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ismerd meg!

Biotechnológiai módszerek felhasználása  
a gyógyszeriparban 

 
Az emberiség által használt gyógyszerek több mint 50%-át napjainkban biotechno-

lógiai módszerek segítségével állítják elő.
Ennek két oka is van: 
− Egyes gyógyszereket szintézissel nem, csak biotechnológiai eljárással lehet előál-

lítani. Ilyen például az inzulin, ami a cukorbetegségben szenvedőknek magát az 
életet jelenti. 

− Egyes gyógyszerek előállítása biotechnológiai úton sokkal gazdaságosabb, ol-
csóbb a vegyipari szintézisnél. 

A gyógyszeriparban használt bioátalakításokat (biotechnológiai módszereket) két 
nagy csoportba oszthatjuk: 

a. erjesztéses átalakítások (közvetlenül egy hasznos mikroorganizmus segítségével) 
b. enzimatikus transzformáció (a mikroorganizmus által termelt anyagokat, az en-

zimeket használják fel biokatalizátorokként). 
A gyógyszeriparban az inzulinon kívül kizárólagosan csak enzimes transzformáció-

val állítanak elő bizonyos vitaminokat, mint: a PP vitamin, B3 vitamin (pantotensav) és a C-
vitamin gyártásakor egyes köztitermékeket. A leggyakrabban használt gyulladáscsökkentő-
inket (a profeni csoport) is ezzel a módszerrel állítják elő, mint például az Indometacint, 
Padudent, Diclofenacot (Voltaren). Ezeknek a gyógyszereknek alapanyagát képező vegyüle-
tek optikailag aktív anyagok. Bebizonyosodott, hogy sztereomerjeik közül csak az egyik, 
a legtöbb gyógyszernél csak az S-enantiomer használható a gyógyításban. Ennek szte-
reokémiai oka van. Az S-enantiomer jóval aktívabb mint az R, például az Ibuprofen ese-
tében 28-szor. Ezért az S-enantiomer sokkal kisebb koncentrációban eléri a gyógyhatást 
a vérben, így kisebb mennyiségben kell használni, ami gazdaságosabb is a beteg szem-
pontjából és a szervezetre az esetleges káros hatásai is kisebbek. Ezért megegyezés alap-
ján a humán gyógyászatban csak az S-enantiomert szabad használni. 

A klasszikus kémiai szintézisekkel ezek a gyulladáscsökkentő gyógyszerek ha elő is 
állíthatóak, akkor is csak racem elegy formájában (az R és S enantiomerek keveréke). 
Ezen keverékek elválasztása vagy nem lehetséges vagy nagyon költséges. A biotechno-
lógiai módszerrel viszont szelektíven előállítható a számunkra hasznos S-enantiomer. 

Pl. az Ibuprofent az amerikai Sepracor cég 96%-os hatásfokkal állítja elő. Ők a β-
candida antarcticából nyert lipázt használják fel biokatalizátorként. (a lipázok az enzi-
mek egyik fajtája amelyek minden sejtben előfordulnak, s a zsírok bontását katalizálják). 
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(S)-Ibuprofen (R)-Ibuprofen  
A gyógyszeriparban erjesztéses átalakítással (fermentációval) állítják elő a penicillint, 

cefalosporint, tetraciclint, cloranfenicolt stb.  
A biotechnológiai eljárásoknak nagy jelentősége van az antibiotikumok előállításában. 
Az antibiotikumok olyan vegyületek, amelyeket mikroorganizmusok termelnek, és 

amelyek híg oldatban is képesek más mikroorganizmusok növekedését gátolni vagy 
azokat elpusztítani. 

A penicillin az antibiotikumok közül legelőször 
és a legnagyobb mennyiségben előállított és hasz-
nált gyógyszer (származékai moldamin, prokain, 
efitard, stb.). 

A penicillinit Fleming fedezte fel 1929-ben egy 
londoni korház laboratóriumában egy szerencsés 
véletlen során. Észrevette, hogy egy 
staphylococcus tenyészetben megállt valami oknál 
fogva a baktériumtelep növekedés. Amikor job-
ban megfigyelte a tenyészetet akkor kiderült, hogy 
a levegőből odakerült egy gomba és annak hatásá-
ra állt meg a coccus növekedése. Az illető gombá-
nak elkészítette tiszta tenyészetét és a belőle nyert 
sejtmentes oldatnak kipróbálta a hatását.  
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Penicillin típusú antibiotikumok  

szerkezeti képlete 
Az oldat gátolta egyes baktériumok növekedését, így igazolódott az antibakteriális 

hatása. Az oldat hatóanyagát pedig elnevezte penicillinnek.  
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Később a vizsgálatok során kiderült, hogy a penicillin rendkívül kevéssé mérgező és 
nemcsak a staphyloccocus hanem más, főleg Gram-pozitív mikroorganizmusok ellen is 
hatásos. Ezek után a penicillin mégsem indult el akkor világhódító útjára mivel hő, sa-
vas vagy bázikus közeg hatására is elbomlott. Ezáltal nem sikerült tiszta formában előál-
lítani, és nem tudták megállapítani a szerkezetét és farmakológiai hatását sem. Mivel 
nagyüzemi előállíthatósága tehát nem sikerült, elmaradt a penicillin klinikai felhasználása 
és így tesztelése is. 

A kutatókat ez mégsem tántorította el a további kísérletektől. 1940-ben Chain, 
Florey és Heatleynek sikerült igen nyers, kb. 1% tisztaságú penicillint előállítani egy 
olyan módszerrel amit nagyüzemekben használhattak. A II. világháború kitörése miatt 
pedig elkezdték használni a penicillint anélkül, hogy klinikailag tesztelték volna, azoknál 
a beteg katonáknál, akik légúti fertőzésben szenvedtek. Az alkalmazása nagyon jó ered-
ményekkel járt. Így tehát megtörtént  a penicillin tesztelése is  ami megerősítette a 
gyógyszerként való használhatóságát. 

A penicillint a mai napig fermentációval állítják elő. Az alkalmazott technológia cé-
genként kis mértékben különbözik. A penicilin nagyüzemi termelése technológiájának 
lépései a következők: 

1. a táptalaj elkészítése és sterilizálása, a levegő sterilizálása 
2. erjesztés (fermentálás) 
3. a biomassza szűrése és a sejtmentes oldat (fermentlé) nyerése 
4. a penicillin elkülönítése ( izolálása) a fermnetléből
5. a penicillin tisztítása. 

1) A táptalaj elkészítése és sterilizálása, a levegő sterilizálása 
A penicillin gomba növekedéséhez és szaporodásához szükséges egy megfelelő táp-

talaj, ami a gombának biztosít minden szükséges kémiai elemet: C, N, O, Na, K, Mg, 
Zn stb. Pl. a szént a glükózból, a nitrogént a kukoricalekvárból, az oxigént a levegőből, 
a káliumot a KCl-ból tudja nyerni a gomba. 

Ha az erjesztő edényben (fermentator) más mikroorganizmusok is jelen vannak a 
penicillin gomba mellett, akkor azok is fogyasztják a táptalajt így a gombának, ami ter-
meli a penicillint, versenyeznie kell a tápanyagokért. E mellett, ha más mikroorganizmus 
is jelen van, akkor az is termel más vegyületeket és ezáltal a fermentlé nagyon bonyolult 
összetételűvé válik és nehéz lesz a penicillin izolálása. Ezért első lépésben sterilizálják a 
táptalajt és a levegőt. 

 

2) Az erejesztés (fermentálás) 
A gomba növekedése folyamán különböző mértékben termeli a penicillint. A terme-

lés hatásfoka attól  függ, hogy a penicillingomba milyen körülmények között található és 
hogy milyen mértékben van kifejlődve. 

A fermentálás első lépésében növelni kell a gombák számát és azt kell elérni, hogy a 
gombák minél  kifejlettebbek legyenek. Ehhez biztosítani kell számukra a nagyobb 
mennyiségű oxigént, glükózt (energiaforrást) és a közeg megfelelő kémhatását (a pH=4-
4,5 között kell legyen). 

A fermentálás második lépésében termelődik a legnagyobb mennyiségben a penicil-
lin. A gombák ekkor már kifejlődik és szaporodási sebességük is csökkent, optimálisan 
tudják termelni a penicillint. Ebben a fázisban a gomba kevesebb oxigént és glükózt fo-
gyaszt, de nagyobb mennyiségű laktózt igényel. Ebben a fázisban a közeg pH-ja 7-7,5 
között kell hogy legyen.  

A fermentálás utolsó fázisában a gombák kezdenek elhalni (autolízis). 
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A glükóz a sejtek fejlődéséhez szükséges, a laktóznak pedig nem a sejt növekedésé-
ben, hanem kimondottan a penicillin termelésénél van szerepe. 

A gombák hőérzékenyek, növekedésükhöz szükséges megfelelő hőmérséklet tarto-
mány 26±1°C.  Az erjesztő rendszerben az optimális termeléshez homogén állapotot 
kell biztosítani (az oxigén és a tápanyagok mennyiségének egyenletes elosztása, a hő-
mérsékleti viszonyok biztosítása), ezért keverésre  van szükség. 

3) A biomassza szűrése és a sejtmentes oldat (fermentlé) nyerése 
A szűrést nagykapacitású dobszűrőkkel végzik el légmentes közegben. Az  így nyert 

fermentoldatot előre 5 °C-ra hűtött tartályokban tárolják. Az oldat sterilitásának biztosí-
tására azt  antiszeptikus anyaggal is kezelik. 

4) A penicillin izolálása a fermnetléből
A fermentoldat egy híg, vizes oldat amiből egy szerves oldószer segítségével kivon-

ják a hasznos penicillint. 

5) A penicillin tisztítása 
Ebben a technológiai fázisban elkülönítik a szerves oldószerből a penicillint, amit 

később gyógyszerként lehet felhasználni.  
Az előzőekben leírt általános biotechnológiai módszert a gyógyszeriparban széles 

körben  használják. A különböző gyógyhatású anyagok fermentációs eljárással való elő-
állításának technológiája csak a használt mikroorganizmusok természetében és a tech-
nológiai körülmények minőségében különbözik.  

Brem Jürgen, egyetemi hallgató 

A Python programozási nyelv 

A Python egy könnyen tanulható, de igen hatékony programozási nyelv. Magas szintű
adatstruktúrái, az objektumorientáltság egyszerű megközelítése, elegáns szintaxisa, di-
namikus típusossága és interpreteres (értelmező) mivolta ideális script-nyelvvé teszi. Ki-
válóan alkalmas gyors fejlesztői munkákra, nagyobb projektek összefogására. 

A Javahoz hasonlóan a Python sem a kifejezés szigorú értelmében vett interpreter: a 
Python byte-kódot fordít és azt futtatja. 

A Python programozási nyelvet Guido van Rossum 1989-ben kezdte el írni, az ABC 
nyelv által ihletve a Stichting Matematikai Centrumban, Amsterdamban. A nyelv nevét a 
70-es években közismert Monty Python's Flying Circus BBC komédia sorozat alapján vá-
lasztotta. A Python szó magyar jelentése óriáskígyó, de valójában a nyelv elnevezésének 
nincs köze az óriáskígyóhoz. 

2000-ben Guido és csapata megalapította a BeOpen Pythonlabs nevű céget, ahol meg-
született a 2.0-s verzió. Ezek után a csapat csatlakozott a Digital Creations nevű szerve-
zethez és ettől kezdve a szellemi termékek joga a Python Software Foundation tulajdona 
lett. Az interpreter és a szabványos könyvtárak hordozható forráskódja és (a legtöbb 
platformra szóló) bináris kódjai szabadon elérhetőek. Jelenleg is aktívan fejlesztik, min-
den egyes új verzió sok új modult tartalmaz. A nyelv szintaxisa is változik a fejlesztés 
során (ezért előfordulnak apróbb forrás-inkompatibilitások is). 

 


