичното култивиране може да се приготви с
колби на клатачка, който е един от най-простите методи за култивиране на
организми. Тази техника е всъщност малка периодична култура с типична лаг,
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експоненциална и стационарна фаза. Лаг фазата в основната периодична култура
трябва да се поддържа на минимума, и ето защо физиологичното състояние на
клетките в инокулума е от първостепенно значение. В повечето случаи инокулумът
трябва да се култивира в среда, която е подобна на тази в основната култура.
Физичните условия трябва също да са близки (т.е. температура и рН). Инокулумът
не трябва да се прехвърля в главния съд докато клетките растат в експоненциална
фаза (това отнема приблизително 12 часа). След това посевният материал се
прехвърля в стерилни условия чрез свързващите съдове, изтласкан с помощта на
перисталтична помпа (Wastson-Marlow или еквивалент) в съда за основната
ферментация.

Посяват

се

10

обемни

процента

от

инокулума.

За

полунепрекъснатото култивиране, периодичната култура е обикновено половината
от крайният обем.
Особено внимание трябва да се обърне в началото на полу-непрекъснатата
култура, най-вече когато процесът е лимитиран по субстрат и се контролира на
принципа на обратната връзка. В този случай подхранването трябва да започне
веднага след като всичкият субстрат в периодичната култура е изчерпан, иначе
процесът се контролира трудно. Проблеми, свързани с контрола, могат да
възникнат ако културата “гладува” преди да започне подхранването, което
удължава лаг фазата, докато клетките превключат метаболитното си състояние.
Най-общо, подхранването започва когато се забележи рязък скок в
концентрацията на разтворения кислород.
2.4.1. Определяне на скоростта на проток
Следното уравнение може да се използва, за да се изчисли скоростта на проток
за лимитиран по субстрат полунепрекъснат процес:
FS0 =



Y
В това уравнение F е скоростта на проток (литър/час), S0 е концентрацията на

лимитиращия субстрат в средата (грам/литър), μ е специфичната скорост на растеж
(час

–1

), X е концентрацията на биомасата (грам/литър), а Y е добив клетки за

субстрат (грам биомаса за грам субстрат).
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2.4.2 Калибриране на помпата
По принцип, за да се поддържа прецизен контрол на скоростта на проток, се
налага честа проверка на стойностите й. Това е така особено при употребата на
перисталтични помпи, тъй като тръбичките в главата на помпата се износват при
продължително действие, в резултат на което се получават неточни скорости на
проток.
За определяне на скоростите на проток могат да се инсталират вътрешни
датчици на протока. Най-простият такъв датчик се прави от 10 мл градуирана
пипета (вж. Фигура 4). При нормални работни условия, тръбата към датчика на
потока е защипана със скоба на изхода. За да се калибрира помпата, просто се
отваря скобата и позволява на пипетата да се напълни (трябва да е разположена под
нивото на течността в резервоара със средата), след което скобата се затваря, за да
се изолира подхранващия резервоар. След изолирането му скоростта на проток
може да се определи чрез измерване на нивото на течността в пипетата за
определен интервал от време.
3. НЕПРЕКЪСНАТА КУЛТУРА
Техниките на непрекъснато култивиране се използват в индустриален мащаб
повече от 50 години. Едни от най-ранните им приложения са за получаване на оцет,
дрождева биомаса, обработка на отпадъци, като например чрез постъпателни
филтри и обработка на активни утайки.
В лабораторен

мащаб

изследванията с непрекъснато култивиране са

сравнително нови. Те са полезни при изучаване растежа и физиологията на
микроорганизмите. Проведени са задълбочени изследвания на системите за
непрекъснато култивиране както в лабораторен така и в индустриален мащаб, и
литературата по тази тема е наистина огромна.
По същество непрекъснатото култивиране е метод на удължаване на
експоненциалната фаза на растеж на организмите в периодична култура. Техниката
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включва подхранване на организмите със свежи хранителни вещества и в същото
време отстраняване на изразходваната хранителна среда заедно с клетки, по такъв
начин че няколко фактора остават постоянни с времето: обема на културата,
концентрацията на клетки, концентрацията на продукт и рН, температура,
разтворен кислород в средата. Това състояние е известно като истинско равновесие
(steady state). Подхранването на културата гарантира липсата на контаминация (с
изключение на спонтанни мутации) и по този начин системата може да действа
през дълъг период от време.
Главното предимство на една такава система е, че клетъчната маса и другите
продукти, могат да се получат при оптимални условия на средата. В индустриален
мащаб тази техника е още по-предпочитана пред периодичната и полунепрекъснатата култура, тъй като е значително по-продуктивна по отношение на
принудителен престой в бездействие за единица произведен продукт.
3.1 Техники на контрол на непрекъснатата култура
Съществуват няколко техники за контрол, които могат да се приложат при
непрекъснатото култивиране. Лимитация на субстрата, напр. техниката на
хемостатната култура, е най-добре изучена и по тази причина тук са засегнати в
голяма степен тези аспекти. Втората техника, която е изследвана в по-слаба степен
поради ограниченото й приложение е турбидостата. Разработени са и други
техники, които са по-слабо изследвани, като рН ауксостата например.
3.1.1 Хемостат
Принципното устройство на хемостата е представено на Фигура 5.
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Фигура 5. Схематично представяне на лабораторна хемостатна култура. (i) филтър на
средата, (ii) подхранващ резервоар, (iii) система за отчитане на протока, (iv) перисталтична
помпа (подхранване), (v) фемернтор с бъркалки, (vi) модул за контрол на нивото, (vii)
двойка въздушни филтри, (viii) перисталтична помпа (продукт), (ix) овлажнител на
въздуха, (x) въздушен филтър, (xi) резервоар за продукт.

В хемостата хранителната среда се съставя така че да съдържа в излишък
всички, с изключение на едно, хранителни вещества, съществени за растежа. Това
хранително вещество, което не е в излишък, ефективно определя скоростта, с която
ще расте организма. Изведени са няколко уравнения, за да се опише поведението
на хемостата в истинско равновесие.
Когато хемостатът е в истинско равновесие съществува баланс на масата в
системата, т.е потока на хранителните вещества в средата е равен на потока, който
напуска системата. Образуването на нова биомаса в културата е резултат от
добавянето на пресни хранителни вещества и се балансира чрез загуба на биомаса
през изхода, и съответно биомасата във ферментора остава постоянна.
Скоростта на проток във ферментора (F) се свързва с обема на културата (V)
чрез понятието скорост на разреждане (D), което се дефинира като:
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F
.
V
Скоростта на проток се изразява в литри/час. Обемът се изразява в литри и като

D=

резултат, скоростта на разреждане се изразява в единици за час.
При условия на истинско равновесие биомасата в съда остава постоянна
величина, и затова специфичната скорост на растеж (μ) трябва да е равна на
скоростта на разреждане, т.е. μ = D. Уравнението по-долу се извежда от
уравнението за материалния баланс по лимитиращия субстрат в системата. От
уравнението връзката между добив на клетки за субстрат (Yx/s) и лимитиращия
субстрат може да се изрази така:
X = Yx/s (S0 – S)
В това уравнение X e биомаса при истинско равновесие (грам/литър), S0 и S са
концентрацията на лимитиращия субстрат в подхранващата среда и остатъчната му
концентрация в изходния поток в (грам/литър), съответно. Yx/s е добивът на клетки
за субстрат (грам биомаса за грам субстрат).
3.1.2 Турбидостат
В тази система хранителната среда съдържа излишък от всички необходими
хранителни вещества, в резултат на което организмите растат без лимитация при
максимална за тях скорост на растеж (μmax). Системата се контролира при желана
клетъчна плътност чрез постоянен мониторинг на оптическата плътност. Това
може да се постигне чрез използването на непрекъснато отчитаща протока
фотоелектрична клетка в циркулиращия поток, както е показано на Фигура 6.
Оптическата плътност може да се измери и с нефелометър (измерва
разсейването на светлината) или спектрофотометър (отчита преминаването на
светлината). Докато тече процеса постоянно се измерва оптическата плътност. Ако
се отчете отклонение от зададените стойности, тогава се предава сигнал към
контролер, който настройва скоростта, при която да се добавя среда в съда.
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Фигура 6. Схематично представяне на действието на турбидостата.
(i) преливник; (ii) перисталтична помпа (циркулация), (iii) фотометър/контролен
модул, (iv) перисталтична помпа (подхранване).

Турбидостатът е особено полезен в случаите, когато хранителната лимитация е
нежелана, например при разграждане на токсични отпадъци или при селекция на
устойчиви към антибиотици мутанти.
За съжаление техниката има два основни присъщи недостатъка, а именно
клетъчният растеж от страната на фотоклетката и газовите мехурчета в
циркулиращата среда. Те се отразяват на неточното измерване на оптичната
плътност, и съответно системата става трудна за контролиране.
Турбидостатите за лабораторни нужди са продукт на търговската марка New
Brunswick Scientific.
3.2. Помощно оборудване
Хемостатно култивиране може да се проведе с някои модификации на
основната апаратура за периодично култивиране.
3.2.1 Помощни съдове за подхранване със среда и събиране на продукт
За провеждане на хемостатно култивиране в малък обем (напр. 2 л) при ниски
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скорости на разреждане, са достатъчни бутилки Дуран с вместимост 10 или 20 л, за
съхранение на подхранващата среда и продукта. Таблица 5 се използва като
ориентир по колко среда е необходима на ден за различни обеми култура при
различна скорост на разреждане.
При сглобяването на съдовете на гърлото на бутилката с кабелни възли се
нахлузват силиконови тапи с достатъчен диаметър на вътрешната дупка, което
осигурява по-дългата експлоатация, отколкото сглобяването с диск.
Подхранващата среда трябва да се допълва ежедневно. След като всички
необходими хранителни вещества се разтворят те трябва да се филтруват стерилно
в подхранващия резервоар чрез филтърна капсула. Подходящи филтри са търговско
достъпните Pall, Millipore, Sartorius.
При конструирането на приемника на продукта се въвежда метална тръба (6
мм), така че културата да може да се отвежда, когато съда се напълни. Тръба от
неръждаемата стомана, може също да се постави на подходящо място по начин по
който приемникът на продукта да може да се отстрани ако се налага.
Таблица 5. Примерни обеми от хранителна среда, необходима за ежедневно
добавяне, в зависимост от обема на непрекъснатата култура и скоростта на
разреждане.
Работен обем на
културата

Литри за подхранване
при скорост на разреждане
0.05 ч-1
2.4
6.0
12

2
5
10

0.1 ч-1
4.8
12
24

0.25 ч-1
12
30
60

1.0 ч-1
48
120
240

3.2.2 Помпи
Обикновено са необходими две помпи за да действа хемостата, но това зависи
от типа на нивото на контролния механизъм, който е инсталиран. За да действа
потока трябва да се използва перисталтична помпа, която осигурява по-бърза
скорост на проток, отколкото подхранващата помпа. Watson-Marlow 101 UR или
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подобна е подходяща за тази цел. Някои ферментори са снабдени с двуканални
модули за перисталтични помпи (т.е на входа и на изхода потока ще бъде еднакъв).
Основният недостатък на такава система ( в зависимост от нивото на контролният
механизъм) е, че натоварването с газ на изхода може да доведе до трудности в
контролирането на нивото, което от своя страна затруднява достигането на
истинско равновесие.
3.2.3 Дифузионна структура
При дълготрайно функциониране на хемостата клетъчният растеж и
поддържането на нивото на подхранване е основен проблем. Проблемът може да се
разреши до известна степен чрез поставянето на двойна дифузна система в
подхранването (Фигура 7).

Фигура 7. Устройство за дифузно подхранване

Устройството служи за да предпази навлизането на аерозоли в подхранването и
като спирачка на скоростта на проток. Единична дифузна система може да се
създаде като се използват две силиконови торбички, две къси тръбички от
неръждаема стомана и тръба от боросиликатно стъкло (5.0 х 1.6 см). Подходяща
двойна конструкция може да се закупи от Gallenkamp.
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Ако забавянето на растежа все още представлява проблем, а средата която се
добавя е топлинно устойчива, тогава може да се използва инфрачервена лампа за да
нагрее подходящия участък от подхранващата линия.
3.2.4 Отходни газове и аерация
Когато се работи с малък обем култури (т.е. 2-5 л, при ниски скорости на
разреждане и сравнително висока температура (т.е 370С), изпаряването е основен
проблем, особено ако ферментацията трае дълъг период от време.
Този проблем се преодолява до известна степен чрез ефикасен кондензор, обаче
може да се наложи да се инсталира вътрешен овлажнител на въздуха. Обикновен
овлажнител може да се направи от еднолитрова бутилка Дуран (или подобен съд),
както е показано на Фигура 5. Необходимо е да се инсталират два вътрешни
въздушни филтри, така че в случай на блокиране, да се вкара в употреба
резервният, без да трябва да се правят някакви нестерилни връзки.
Изразходваният газ трябва да се свърже към отходния резервоар (това действа
като спасителен механизъм в случай на пенообразуване.)

3.2.5

Механизми на контролиране на нивото

По принцип за да се постигне и поддържа истинско равновесие, трябва да се
осигури начин за контролиране на обема на културата, който се измерва в литри
необгазена течност. Това представлява проблем при аеробните култури, тъй като
средата трябва да се аерира. Вторият проблем касаещ както аеробните, така и
анаеробните култури е, че културалната среда трябва да бъде хомогенна и
постоянното разбъркване е от съществено значение. Разбъркването в кръг създава
турбуленция, което води до грешно отчитане на нивото.
Има няколко метода за контролиране на културалния обем; изборът зависи от
вида организъм (т.е. бактерии, дрожди или филаментозни фунги), типа на
ферментация (т.е. аеробна или анаеробна), хранителните съставки (твърдостта и
податливостта към смесване са от съществено значение), обема на културата,
степента на точност (5% обемна разлика е приемлива), размера на ферментора,
цена и натрупан опит на оператора.
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Уредите за контрол на нивото могат да се разпределят в пет категории, както
следва:
1)

Преливници на потока. Преливниците на потока (Фигури 8а и б) са прости,

евтини и лесни за инсталиране. Проблеми могат да възникнат ако се появи
пенообразуване, в резултат на което не съответстващ брой клетки се отстраняват от
системата. Т образните преливници могат да се инсталират на изхода, което
понижава точката на покачване, ако пенообразуването е проблем. Други проблеми
възникват, ако при ферментацията се използват като субстрати въглехидрати,
коиито не се сместват с вода и са с по ниска плътност. В този случай
несъответстващото количество субстрат се отстранява от системата.
Преливниците с този тип механизъм не са подходящи за филаментозите фунги,
тъй като мицела има склонност да агрегира на върха на преливника, което
евентуално води да блокаж. Използването на тефлонов преливник (10 мм в
диаметър), свързан към покрит с тефлон съд на ферментора, се предлага като
успешен метод за култивиране на филаментозни фунги.
Регулируемите преливници - вътрешни и външни - позволяват да се осигури
подвижност и нивото на течността да се повиши по време на разбъркването. Тези
преливници се стерилизират заедно с ферментора и не се нуждаят от
предварителна стерилизация. Дължината на външните тръбни преливници трябва
да се поддържа минимална, иначе е възможно да възникнат нежелани анаеробни
джобове.
2)

Изпомпващи механизми. С изпомпващия механизъм (Фигури 8с и d) обемът

на културата се регулира до дълбочината, до която е внесена приемната тръба. Ако
точката на покачване е под повърхността на средата, тогава изпомпването на
средата трябва да е равно на внесеното в нея. Това трудно се постига, но може да се
направи с двуканална перисталтична помпа. Приемната тръба трябва да се внесе в
участък с ниска турбуленция, където не е типично получаването на балончета.
Изпомпващите механизми се инсталират лесно и са полезни за малки съдове,
където достъпа през основата не е практичен. Те са по-скъпи от преливния тип
системи.
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3)

Манометрични

системи.

Манометричната

система

е

конструирана

специално за филаментозни фунги. Системата може лесно да се създаде и
инсталира на всеки един лабораторен ферментор с достъпна основа. Обикновено
това е U образен манометър, който с единият крак се свързва с ферментора, а
другия - с външна връзка към върха на капака и който отчита увеличаването на
обема на културата.

Фигура 8. Методи за контрол на нивото; a), b), преливници; c), d)
изпомпващи механизми

4)

Сонда за нивото. Сонди за определяне на проводимостта и капацитета се

предлагат на пазара от повечето производители на ферментационно оборудване. Те
обаче са скъпи и не са подходящи за обеми по-малки от 5 литра. Още повече, че
пенообразуването може да доведе до грешно отчитане.
Сондата за нивото може също да се свърже както със соленоидната/пост клапа
така и с изпомпващия механизъм. Евтина и лесна за конструиране сонда за
регулиране на нивото може да се направи както е показано на Фигура 9. Тази сонда
се състои от тяло от неръждаема стомана (i), в което са поместени вътрешна тръба
(ii) и диск (iii). Докато нивото на течността е ниско, въздуха преминава през
външната тръба и обратно към вътрешната. Когато нивото на културата се повиши,
мембраната (iv) се деформира и натиска диска към дъното на вътрешната тръба,
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създавайки обратно налягане. Обратното налягане се отчита от редюсер, които
сигнализира соленоидната клапа (vi) да се затвори, а това отваря пост-клапата (v).
Другата възможност е трансдюсера да изпрати сигнал към помпата (както е
показано на Фигура 5).

Фигура 9. Просто устройство на уред за измерване на нивото (i) тяло от неръждаема
стомана, (ii) вътрешна тръба, (iii) диск, (iv) мембрана, (v) пост-клапа, (vi) соленоидна клапа

Това особено устройство за сонда на нивото е по-точно от сондите за отчитане
на проводимостта и капацитета, и затова те могат да се използват в по-малки
културални обеми. Системата може да се прилага и за филаментозни фунги и се
налага като по-надежна от манометричната система.

3.3

Процесът на култивиране

Хемостатът се настройва за периодично култивиране. Средата за периодично
култивиране трябва да бъде наполовина по-концентрирана от подхранващата
среда: това намалява осцилиращия ефект, наблюдаван при прехода от периодично
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към непрекъснато култивиране. По време на преходната фаза организмът
преминава през лаг-фаза, където променя съдържанието на нуклеиновите си
киселини, ензими и другите структури към новото ниво на истинско равновесие.
В началото на периодичната фаза на културата, обемът трябва да е с 20% поголям от този, при който ще се осъществи контрола. Допълнителният обем след
това може да се отстрани до достигане на предварително заплануваното ниво преди
да започне непрекъснатото култивиране.
Подхранването започва, когато организмът влезе в експоненциална фаза на
растеж. Скоростта на разреждане не трябва да надвишава μмах на организма (μмах ако
не е известно от литературата, може лесно да се определи от данните от
периодичното култивиране).
3.3.1 Определяне на истинското равновесие
На практика истинско равновесие се достига когато концентрациите на
биомасата, субстрата и продукта са постоянни във времето. Теоретично,
хемостатът ще достигне истинско равновесие, когато културата е преминала поне
три обмена (по-често се използват шест). Времето за обмен (Тr) e реципрочно на
скоростта на разреждане, т.е.
Tr =

1
(напр. ако F = 0.5 л/ч, а V = 2 л, тогава D = 0.25 ч-1 и Тr = 4 ч).
D

След като вече се установило истинско равновесие, постепенните смени на
скоростта на разреждане трябва да са малки, иначе ще настъпи осцилация. Трябва
да са преминали поне три обмена, за да се направи стъпка към промяна на
скоростта на разреждане.
3.3.2 Проблеми свързани с непрекъснатото култивиране
1) Контаминация и генетична нестабилност. Контаминацията и генетичната
нестабилност (последното е резултат от спонтанни мутации) в културата могат да
бъдат сериозен проблем, особено при тези култури, при които се цели подълготрайно култивиране. Като аргументи контаминацията и мутантите трябва да
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се третират еднакво, защото имат същата скорост на растеж като и оригиналния
организъм.
Има три възможни изхода, в съответствие с връзката между скоростта на
растеж между оригиналният “естествен” организъм и мутанта/контаминиращия
организъм (те са обобщени в Таблица 6).
Таблица 6. Резултати от връзката между скоростите на растеж на популациите
от контаминант/мутант (μc) и естествената популация (μn) в непрекъсната култура
Връзка между скоростите на растеж

Резултати

μс.> μп

Популацията от мутанти расте с
експоненциална скорост и евентуално
измества естествената популация
Популацията от мутанти расте с
постоянна скорост
Популацията от мутанти представлява
постоянна величина

μс = μп
μс < μп

В

първия

пример,

специфичната

скорост

на

растеж

на

контаминиращия/мутиралия организъм е по висока от тази на ‘естественият’
организъм и тогава контаминанта/мутанта ще надделява в експоненциален
порядък. Това е проблем особено при ниски скорости на разреждане. Във втория
пример, ако специфичната скорост на растеж на контаминанта/мутанта е равна на
тази на ‘естествения’ организъм, тогава новата популация ще расте с постоянна
скорост равна на скоростта на нейното внасяне. Контаминацията с такъв организъм
може да не е сериозна ако скоростта на внасяне на контаминанта или скоростта на
мутиране могат да се поддържат пренебрежимо ниски. В третия случай, ако
скоростта на растеж на контаминанта/мутанта е по-ниска отколкото на
‘естествения’ организъм, тогава тя се приема за констатнта и представлява
сериозен проблем, само ако стойността й е висока. Понякога средите могат да се
създадат така, че да намалят скоростта на растеж на потенциални контаминанти
(напр. ниско рН); но все пак е трудно да се регулира появата на спонтанни мутанти.
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2) Плазмидна нестабилност. Плазмидът е самореплициращ се генетичен
елемент,

придаващ

отличителни

черти,

несъществени

за

растежа

на

микроорганизмите. Плазмидите могат изкуствено да бъдат конструирани за
експресия на чужди протеини в чуждата клетка гостоприемник (напр. бактерии
като Escherichia coli може да се трансформира така, че да произвежда инсулин).
Съхраняването на плазмида в популацията зависи от способността му да се
реплицира в клетката гостоприемник и съответно да се предава на дъщерните
клетки. Ако този процес не се осъществява, тогава броят на клетките без плазмид
бързо ще нахвърли броя на плазмидосъдържащите клетки.
Плазмидната нестабилност може да се контролира чрез осигуряване на клетката
гостоприемник на селективно предимство. Това може да се направи например, чрез
внасяне на ген за устойчивост към антибиотик в плазмида, така че само клетки
съдържащи плазмид ще оцелеят в култура, съдържаща антибиотик. Вторият метод
е да се премахне ген от клетката гостоприемник, който определя експресията на
съществен клетъчен компонент. Този ген след това се внася в плазмида и съответно
само клетки, носещи плазмид, оцеляват.
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ПОСТФЕРМЕНТАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
Процесите на отделяне на биологично активни вещества от културална
течност и биомаса и последващото им пречистване се означават като
постферментационни

процеси

или

down

stream

processing

(DSP).

Постферментационните процеси обхващат различни процедури в зависимост от
вида на желаният биологично активен продукт. Те могат да бъдат разделени на пет
етапа:
i) сепариране на биомаса и културална течност
ii) лизис / дезинтеграция на клетки
iii) концентриране
iv) пречистване
v) привеждане в търговска форма
Принципна схема на постферментационни процеси е представена на фиг. 10.
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Фигура 10. Схема на постферментационни процеси на биомаса и културална
течност
Сепариране на биомаса
След приключване на ферментационния процес, твърдата фаза (биомасата) се
сепарира от течната фаза (културалната течност) чрез прилагането на един от
следните методи: флотация, флокулация, филтрация или центрофугиране.
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Флотацията представлява метод, при който се пропуска газ през
културалната течност. Той образува малки мехурчета, върху чиято повърхност се
абсорбират клетки. Мехурчетата газ с полепналите по тях клетки се издигат на
повърхността на течността и образуват пяна. В някои случаи, мехурчетата могат да
увлекат и продукти от ферментационния процес (мастни киселини). Образуваната
пяна, съдържаща клетки се отстранява от повърхността на биореактора.
Флокулация: При високо плътностни култури (дрождеви култури), част от
клетките могат да образуват клетъчни агрегати, които потъват в дълбочина към
дъното на ферментора. Процесът на флокулиране можа да бъда ускорен чрез
добавянето на флокулиращи агенти като соли, органични електролити или
минерални колоидни разтвори.
Филтрацията е най-чисто използваният метод за сепариране на биомаса.
Използват се различни типове филтри: Дълбочинни филтри: изградени са от
филаментна материя – памук, вълна, азбест или целулозна хартия. Клетките се
обхващат във вътрешността на филтъра, докато културалната течност се отделя.
Този метод е подходящ за сепариране на биомаса от филаментозни гъби.Азбестови
филтри: този тип филтри притежават определена порьозност и позволява клетките
да бъдат задържани. Този метод е приложим за бактериални клетки. Ротационни
вакуум филтри: този тип филтри се използват при сепариране на дрождеви
клетки. Ротационният вакуум филтър е изграден от въртящ се барабан, в който се
поставя определено количество клетъчна суспензия. Въртейки се, клетките се
абсорбират по повърхността на барабана. След приключване на филтрацията,
биомасата се изсушава и отстранява от повърхността на барабана.
Центрофугиране: Центрофугирането като метод за разделяне на биомасата
от културалната течност се основава на различната плътност на компонентите на
културалната течност (клетки и хранителна среда). При прилагане на центробежна
сила, по-тежките клетки се наслояват на дъното на центрофужните епруветки. В
биотехнологичните индустриални производства се използват т. нар. проточни
центрофуги, които позволяват обработката на големи обеми културална течност.
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Лизис / дезинтеграция на клетки
В случаите, когато желаният продукт е локализиран в клетките, след
отделянето на биомасата от културалната течност е необходимо те да бъдат
подложени на лизис или дезинтеграция. За целта клетките се ресуспендират в
подходящ буфер и се прилага някои от физичните, химични или ензими методи за
дезинтегриране. Като резултат от това вътреклетъчните продукти се отделят в
буфериращия разтвор.
Физични методи: a) ултразвук: целостта на клетъчните стени се нарушава
под действието на ултразвукови вълни. Методът е подходящ в случаите, когато
количеството биомаса е малко. b) осмотичен шок: Клетките се суспендират във
вискозен разтвор, напр. 20% (w/v) захароза или глюкоза. Клетъчната суспензия се
прехвърля в студена вода (4°C), което предизвиква осмотичен шок и лизис на
клетките. c) Топлинен шок (термолизис): Клетките се обработват с висока
температура, което води до нарушаване на тяхната цялост. Този метод е
икономически най-изгодният, но е подходящ само за термоустойчиви метаболити.
d) Високо налягане: клетъчната суспензия се пропуска през пори с малък диаметър
под високо налягане. e) дезинтеграция със стъклени перли: към клетъчната
суспензия се прибавят стъклени перли, след което се подлагат на разбъркване с
високи обороти. Клетките се разрушават следствие на механичното триене между
перлите и стените на съда.
Химични методи: Различни химични вещества могат да нарушат целостта на
клетъчни стени, а оттам и на самите клетките. Като такива се посочват някои
основи (натриева основа), водни разтвори на алкохоли и детергенти (натриев
лаурил сулфат, тритон Х-100, цетил триметил аммониевбромид) и др.
Ензимен лизис: Клетките лизират под действието на ензими. Най-често
използваният ензим при лизис на бактериална клетки е лизозим, който разрушава
β-1,4 гликозидните връзки в молекулата на пептидоглюкана, изграждащ
бактериалната клетъчна стена. Клетките на гъби се третират със смес от хитиназни,
целулазни и маназни ензими.
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Концентриране
Тъй като повече от 90% от полученият безклетъчен екстракт е вода, желаното
биологично активно вещество / продукт е в много ниска концентрация. Това налага
неговото концентриране. Подходящ метод за концентриране е чрез изпарение на
водата от безклетъчния екстракт, което се постига чрез прилагане на високи
температури с или без използването на вакуум.Стойността на температурата зависи
от термостабилността на продукта.
Течност-течностна екстракция: В случаите, когато желаният продукт е
разтворен в течната фаза, за неговото концентриране се използва методът на
екстракция с друг течен разтворител. Течност-течнсотната екстракция бива два
вида: (a) екстракция на ниско-молекулни продукти (b) екстракция на високомолекулни продукти.
Екстракция на ниско-молекулни продукти: методът е приложим за
екстракция на продукти, разтворими във липиди. Процесът може да се осъществи
чрез прилагането на следните техники:
a) Физична екстракция: Воден разтвор на желаният продукт се смесва с
органичен разтворител. Количеството на продукта, преминаващо в органичния
разтворител зависи от коефициента на разтворимост на самият продукт.
b) Химична екстракция: при този метод продукта първоначално се свързва с
молекула адсорбент (напр. фосфорни съединения, алифатни амини) и едва след
това се подлага на екстракция с органични разтворители.
Екстракция на високо-молекулни продукти: методът е приложим към
съединения (белтъци), които не взаимодействат с органични разтворители (етанол,
метанол, хлороформ, хексан и др.). Тези съединения се екстрахират чрез
прилагането на водна двуфазова система. При този тип техника полимерно
съединение (напр. полиетилен гликол) в солеви разтвор (напр. амониев сулфат) се
добавят към воден разтвор, съдържащ необходимият за концентриране продукт.
Клетъчните неразтворими компоненти (клетъчни стени) остават във едната фаза,
докато желаните продукти (белтъци) преминават във другата фаза. Разтворимостта
на желаният белтъчен продукт зависи от хидрофобността, размера на белтъчната
молекула и др.
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Мембранна

филтрация:

Методът

включва

използването

на

полупропусклива мембрана. Съществуват различен тип мембрани в зависимост от
големината на техните пори и тяхната химична природа (полиетер сулфонови или
поливинил дифлуоридни). За съжаление тези филтри не могат да бъдат
стерилизирани при висока температура. През последните години се прилагат
керамични и стоманени мембранни филтри, които издържат на висока температура
и налягане.
Мембранна адсорбция: Мембраните съдържат заредени групи или лиганди,
към които се свързват молекулите на желания продукт при пропускането на воден
разтвор през тях. След това адсорбента се промива с различни буфери или солеви
разтвори.
Преципитация: Преципитацията е най-често използваният метод за
концентриране на белтъци и полизахариди. Като преципитиращи агенти се
използват неутрални соли

(амониев сулфат), органични разтворители (етанол,

ацитон, пропанол), нейонни (PEG) и йонни полимери (полиакрилна киселина,
полиетилен амин).
Пречистване чрез хроматография
Хроматографията е метод за разделяне на молекули въз основа на техните
размери, заряд, хидрофобност и специфичност при свързване с лиганнди. Найчесто използваните хроматографски техники за пречистване са:
Гел-филтрационна хроматография: Носителят в колоната е изграден от
перли с много малък размер. Техните стени са порьозни, като размерът на порите
при различните колони варира. В зависимост от размера на порите, в тяхната
вътрешност преминават молекули с размери по-малки от техните. Молекулите с
по-големи размери преминават през колоната и изтичат от нея. Методът е
приложим за пречистване на белтъци с различни размери.
Йонно обменна хроматография: Молекулите на повечето белтъци са
положително или отрицателно заредени. Това тяхно свойство се използва при
пречистването им чрез пропускане на разтвор през колони, които са изпълнени с
положително или отрицателно заредени носители. Съществуват два типа носители
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–

катионнообменни

и

анионнообменни.

Катионнообменните

носители

(карбоксиметил целулоза) притежават отрицателно заредени групи, докато
анионнообменните

носители

(диетил

аминоетил)

притежават

положително

заредени групи. Белтъчните молекули, които са положително заредени, при
пропускането

им

през

катионнообменен

носител

се

свързват

с

отрицателнозаредените групи на носителя и обратно.
Афинитетна хроматография: Методът се основава на специфичното
свързване на белтъчните молекули към молекулата на определено вещество –
лиганд. Отделянето им от веществото лигад се осъществява чрез промяна на рН на
промиващия разтвор или чрез промяна н йонната сила.
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ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ НА КЛЕТКИ
Съществуването, функционирането и развитието на живите системи е
възможно само в условията на балансирано съотношение между процесите на
биосинтеза и разграждане. Това аксиоматично твърдение важи за всички без
изключение живи биологични обекти и за всяко тяхно ниво на организация - от
молекулярното до популационното. Особено нагледно това може да се види на
клетъчно ниво на биологичната организация, където процесите на биосинтез и
разграждане са строго взаимно обусловени, свързани и подредени. Нарушаването
на тези процеси или тяхното съотношение обикновено неминуемо води до гибел на
клетката.
Процесите на биосинтеза са изучени изключително детайлно и именно в
тази област са постигнати най-впечатляващи и основополагащи резултати.
Несравнимо по-малко внимание се отделя на изучаването на съпътстващите
биосинтезата и свързаните с тях алтернативни процеси - деградация на малките
молекули, разграждането на макромолекулите, фрагментиране и деструкция на
структури. Механизмите на тези процеси са изучени крайно недостатъчно и
техният феномен е описан само в най-общи черти.
До преди няколко години не се обръщаше сериозно внимание на процесите
за дезинтегриране на клетки, които протичат както е известно във всяка една
клетъчна популация - в органите и тъканите на животните и растителните
организми, в изолирани клетъчни структури и популациите на свободно живеещи и
изкуствено култивирани едноклетъчни организми.
Ролята и значението на процесите за дезинтегриране на клетки и клетъчни
системи в природата са огромни и многообразни. Техните мащаби са планетарни. В
крайна сметка именно те са най-важните регулатори и стабилизатори на
концентрацията на живото вещество в биосферата, броя на съдържащите се в нея
дискретни живи единици и характера на тяхното пространствено разпределение.
Процесите на дезинтеграция ограничават неудържимата стихия на биологичната
експанзия на живите организми и едновременно оптимизират процесите на
биосинтеза на популацията в рамки, имащи локални енергетични и трофични
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източници, обезпечават постоянен кръговрат и обновяване на ресурсите.
Дезинтеграционните процеси провокират адаптогенезата на живите системи,
способстват за “облагородяване” на чуждата им външна среда, създават
“биологичен комфорт” за растящите популации и в много случаи им обезпечават
необходимата биологична защита. В момента малко се осъзнава ролята на тези
процеси в глобалния обем на генетична и друга биологична и химическа
информация в природата и при осигуряването на постоянна циркулация на
съответстващите сигнали в биосферата. Представа за съотношението на процесите
на биосинтеза и дезинтеграцията в рамките на големия планетарен биоцикъл е
дадена на фиг. 11.
Въпреки фундаменталното значение на дезинтеграционните процеси за
съществуването и развитието на живите системи и биосферата като цяло, тяхната
роля не е до край осъзната и реалните знания в тази област до момента са крайно
повърхностни. Натрупвания фактически материал до последните години не е
подлаган на научна обработка и достатъчно осмисляне. Отсъстват и обобщаващи
идеи.
В природата дезинтеграцията на клетки и клетъчни системи може да бъде
предизвикана, както от вътрешни така и от външни причини. Към вътрешните
причини трябва да отнесем преимуществено факторите с генетична природа.
Дезинтеграция предизвикана от такива фактори е добре да се обозначава като
първична, т.е. генетично детерминирана автодезинтеграция. Обикновено тя
възниква спонтанно без каквито и да е видими причини. От истинската
автодезинтеграция е необходимо да разграничим понякога сходните процеси на
дезинтеграция предизвикани от преки или непосредствени въздействия на външни
фактори върху вътреклетъчни структури на клетката. Такива въздействия могат да
бъдат предизвикани от различни физични, физико-химични, химични и биологични
фактори. Практически всяко външно въздействие при достатъчна интензивност и
продължителност може да се превърне в дезинтегриращо. Предизвиканата под
въздействието на външни фактори дезинтеграция обикновено се нарича естествена.
Тя, както вече отбелязахме, е толкова задължителен, универсален и фундаментален
елемент от планетарния биоцикъл, както и самата биосинтеза на живото вещество.
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Фигура 11. Планетарен биоцикъл
Освен естествена дезинтеграция различаваме и изкуствена (насилствена)
дезинтеграция. Последната целенасочено се осъществява от човека и широко се
използва в научната и производствената дейност. Днес можем условно да
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разграничим три направления за практическо използване на методите на
изкуствена дезинтеграция на клетки и клетъчни системи.
1. Дезинтеграция на живо вещество (животинска, растителна и микробна
биомаса) за получаване на продукти с хранително, фуражно и техническо
предназначение. Биологически аналог на такава дезинтеграция може да
служи процеса на храносмилане в хода, на който живото вещество се
подлагана редица последователни обработки (деградация и дезинтеграция
на клетки, деструкция и разграждане на вътреклетъчни структури и
биополимери) до образуването на нискомолекулни вещества, удобни за
хранене на организма. Подобни процеси могат да протекат и вътре в
отделни клетки. Така например някой първаци са способни да поглъщат и
смилат цели и живи микробни клетки (ендоцитоза). Такава способност
притежават и някои специализирани клетки при висшите многоклетъчни
животински организми (фагоцитоза). В единия или другия случай по
същество самата клетка играе ролята на дезинтегратор (по отношение на
другата жива клетка).
При висшите организми процесите на храносмилане се осъществяват основно
извънклетъчно. Пример за извънклетъчен храносмилателен апарат може да
послужи

стомашно-чревния

тракт

при

животните

или

човека,

в

който

постъпващата жива или предварително инактивирана храна и се подлага на
комплексно извънклетъчно дезинтегриращо разрушение (механично, химично и
ензимно), след което продуктите на разграждането (дезинтеграт) се използват за
биосинтеза. Тук е важно да отбележим, че процеса на храносмилане се осъществява
при нормална температура, т.е. в условията на “студена” хидролиза, при което по
най-добър начин се съхраняват изходните свойства на образуваните в процеса на
разграждане ниско молекулни вещества. Аналогични, макар и основани на помалко съвършени принципи, се основава дезинтеграционната обработка на
биомаса, използвана при съвременни технологии за крупно мащабно производство
на хранителни продукти, фуражи и някои материали с техническо предназначение.
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2. Дезинтеграцията като способ за стерилизация и инактивация на живи
системи.
Използваните за тези цели методи, в това число и биологичните, са
насочени за тотално унищожаване или пълно, желателно необратимо
прекратяване жизнедеятелността на вредители с различна природа. Те
широко се използват за консервиране и съхранение на продукти, при
борбата с инфекциозни заболявания, за обезпечаване на различни
препарати и материали.
3. Дезинтеграцията като

инструмент

за изкуствено разделяне

или

изграждане на клетки и клетъчни системи.
Тук основната задача на дезинтеграцията се състои в извличането на
функционално активни целеви субклетъчни структури и биополимери.
Първото и част от второто направление са традиционни. Използваните
методи са крайно емпирични и са основани главно на практическия опит. Много от
тях са възникнали много по-рано от появата на конкретни научни знания за
биологическата организация и механизмите на функциониране на живите системи.
Тези направления на дезинтеграция в този материал няма да бъдат разгледани.
Третото направление – инструменталната дезинтеграция на клетки е
възникнало сравнително неотдавна. Въпреки, че първите активни безклетъчни
дезинтегратори са били получени още в края на миналото столетие, научната
обосновка на това направление е направена неотдавна. Тя възниква в периода на
бурното развитие на съвременната експериментална биология, когато окончателно
е осъзнато, че изучаването и разшифроването на молекулярно-метаболитната
организация на живата клетка е принципно невъзможно без преодоляването на
повърхностните

бариери.

Започналото

настъпление

на

субклетъчно

и

вътреклетъчно ниво на биологична организация, обуславя потребността от
създаването на инструментални средства и методи за изкуствено разрушаване на
клетката и изолиране на съдържащите се в нея биоструктури и макромолекулни
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компоненти. И такива методи, сред които дезинтеграцията заема ключова роля, са
били разработени.
В днешно време под инструментална дезинтеграция на клетки се разбира
процес на изкуствено (насилствено) разрушаване на клетката, осъществявано с
помощта на технически средства – дезинтегратори. Дезинтеграцията предхожда
фракционирането и пречистването на съставните клетъчни структури и до голяма
степен предопределя качеството на крайните препарати. Това е от особено
значение в случаите на дезинтеграция на микробни и растителни клетки, чиито
клетъчни стени имат изключително голяма механична здравина. Така например
границата на устойчивост на клетъчна стена при някои микроорганизми достига
стойности от порядъка на 109 дин/см2, което съответства на здравината на
стоманата. За разрушаването или разкриването на такива структури са необходими
високо

интензивни

въздействия,

способни

да

предизвикат

в

зоната

на

дезинтеграция хидродинамически градиенти от порядъка на 108с-16 и повече. Само
че използването на такива въздействия може да доведе до крайни нежелателни
явления на инактивация, модификация и деградация на извличаните компоненти. В
това се състои и един от основните проблеми на съвременната инструментална
дезинтеграция. Друг не по-малко важен проблем е разработването на ефективни
мерки за предпазване или минимизиране на артефактите, които могат да възникнат,
както

по

време

на

подготовката

на

изходния

клетъчен

материал

(преддезинтеграционни артефакти), така и по време на самата дезинтеграция
(постдезинтеграционни артефакти).
Тук е уместно да отбележим, че целта на дезинтеграцията е не само
разкриване на клетката и изолиране на съдържащите се в нея компоненти, което
неизбежно води до необратимо разрушаване на клетката като индивидуална жива
система, но и за решаването на алтернативни задачи. Примери за такива задачи
могат да бъдат: 1) селективна дезинтеграция на механични и анатомично дефектни
клетки с цел тяхното изключване от активно растящи популации; 2) строго
локализирана дезинтеграция при тясно контактуващи клетки в мястото на контакта
с цел тяхното in vivo сливане и интегриране; 3) получаване на интактни органели за
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изкуствено създаване на нови типове клетки или тяхната реконструкция. В първия
случаи се постига не само оздравяване на растящата популация, но и съществено
стимулиране на нейния растеж. Такъв процес може да бъде лесно осъществен в
съвместени системи от типа “ферментор - дезинтегратор”. Вторият и третият
подход лежат в основата на съвременната бързо развиваща се техника на
клетъчното инженерство, обезпечаващо възможността за изкуствено сливане на
разнородни клетки или тяхната реконструкция от естествени клетъчни компоненти,
получени от различни източници.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ НА КЛЕТКИ. АРТЕФАКТИ И
КРИТЕРИИ ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ
Под дезинтеграция на клетки обикновено се разбира процес на необратимо
нарушение на тяхната анатомична цялост. От практична гледна точка необходимо
и достатъчно условие за това е разрушаването на клетъчната стена. Последното
може да бъде предизвикано от различни повреждащи фактори – физически,
механически, химически, ензимни и биологични.
Задачата по изолиране на функционално и морфологично пълноценни
(интактни) субклетъчни структури и биополимери от клетки е свързана със
значителни трудности и често изисква от изследователя големи усилия. Главната
трудност по същество се състои в това, че прилаганото и обикновено достатъчно
интензивно дезинтегриращо въздействие не предизвиква достатъчно забележима
алтерация на вътреклетъчните компоненти, т.е. възникването на едни или други
структурно-функционални артефакти.
Голяма част

от

артефактите при

дезинтеграция се обуславят

от

преразпределение или загуба на субклетъчни компоненти, тяхната инактивация и
деградация, предизвикана от разнообразни повреждащи фактори (температура,
налягане,

рН

и

др.),

влияние

на

суспензионната

среда,

автолитически,

механохимически и др. процеси, инициирани от действието на дезинтегриращите
фактори. Голяма опасност представляват също артефактите,

възникващи в

резултат на действието на собствените протеолитични ензими на клетката. Такава

48

протеолиза обикновено води до частична или пълна инактивация или модификация
на останалите ензимни и белтъчни компоненти на клетката, както в самите
дезинтеграти, така и в крайните препарати (фракции) в случай на замърсяване с
протеази.
Изискванията към дезинтеграта се определят от задачите на изследването и
изцяло са подчинени на общата стратегия. От задачите и особеностите на
експеримента зависи също избора на контрол и критериите за оценка на
конкретните качества на дезинтеграта и целевия клетъчен компонент.
Най-простите и универсални показатели, количествено характеризиращи
дезинтеграта, са процента разрушени клетки и съдържанието на разтворимия
белтък. Тези показатели обикновено се използват и

за обща оценка на

ефективността от използването на метода за дезинтегриране на клетки. Само че
тези показатели не позволяват да се охарактеризира нито състава, нито
морфологичната и функционална активност на съдържащите се в дезинтеграта
субклетъчни

компоненти

и

следователно

за

възможните

артефакти

или

дезинтеграция. Такава оценка е възможна след фракциониране на дезинтеграта и
неговият морфологичен и биохимичен анализ.
Морфологичните критерии са основани главно на методите на електронната
микроскопия и могат да дадат достатъчно ценна и много от случаите количествена
информация за състава на фракциите, тяхната чистота и еднородност, за фината
морфология и размера на съдържащите се в тях субклетъчни структури. В редица
случаи

морфологическата

характеристика

на

популационните субклетъчни

структури и техните повреждания позволяват да се правят изводи за особеностите
и механизмите на разрушаване на клетъчните стени и техните механични свойства.
Всичко това прави морфологичния анализ един от най-ефективните методи
за контрол на процесите за дезинтегриране на клетки и оценка на качеството на
дезинтегратите и фракциите. Морфологичните методи, както е известно са
използваеми само за визуализация и идентификация само на сравнително големи
субклетъчни структури, наблюдавани на границата на възможностите на
електронно-микроскопските методи. Малките структурни компоненти на клетката
(индивидуални макромолекули, субединици), както и техните морфологични
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изменения, не могат да бъдат проследени с тези методи. По тази причина само
морфологичния анализ е недостатъчен за индентификация на такива елементи. В
тези случаи решаваща роля играят биохимическите критерии.
Биохимичния анализ практически е освободен от тези ограничения, които са
характерни за морфологичните методи. Биохимичните, и в частност ензимните
критерии, дават възможност за проявяване практически на всички компоненти на
дезинтегратите и техните фракции. Експериментално установените факти на строга
детерминираност в локализацията на ензимните процеси в клетката е позволило да
се формира голяма група специфични маркери на субклетъчните структури – като
един от най-важните елементи на съвременния биохимичен контрол за
индентификация и оценка качеството на дезинтегратите и фракциите.
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ – ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
Използваната в областта на дезинтеграция на клетки терминология страда от
съществени недостатъци. Наред с термина “дезинтеграция” често се използват
такива

понятия

“фрагментация”,

като

“хомогенизация”,

“разрушаване”,

“смилане”,

“деструкция”,

“субмикронизация”,

“стриване”,

“раздробяване”,

“срязване” и др. някои от тези термини имат много общо значение, а други са
лишени от конкретен физически смисъл. Такива например са термините
като“разрушаване” и “деструкция”, които обхващат много широк диапазон от
явления, свързани с повреждане и деградация на биологични структури, в това
число и обратими. Последните, както е известно, често служат като необходим
“физиологичен”

етап,

предшестващ

активирането

и

интеграцията

на

вътреклетъчните процеси, обновяването на структурните елементи на активно
метаболизиращата клетка. Достатъчно неудачно се използват и такива дълбоко
вкоренени термини като “хомогенизация”

и “хомогенат”. Самия процес на

разрушаване на клетките, а също така и получавания в хода на този процес крайно
хетерогенен продукт, малко съответстват на тези понятия.
В светлината на тези забележки, процеса на необратимо нарушаване на
целостта на клетката или на нейната обвивка е най-добре да се нарича
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“дезинтеграция”. Съответно получаваният в резултат на дезинтеграцията материал
е правилно да се нарича “дезинтеграт”, а не “хомогенизат”. След отделянето на
дезинтеграта от останалите цели клетки той се превръща в безклетъчен екстракт.
Последващото фракциониране и очистка на безклетъчните екстракти позволява да
се получат едни или други фракции или популации от индивидуални субклетъчни
структури (органели, мембрани) и биополимери, като цяло наричащи се
безклетъчни препарати. Следващата обработка на тези препарати с цел
допълнително смилане (разчленяване) на субклетъчните структури и изолирането
на

субчастици трябва да се обозначава като “фрагментация”, съхранявайки

термина “дезинтеграция” само на клетъчно ниво. Примери като процедури за
раздробяване на субклетъчни структури може да служи механичната фрагментация
на ДНК, изолирането на митохондриални частици, фрагментация на мембрани и
ресни.
В отделна група трябва да се отделят така наречените безклетъчни
екстракти, които представляват изкуствени смеси от определени индивидуални
субклетъчни компоненти (фракции) специални добавки (субстрат, ензими,
инхибитори, активатори и др.). Безклетъчните системи имат важна роля в
изучаването на механизмите и процесите на вътреклетъчна синтеза на
биополимери и в моделирането на тези процеси in vitro. Необходимо е накрая да се
отбележи, че дезинтеграцията засяга както оперативни така и концептуални
аспекти по проблемите на изолиране на целеви субклетъчни структури. Първите
имат отношение към методологията (апарати, материали, среди), вторите –
критериите на клетъчното разрушаване и състоянието на изолирането на
субклетъчни компоненти.
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ОСНОВНИ КЛАСИФИКАЦИИ НА МЕТОДИТЕ И УСТРОЙСТВАТА ЗА
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ НА КЛЕТКИ
1.

КЛАСИФИКАЦИЯ

НА

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННИТЕ

ПРОЦЕСИ

В

ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ВЪЗДЕИСТВИЕТО.
Таблица 7
Физически











Механически
Балистични
Екструзивни
Хидроекструзион
ни
Твърдофазови
Екструзия
Ултразвукови
Газодекомпресио
нни
Хидроударни
Елетрохидроудар
ни
Комбинирани
методи

Немеханически
 Осмотичен шок
 Топлинен шок
 Студен шок
 Замразяване и
размразяване
 Замразяване и
пресушаване
 Дехидратация
 Рехидратация
 Бавна газова
декомпресия
 Фазови
преходи при
високи
налягания

Химически

Ензимни

Биологически

Химически
Въздейтвия с:
 Основи
 Киселини
 Соли
 Детергенти
 Антибиотици
 Инхибитори
 Хелатиращи
агенти
 Органични
разтворители

Ензимни
Въздействия с:
 Литични
ензими от
 Бактерии
 Дрожди
 Гъби
 Имобилизи
рани
литични
ензими

Биологически
Въздействия с:
 Фаги
 Бактерицидн
и агенти
 Вътреклетъч
ни паразити
 Плазмидни
фактори
 Инхибиране
синтеза на
клетъчната
стена
 Автолиза

2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ДЕЗИНТЕГРАТОРИ НА
КЛЕТКИ.
2.1. Типологична класификация
Най-простия и общоприет в литературата критерий за класификация на
дезинтеграторите

на

клетки

е

типологичният

начин,

отразяващ

техните

конструктивни (макромащабни) особености. По тези критерии механичните
дезинтегратори на клетки лесно се разделят на пет основни групи: балистични,
ултразвукови,

екструзивни

(течни,

твърдофазови

криоекструзивните), газодекомпресионни и електроударни.
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в

това

число

и

2.2. Енергетическа класификация
Микроскопичните размери на клетките (особено на микроорганизмите)
правят изключително трудно изучаването на условията, при които се разрушава
тяхната обвивка. Освен това високо устойчивите характеристики на материала на
обвивките изисква създаване на екстремални условия в средата около стената.
Използваните за тази цел технически устройства във физически смисъл са само
преобразуватели на енергия, която се получава от леснодостъпни източници
(електрическата верига, сгъстен въздух и т.н.) и трансформирана във форма найудобна за провеждане на дезинтеграционния процес. Подобни трансформации са
сложни и протичат в няколко последователни стадии. Най-рационалното е
класификацията на дезинтеграторите на микроорганизми да бъде направена в
зависимост от вида на използваната за разрушаване енергия. Енергетическият
подход позволява да се направи изчерпателна класификация на всички известни
дезинтегратори на клетки.
Използването на енергетическия критерий за класификация на апаратурата
съвместно с критерия за мащаба на производителност е особено ценно за
проектирането на крупно-мащабна апаратура. В този случай като определящ
технико-икономически показател се използва стойността на използваната енергия,
а използваният подход за класификация ни дава “ориентир” за алтернативни
източници на енергия.
Двата интегрирани критерия за класификация на апаратурата – “вид на
източника на енергия” и “мащаба на производителност” определят в съвкупност
само външните параметри на използваната апаратура. Изключително важно за
класификацията е да се включи още един енергитичен критерий за ефективността
на вътреапаратурните процеси –начина на предаване и трансформация на енергия
от работната част на дезинтегратора към клетката.
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ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ НА
ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ НА КЛЕТКИ В НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ.
Изследвания
Аналитически
Аналитикоморфологически
Ултраструктурни

Цитологически

Биофизически

Биохимически

Молекулярнобиологични и
генетически

Имунологични

Задачи и цели на изследванията
Изолиране на субклетъчни структури и биополимери от клетки за
химически, структурни и функционални анализи
Идентификация на ензимни активности и определяне на тяхната
локализация и разпределение в клетката, изучаване на типовете
връзки със субклетъчните структури
Физическо препариране (разчленяване) на клетки и техните
компоненти (ултратомия, криоултратомия, криофрактография за
ултраструктурни изследвания), изучаване процесите на морфо и
биогенеза на биологични структури
Изследване циклите на развитие, структурна диференциация,
механизмите на репарация и регенерация на клетките и клетъчните
структури, процесите на екзо- и ендоцитоза, лизис, автодезинтеграция,
секреция екскреция, автолиза и др.
Изучаване влиянието на физическите, механическите и химическите
въздействия върху клетката и нейните субклетъчни структури;
изследване причините и механизмите на клетъчното разрушаване,
количествено определяне на механичните свойства на клетката и
нейните структури, разработване на процеси за “безартефактна”
дезинтеграция на клетки.
Приготвяне на безклетъчни микробни препарати, фракции от
индивидуални субклетъчни структури и биополимери за изучаване in
vitro на метаболитните пътища, последователността на ензимните
реакции и механизмите на тяхната регулация, идентификация и
локализация на междинните продукти на метаболизма, изучаване
влиянието на инхибиторите и активаторите, кофакторите и тяхното
образуване, изкуствена реконструкция на ензимните вериги,
изследване механизмите на регулация на биохимичните функции,
транспорта на вещества и енергия и др.
Получаване на безклетъчни системи за осъществяване процесите на
полимерна биосинтеза in vitro; изучаване механизма на биосинтеза на
белтъци и др. биополимери и тяхното моделиране in vitro; изолиране и
изучаване носителите на генетична информация, създаване на нови
типове информационни молекули, фрагментация и реконструкция на
субклетъчни структури, експериментална хибридизация
Изолиране и идентификация на антигени, определяне на тяхната
локализация в клетката, изучаване на антигенните и имуногенните
свойства на клетките и техните структури. Получаване на ваксини,
диагностикуми, имунодепресанти, препарати с протектиращ ефект,
конструиране на безклетъчни ваксини и диагностични препарати,
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Микробиологически

Експериментална
биотехнология

Генноинженерство
Клетъчно
инженерство

моделиране процесите на фагоцитоза, вътреклетъчен паразитизъм,
създаване на хибридоми, и клониране на антитела
Разработка на нови принципи и методи за култивиране на
микроорганизми, изолация на единични клетки и получаване на чисти
клонове, селективно разрушаване на клетки в смесени популации,
селекционни, генетични и хибридизационни изследвания, изучаване
процесите на микробна трансформация на органичните съединения,
разработване на имобилизирани клетъчни системи и др.
Дезинтеграция на ембриони, тъкани и органи от животни и растения и
едноклетъчни, разработване метода за клониране на организми,
изкуствено конструиране на клетки и клетъчни системи,
имобилизиране на клетки и субклетъчни структури, оптимизиране на
високо интензивни процеси и технологии на основата на комплексна
преработка на биомаса
Изолиране и фрагментиране на ДНК за получаване на рекомбинантни
молекули, разработване на методи за изкуствено вкарване на ДНК в
клетката, получаване на протопласти, разработване на процеси по
тяхното сливане, създаване на хибридоми, миниклетки и др.
Изолиране на интактни органели, получаване на сферо- и протопласти,
осъществяване на микрургически операции на клетки с цел сливане,
извличане на органели и транслантация и др.

МИКРООРГАНИЗМИТЕ КАТО ОБЕКТ ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ
Микроорганизмите са източници на биомолекули с каталитична и/или
биологична активност и представляват интерес за индустрията или терапията. За
изолирането на тези вътреклетъчни продукти е необходимо разрушаване на
клетките, което е и задължителния първи етап в този процес. Външните слоеве на
микробната клетка са образувани от сложно устроена клетъчна стена и
мембранна структура.
На фигура 12 е даден схематичен вид на най-често срещаните типове Грам
(+) и Грам (-) бактерии, дрожди и плесени.
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Фигура 12. Схематична илюстрация на клетъчни обвивки при различни МО
Пептидоглюкан
Грам (+) бактерии
Цитоплазматична мембрана
Външна мембрана
Грам (-) бактерии

Пептидоглюкан
Цитоплазматична мембрана
Манан, частично напречно свързан
чрез фосфодиестерни мостове
Глюкан, мрежесто включени протеини
Цитоплазматична мембрана

Дрожди

Смесени - и - глюкани
Плесени

Слой глюкопротеин
Микрофибрили от хитин
Цитоплазматична мембрана

Клетъчните стени са изградени от различни полимери. При бактериите
пептидоглюканът се състои от N-ацетилглюкозамин и мураминова киселина,
свързани чрез олегопептиди. Дрождите имат дебела клетъчна стена, образувана от
частично фосфолирирани манани и –глюкан. Представителите на несептираните
гъби Chytridiomycota, Oomycota , Zygomycota имат клетъчна стена с многопластова
структура от - и -глюкан и хитин. Тези клетъчни стени осигуряват необходимата
механична здравина за устояване на бърза смяна в осмотичното налягане в тяхната
естествена среда. Сравнителната здравина на клетъчната стена зависи от типа на
микроорганизма, условията на култивиране, скоростта на растеж, възрастта на
културата, условията на съхранение и др. По тази причина условията за
дезинтегриране могат да бъдат само условно дефинирани. Клетъчната мембрана
служи като дифузионна бариера и позволява избирателен транспорт вътре и вън от
клетките.
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Най-важният параметър за избора на дезинтеграционна техника и нейното
опериране е стабилността на желания продукт. Микробната биомаса по принцип е
сравнително скъпа суровина и е желателно пълното и разрушаване с висок добив
на целевия продукт. Обаче, биологично-активните протеини обикновено издържат
само умерени температури и рН стойности и са обект на действие на собствените
протеолитични ензими на клетката. Това в голяма степен определя и условията на
процеса на дезинтеграция и неговата продължителност.
Физическото състояние на целевия продукт, в течна или твърда фаза
(включително органели) също е определящо при избора на прилагания метод.
Пълното извличане на продукта често изисква продължителна обработка на
суровия материал, което също може да доведе до влошаване на качеството на
крайния продукт.
Полезно е да се знае също, че Грам (+) бактерии са по-трудно разрушими в
сравнение с Грам (–) бактерии, а пръчиците се дезинтегрират по-лесно от коките.
Гъбите имат значително по-ригидна клетъчна стена от бактериите.
Познаването на структурата и състава на клетъчната стена може да доведе
до създаване на по-ефективни методи и е особено важно при комбиниране на
биологични, химични и механични методи за дезинтегриране. При механичното
разрушаване важни фактори са – големина и форма на клетките и степента на
свързване на структурните параметри.
Целите на един дезинтеграционен процес са сумирани в Таблица 8.
Таблица 8
Клетъчно разрушаване: задължителни етапи
 Избор на техника за получаване на максимално количество продукт
 Недопускане на денатуриране на протеините или инактивиране на ензимите
 Недопускане на топлинно разрушаване
 Недопускане на образуване на субмикрометрични частици
 Максимално увеличаване на скоростта на разграждане
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На Таблица 9 са представени предпочитаните условия за работа при разрушаване
на свежа биомаса от бактерии и дрожди.
Таблица 9
Показател

Дрожди

Бактерии

Бъркалка тип скорост

8-10 ms–1

Скорост на подавания
поток
Концентрация на клетките

10- до 15-пъти обема на съда 2.5- до 7.5-пъти обема на
за час
съда за час
10-15% клетки с.т.
10-15% клетки с.т.

Размер на стъклените
перли

0.4-0.7 mm i.d.

0.2-0.5 mm i.d.

Обем на перлите

80-85% от свободния обем на
съда
4-10 кг за час и литър обем
на съда

85% от свободния обем
на съда
2-6 кг за час и литър
обем на съда

Капацитет

10-15 ms-1

От значение при разрушаване на клетките е и режима на култивиране на
микроорганизмите. В Таблица 10 са разгледани примери за дрожди и бактерии,
култивирани при периодична и непрекъсната култура и влиянието на скоростта на
растеж върху процеса на дезинтегриране.
Таблица 10
Организъм

C. utilis

C. utilis
S. cerevisiae

Култура

Периодична
култура

Скорост на
растеж
0.5

Непрекъсната
култура

0.1

Непрекъсната
култура

0.1
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№

Процентно изражение на
разрушаването
54МРа

88МРа

1

69

87

1

30

53

2

47

77

3

65

87

1

60

79

S. cerevisiae
B. subtilis

Пивопроизводство
Непрекъсната
култура

-

1

56,82

91,98

0.2

1

61

82
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МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ
1. МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ
Филтрацията като метод за пречистване на различни видове течности е
използван от човека от най-древни времена: още древните египтяни са прецеждали
вино, през тъкани; съхранени са древни китайски текстове с гравюри, които
позволяват да се представи в подробности многостадиен процес за пречистване на
разтвор от готварска сол, чрез филтрация.
Мембранната филтрация днес е един от най-разпространените лабораторни
и промишлени процеси.
Процесът мембранна филтрация в най-общ смисъл на понятието е
физическо разделяне на продукт, което се извършва чрез полупропусклива
мембрана. За осъществяване на разделянето е необходим някакъв градиентен
потенциал (електрически, химически или градиент на налягане). Например от една
страна на мембраните се подава хидравлично налягане с помпа, а от другата страна
остава изложена на атмосферно налягане. Тази разлика в налягането през
мембраната е движещата сила (потенциална разлика), която дава възможност да се
извърши разделянето.
В това отношение мембранната филтрация е подобна на обикновеното
гравитационно филтруване, въпреки че подаваното налягане е много по-голямо.
Разликата се състои в използването на специален вид филтруващи материали първо
и второ, че не се натрупва филтърна утайка (пита). В зависимост от големината на
задържаните или пропусканите частици разграничаваме три основни процеса на
мембранната

филтрация:

обратна

осмоза

(ОО);

ултрафилтрация

(УФ)

и

микрофилтрация (МФ).
1.1. Обратна осмоза
При процеса на филтруване обратната осмоза (ОО) филтрите (мембраните),
които се използват са толкова фини, че през тях преминават само вода и подобни
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малки молекули. Дори йоните на разтворените соли са прекалено големи и не
преминават през мембраните или ако преминават това се извършва много бавно.
На фиг. 13 е показана схематично ОО. В течността за захранване се съдържа
вода, нискомолекулни субстанции (като соли, захар) и субстанции с високо
молекулно тегло (като протеини).мембраните разделят на две потока на
захранващата течност: пермеат, който преминава през мембраните и концентрат
(ретентат), който мембраните задържат. Пермеатът съдържа чиста вода с малко
количество разтворени соли, а концентратът съдържа останалата част от
подадената течност.
Диапазон на филтрация:
0,0001÷0,001
Налягане: 20÷80 бара
Граница на пропускливост:
под 500 мол. тегло
Задържа: микро- и
макромолекули
вируси, бактерии, колоиди и
суспендирани частици

Микромолекули
(соли, захари)
Макромолекули
(протеини, ензими)
Клетки, вируси,
бактерии, колоиди,
суспендирани частици

Вода
Фигура 13. Обратна осмоза

1.2. Ултрафилтрация
Ултрафилтрацията (УФ) е процес на филтрация, при който използваните
мембрани са по-отворени, отколкото при ОО. Така, че по-малки молекули, като
соли и захари се пропускат, а по-големите молекули, като белтъчини се задържат
от мембраните (фигура 14).
Разликата между ОО и УФ може да се дефинира чрез молекулното тегло
(МТ) на разтворените вещества, които преминават през мембраните, т. нар. граница
на пропускливост спрямо МТ. Когато границата на пропускливост на мембраната е
по-ниска от 500 работи с обратна осмоза; когато е над 500 - работи се с УФ.
Разтворените вещества с МТ близко до стойността на границата на пропускливост
се задържат частично и значителни количества от тези молекули се срещат както в
пермеата, така и в концентрата. Номиналната граница на пропускливост спрямо
МТ за УФ-мембрани варира от 500 до няколкостотин хиляди.

61

Диапазон на филтрация:
0,001÷0,01
Налягане: 1÷10 бара
Граница на пропускливост:
500÷500000 мол. тегло
Задържа:
макромолекули
вируси, бактерии, колоиди и
суспендирани частици

Микромолекули
(соли, захари)
Макромолекули
(протеини, ензими)
Клетки, вируси,
бактерии, колоиди,
суспендирани
частици

Вода
Фигура 14. Ултрафилтрация

1.3. Микрофилтрация
Микрофилтрацията (МФ) е процес на филтруване, при който мембраните са
толкова отворени, че през тях могат да преминат макромолекули, като протеини
ензими.
Мембраните задържат клетки, вируси, бактерии, колоиди и суспендирани
частици.(фиг. 15)
Диапазон на филтрация:
0,1÷01
Налягане: 0,2÷2 бара
Граница на пропускливост:
над 1 000 000 мол. тегло
Задържа:
вируси, бактерии, колоиди и
суспендирани частици

Микромолекули
(соли, захари)
Макромолекули
(протеини, ензими)
Клетки, вируси,
бактерии, колоиди,
суспендирани
частици

Вода
Фигура 15. Микрофилтрация

2. ОБОРУДВАНЕ ЗА МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ
Оборудването в зависимост от предназначението се произвежда във вид на
мембрани, модули и инсталации.
2.1. Мембрани. Определяне размерите на порите.
Мембраните се произвеждат за всички видове мембранни филтрации и в
зависимост от материала, от който са направени различаваме следните типове:
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Главното изискване при изготвянето на мембраните е тяхната калибровка по
среден и максимален размер на порите. Идеалната мембрана трябва да има
възможно най-малко разминаване в размерите на порите относно тяхното средно
значение.
За мембраните се указват или номиналните или абсолютните размери на
порите. Номинален размер означава, мембраната задържа определена част (в много
случаи до 98%) от общото количество частици с определен размер. Абсолютен
размер означава, че всичките 100% частици с определен размер остават върху
мембраната.
2.2. Видове мембрани
2.2.1. Мембрани за ОО


СА-мембрани: това са най-стария тип мембрани и се изработват от смес на
целулозо-диацетат/триацетат и понастоящем се използват предимно когато се
изисква по-отворена мембрана за ОО;



НР-мембрани:

тези мембрани

са въведени

по-късно и

представляват

многослойна материя с тънък филм. Те притежават отлична способност за
задържане на соли, висок капацитет и добра химическа и термо-устойчивост.
2.2.2. Мембрани за УФ:


СА-мембрани: най-широко разпросранените мембрани с добра разделителна
способност и ниска цена;



Р-мембрани: полисулфонови мембрани с много добра химическа и термоустойчивост;



F - мембрани: изработват се на основата на флуорен полимер и са устойчиви на
хлор и органични разтворители;



РС-мембрани: това са мембрани от регенерирана целулоза със значително подобри свойства от тези на СА.
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2.2.3 Мембрани за Микрофилтрация


РМ-мембрани:

най-често

използвания

тип

асиметрични

полисуфонови

мембрани с размери на порите от 0,1 до 5 микрона.
В зависимост от начина на съхранение на мембраните могат да бъдат от сух
или влажен тип.
2.3. Модул за мембранна филтрация
Стандартния модул има санитарно изпълнение, скелетът е изработен от
неръждаема, киселинно-устойчива стомана, а плаките са от полисулфон.
Мембраните и опорните (носещи) плаки се монтират на два външни притягащи
болта между два крайни фланеца.
Входовете и изходите за неотработения продукт са разположени в крайните
фланци, а пермеатът се събира в обща колекторна тръба посредством силиконови
маркучета. (фигура 16).
В зависимост от преназначението вида

на пластмасовите плаки и на

мембраните, модулът може да работи до 70 бара налягане при температура до 80С
и при рН в граници от 2 до 12.
Пермеат

Фланец

Пермеат
Преградна
плака

Концентрат

Мембрана

Опорна
плака

Захранване
Съд с
необработена
течност

Фланец

Фигура 16. Модул за МФ и протичане на течността вътре в модула
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2.4. Инсталация за мембранна филтрация
Съоръженията за мембранна филтрация в зависимост от предназначението си за
лабораторни изследователски цели или промишлен вариант конструктивно могат да са
изградени от един или няколко модула и да са проектирани да работят периодичен или
непрекъснат режим на работа.

2.4.1. Лабораторни установки и малки инсталации
Те работят на партиди (периодично), както е показано на фигура 17. За тези
инсталации конструкционния принцип е основан на вътрешна рециркулация на течността
за захранване.
Захранване

Изход за
пермеат

Резервоар
Резервоар за
циркулиране
Помпа

УФ модул
Изход

Фигура 17. Инсталация с периодичен работен режим
2.4.2. Промишлено изпълнение на филтрационна инсталация.
Промишлените инсталации са съставени от отделни модули, които са част
от интегрирана схема с помпи, вентилни резервоари, автоматика и др. На фиг. 18 е
показана широко-мащабна ултрафилтрационна инсталация. Най- характерна
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особеност на тази конструкция е принципът на вътрешна рециркулация на
течността. Това придава гъвкавост на системата и удобство при работа.
Модулите

са

наредени

последователно

с

индивидуална

помпа

за

рекултивация за всеки участък от един или няколко модула. Дебитът на модулите
при това конструктивно изпълнение е абсолютно независим от промишления
капацитет на инсталацията.
Захранващ
резервоар

Резервоар
за пермеат

УФ
модул
Помпи

Резервоар
Пермеатза
продукта

Захранваща
помпа

Фигура 18. Промишлена инсталация с непрекъснат работен режим
3. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРИЛОЖЕНИЯТА В БИОТЕХНОЛОГИЯТА
3.1. Приготвяне на хранителни среди. Пермеатът след ултрафилтрация може да е
подходяща хранителна среда за ферментационен процес, тъй като съставките с
ниско молекулно тегло, като например захар преминават през мембраните. Тази
фракция може допълнително да се концентрира чрез обратна осмоза.
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3.2. Намаляване на съдържанието на микроорганаизми. Чрез ултрафилтрация и
микрофилтрация може да се постигне значително намаляване съдържанието на
микроорганизми.
3.3. УФ/МФ, когато са свързани с ферментационния реактор могат да се ползват за
вторична преработка на клетки и за отстраняване на инхибиторни примеси от
реактора.
3.4. Събиране на клетъчни култури. За този процес се използва УФ/МФ. Продуктът
може да е в концентрата (съставки с високо молекулно тегло) или в пермеата
(ниско молекулни съединения).
3.5. Промиване на клетки. Този процес е подобен на събиране на клетъчни култури,
освен че при промиването се прибавя вода и други разтворители (т.нар.
диафилтрация). По този начин през мембраните преминават компоненти с
нискомолекулно тегло.
3.6. Отстраняване на клетъчни остатъци (лизат). Много биотехнологични продукти
са вътреклетъчни. Клетките могат да бъдат разрушени, например по механичен
път. Клетъчните остатъци могат да бъдат отстранени чрез ултрафилтрация, а в
някои случаи се прилага и диафилтрация.
3.7. Концентриране и пречистване на продукт. Посредством ултрафилтрация се
задържат съставки с високо молекулно тегло, докато водните субстанции с ниско
молекулно тегло и вода (разтворител) преминават през мембраните.
3.8. Концентрация на продукт. Продукти с ниско молекулно тегло, се концентрират
чрез обратна осмоза. Това може да се извърши с отворени мембрани или с
мембрани с много тесни отвори, през които практически преминава само вода.
3.9. Получаване на апирогенна вода. За много биотехнологични процеси е
необходима апирогенна вода. Тя се получава чрез пречистване на питейна вода с
обратна осмоза.
Специфични приложения
 Ензими. Ултрафилтрационни системи се използват за пречистване на ензими
при производството им.
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Принцип: При ултрафилтрация соли и метаболитни съставки преминават през
мембраните и се изхвърлят, така че ензимния разтвор се пречиства и
концентрира.
 Антибиотици.
антибиотици

При
широко

производството
се

използват

на

природни

системи

за

и

полусинтетични

обратна

осмоза

и

ултрафилтрация.
Принцип: Мембранна филтрация се използва за:


отделяне на клетки;



отстраняване на клетъчни остатъци;



концентриране/пречистване;



концентриране.

 Полизахариди. Ултрафилтрация се използва за концентриране на продукти с
висок вискозитет като полизахариди.
Принцип: Получава се нагнетяване на полизахаридите през тесните каналчета,
което дава възможност за концентриране на тези псевдо-еластични продукти до
висока степен на концентрация.
 Аминокиселини. В производството на аминокиселини се използват системи за
ултрафилтрация и обратна осмоза. Например за отстраняване на Brevibacterium
от ферментационната среда на глутаминова киселина, която се използва при
производството на натриев глутамат.
Аминокиселините могат да се концентрират до 5 - 10% в зависимост от
основния продукт. Ултрафилтрацията се използва за стерилно филтруване на
аминокиселини.

68

ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА БЕЛТЪЦИ
Теоретична част
Елетрофорезата се основава на придвижване на заредени частици (йони) в
електрично поле. Движението се осъществява в течна среда, върху инертен твърд
носител (напр. хартия или гел). Течността служи като проводяща среда за
електричното поле, когато към нея се приложи външно напрежение. Подвижността
на заредените частици (молекули) в електрично поле се нарича електрофоретична
подвижност (). Белтъчните молекули в разтвор при дадено рН на средата,
характеризирайки се с определена изоелектрична точка, притежават някакъв среден
електричен заряд. Това дава възможност на белтъка да се движи в електрично поле,
т.е. той притежава електрофоретична подвижност. За сферичните белтъчни
молекули,

които

не

изпитват

силно

електростатично

взаимодействие

с

обкръжаващите ги йони  се определя по следната формула
Q
 = ------------ V,
6r
където Q e сумарният заряд на белтъчната молекула; r e радиуса на молекулата (в
см);  е плътността на средата, в която се осъществява движението и V е
приложеното външно напрежение.
От тази формула следва, че в среда с постоянна плътност и при постоянно
външно напрежение движението на заредените белтъчни молекулите ще се
определя от заряда и размера им, т.е.
Q
  -----------r
Колкото

е

по-висока

стойността

на

това

електрофоретичната подвижност на частиците е по-голяма.
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съотношение,

толкова

С формулата за електрофоретична подвижност се описва характера на
разделяне на белтъци в нативно състояние. При разделянето на белтъци в
денатурирано състояние, поради специфичната предварителна обработка за
зареждане на молекулата отрицателно, придвижването й зависи само от големината
на молекулата и плътността на средата.
Като

поддържащи

среди

при

провеждане

на

електрофоретичните

изследвания се използва хартия (равномерно навлажнена с проводящ разтвор,
поставена между двата електрода) или други субстанции, срещащи се в гел/зол
състояние (нишесте, агароза, полиакриламид). Най-широко приложение за
електрофоретично разделяне на белтъци има полиакриламидът, който представлява
омрежен полимер на два компонента - акриламид и бисакриламид. Правилната
пропорция на тези два компонента позволява да се приготвят разтвори, които при
полимеризация образуват гел с определени размери на порите. Геловете с различен
размер на порите съответстват на различна плътност на проводящата среда,
изразяваща се в %. Тя варира в диапазона 5 - 15 % и изчисленията на относителния
дял на акриламида и бисакриламида при изготвяне на гел с дадена плътност се
извършват по формулите:
g (акриламид + бисакриламид)
% Т(тотален акриламид) = ------------------------------------------ х 100
100 ml
g (бисакриламид)
% С (тотален бисакриламид) = ------------------------------------------- х 100
g (акриламид + бисакриламид)
Изборът на гел с дадена плътност зависи от молекулната маса на белтъците,
подлежащи на разделяне. Например, 10 % гел (т.е. 10 % Т) е подходящ за белтъци с
молекулна маса в обхват 14 - 100 KDa.
Стандартното апаратурно оформление за провеждане на вертикална
полиакриламид гел електрофореза е представено на фигура 19.
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А. Източник на постоянно напрежение

Б. Стенд за изготвяне на електрофоретичните плаки

В. Основен апарат за провеждане на процеса и съпътстващи елементи
Фигура 19. Стандартно оборудване за провеждане на полиакриламидна гел
електрофореза
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