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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Kísérleteink célja az volt, hogy melasz és kukoricalekvár oldaton optimalizáljuk az 

élesztőgombákkal végzett egysejt-fehérje előállítás folyamatát, majd pedig vitaminoldat 

adagolásával tovább javítsuk a végtermék-kihozatalt. A Saccharomyces cerevisiae 

NCAIM Y.00200 és a Kluyveromyces marxianus DSM 4908 törzzsel végrehajtott 

fermentációs folyamatok eredményei azt mutatták, hogy a vitamin-kiegészítés 

jelentősebb mértékben növelte a szárazanyag-termelést, különösen a K. marxianus DSM 

4908 törzsét, mint a nedves sejttömeget, és egyúttal nagyobb (P < 0,05) maximális 

fajlagos szaporodási sebesség (µmax) értékeket, illetve ebből adódóan kisebb (P < 0,05) 

generációs időket (tg) eredményezett. Kluyveromyces marxianus esetében, 

kukoricalekvár tápoldaton, vitaminadagolás alkalmazása mellett tapasztaltuk a 

legnagyobb µmax értéket (0,226 h
–1

) és a legkisebb tg értéket (4,4 óra), így további 

kísérleteinkben a K. marxianus DSM 4908 törzset tartjuk célszerűnek alkalmazni, 

kukoricalekvár tápoldaton, takarmány adalékanyag előállítására történő 

alkalmasságának megállapításához. 

 

Kulcsszavak: Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus, fermentáció, 

egysejt-fehérje 
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BEVEZETÉS  

 

A fermentációs biotechnológia térnyerése és az egysejt-fehérje előállítás 

jelentőségének növekedése a takarmányipar területén azt eredményezte, hogy 

gazdaságosan gyártható, nagy tápértékkel és kiváló minőségi mutatókkal rendelkező 

termékek kerülhetnek piacra. A Saccharomyces cerevisiae és a Kluyveromyces 

marxianus élesztőgomba fajok törzseinek felhasználása egyre elterjedtebbé válik az 

egysejt-fehérje és alkohol előállításban. Az e termékek gyártásához használt növényi 

alapú szubsztrátok közül a melasz a legjelentősebb, de hasznos hatóanyag-tartalma 

miatt a kukoricalekvár szintén kedvelt növényi alapú tápközeg. A melasz a cukorgyártás 

mellékterméke, mely elsősorban nagy vitamin- és ásványianyag-tartalma, valamint jól 

hasznosítható cukortartalma miatt kiváló szubsztrát (Sólyom és Lásztity 1980). A 

kukoricalekvár, mint a kukoricakeményítő-előállítás mellékterméke, kémiai összetevői 

közül nagy nyersfehérje-, foszfor-, kálium- és magnézium-tartalma érdemel említést 

(Gyimesi és Sólyom 1979). 

Munkánk célja első lépésben az volt, hogy melasz és kukoricalekvár oldaton 

optimalizáljuk az egysejt-fehérje előállítás folyamatát, majd pedig vitaminoldat 

adagolásával tovább javítsuk a végtermék-kihozatalt. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Kísérleteinket a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi 

Karának Élelmiszer-tudományi Tanszékén végeztük, Sartorius Biostat A plus (Sartorius 

AG, Göttingen, Németország) típusú, 5 l reaktorterű, kevert–levegőztetett fermentorban, 

szakaszos fermentációt alkalmazva. A berendezés mérőműszereinek (pH- és oldott 

oxigén-mérő) kalibrálását követően, a műszerhez tartozó szoftverrel követtük nyomon a 

beállított fermentációs paramétereket, egyúttal adatrögzítést is végeztünk (hőmérséklet, 

oldott oxigén, keverés fordulatszáma és pH). 

A S. cerevisiae NCAIM Y.00200 törzset liofilezett formában szereztük be a 

Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményéből (Budapest). A 

fagyasztva szárított K. marxianus DSM 4908 a Deutsche Sammlung von 

Mikroorganismen und Zellkulturen (Braunschweig, Németország) törzsgyűjteményből 
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származott. A törzsek felélesztését és elszaporítását követően inokulumot készítettünk 

úgy, hogy 50 cm
3
 fiziológiás sóoldatba (6,5 g NaCl/dm

3
) egy lemeznyi 

élesztőtenyészetet mostunk bele, ami biztosította a kívánt koncentrációt (10
6
 sejt/cm

3
; 

Albertin et al. 2011). A sejtsűrűséget Bürker-kamrás sejtszámlálással ellenőriztük. 

A fermentációs tápközegek alapjául szolgáló melaszt (74,0°Bx) a Győri Szeszgyár és 

Finomító Zrt., a kukoricalekvárt (46,3% szárazanyag-tartalom) pedig a soltvadkerti 

székhelyű Kévés Kft. bocsátotta rendelkezésünkre. 

A melaszt jellemzően 11-12%-os (Kutasi 2007), illetve 18%-os (El-Gendy et al. 2013) 

oldat formájában használják fermentálásra, így mi is ezeket a koncentrációkat 

alkalmaztuk. Az elkészített oldatokat (2 dm
3
) 80ºC-on 15 percig hőkezeltük, majd a 

reaktortérbe töltöttük. A kísérlet kezdete előtt beállítottuk a kívánt keverés-, 

levegőztetés-, pH- és hőmérséklet-értékeket, valamint mértük az oldott oxigén 

koncentrációját. Az optimalizálási (kontroll) folyamat során – főként szakirodalmi 

közlések alapján – számos lehetőséget kipróbáltunk, melyeket itt nem részletezünk, csak 

a végeredményként kapott, legnagyobb mennyiségű terméket eredményező értékeket 

közöljük. 

Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 esetében, melaszt felhasználva a kontroll 

és a vitaminoldattal dúsított folyamatban, 30ºC hőmérsékletet, 200 rpm (revolutions per 

minute) fordulatszámot, 1,5 vvm (vessel volumes per minute) levegőztetést, 5,5-es pH-t, 

háromszoros szubsztrát hígítást állítottunk be. Kukoricalekvár oldatot alkalmazva a 

kontroll eljárás és a vitaminoldattal történő dúsítás során a véglegesen beállított 

fermentációs paraméterek az alábbiak voltak: háromszoros hígítás, 30ºC hőmérséklet, 

5,5-es pH-érték, 400 rpm fordulatszám és 1,5 vvm levegőztetés. Kluyveromyces 

marxianus DSM 4908 esetében, melasz és kukoricalekvár oldatot felhasználva is 

háromszoros hígítást, 30ºC hőmérsékletet, 4,5-es pH-t, 300 rpm fordulatszámot, 1,5 

vvm levegőztetést állítottunk be a kontroll és a vitamin-kiegészítéssel végzett 

fermentációs folyamatokban. 

A stabilan tartott paraméterek elérését követően az inokulumot szeptumon keresztül az 

oldatunkhoz injektáltuk és megkezdtük a folyamat számítógépes regisztrálását. A 

fermentációt 72 órán keresztül végeztük és adott időközönként mintákat vettünk, majd 

meghatároztuk ezek szárazanyag-tartalmát, nedves sejttömegét és élősejt-számát. Az 

optimalizálást követően a továbbiakban kontrollként használt tápközegünket 1 cm
3
/dm

3
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(0,1%) koncentrációban dúsítottuk az 1. táblázatban közölt összetételű Wickerham-féle 

vitamin-törzsoldattal (Furutani et al. 1953), melyet felhasználás előtt 0,22 µm-es 

pórusátmérőjű fecskendőszűrővel sterileztünk. 

 

1. táblázat A Wickerham-féle vitamin-törzsoldat összetétele 

Table 1. Composition of the vitamin stock solution according to Wickerham 

Összetevő (1) Koncentráció (mg / 100 cm
3
) (2) 

Folsav (3) 0,2 

Biotin (4) 0,2 

Kalcium-pantotenát (5) 40 

Inozitol (6) 200 

Niacin (7) 40 

p-aminobenzoesav (8) 20 

Piridoxin-hidroklorid (9) 40 

Tiamin-hidroklorid (10) 40 

Riboflavin (11) 20 
(1) Component, (2) Concentration (mg / 100 cm3), (3) Folic acid, (4) Biotin, (5) Calcium pantothenate, (6) 

Inositol, (7) Niacin, (8) p-aminobenzoic acid, (9) pyridoxine hydrochloride, (10) Thiamin hydrochloride, (11) 

Riboflavin 

 

Az élesztőgombák élősejt-szám meghatározása lemezöntéses módszerrel történt, YGC 

(Yeast–Glucose–Chloramphenicol) agaron (Merck, Darmstadt, Németország), 25 ± 

1°C-os, 96-120 órás inkubálást követően. A nedves sejttömeg meghatározásához a 

mintákat 5 percig 5000 rpm fordulatszámon centrifugáltuk, majd a felülúszó eltávolítása 

után szűrőpapírral felitattuk a maradék szubsztrátoldat-cseppeket. Az üres és a 

sejttömeggel teli centrifugacső tömegének különbségéből kiszámoltuk a nedves 

sejttömeg értékeket. A szárazanyag-tartalom mérésekhez 3 g mintamennyiségeket 

használtunk. A tömegállandóságig végzett szárítás 105ºC-on történt kvarchomokban 

(Csapó és Csapóné Kiss 2003). 

Az élesztőtörzsek szaporodási jellemzőinek vizsgálata során meghatároztuk a fajlagos 

szaporodási sebességeket, ill. azok maximum értékét (μmax) és a generációs időket (tg). 

A μmax értékét a logaritmizált sejtszámok alapján felvett szaporodási görbe 

exponenciális szakaszára a legkisebb négyzetek módszerével illesztett egyenes 

meredeksége adta. A generációs időt minden egyes fermentációs folyamat során 

kiszámoltuk a tg = 1 × µ
–1

 összefüggéssel. 
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A vitamin-kiegészítés hatásának értékelésére egytényezős varianciaanalízist 

alkalmaztunk a MicroCal Origin 3.0. program (MicroCal Software, Northampton, MA, 

USA) segítségével. 

 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

Az optimalizációs célú kontroll fermentációs folyamatok során vett mintákból 

meghatároztuk a szárazanyag-tartalom, a nedves sejttömeg és az élősejt-szám értékeket, 

majd vizsgálatainkat megismételtük vitaminoldatos kiegészítéssel is úgy, hogy az 

optimalizált paramétereken nem változtattuk. A szárazanyag-tartalom és a nedves 

sejttömeg mérések eredményeit a 2.-3. táblázatban foglaltuk össze. 
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2. táblázat: A kontroll és a vitamin-kiegészítéssel végzett fermentációs folyamat végtermékének szárazanyag-értékei (g / 100 g)
☼

 

Table 2. Dry matter values of the final products (g / 100 g)
☼

 determined in the fermentation processes with and without vitamin 

supplementation 

Idő 

(óra) 

(1) 

A B C D 

kísérleti beállítás* (2) 

Kontroll (3) Vitaminos 

(4) 

Kontroll (3) Vitaminos 

(4) 

Kontroll (3) Vitaminos 

(4) 

Kontroll (3) Vitaminos 

(4) 

0 6,18 ± 0,04
b
 6,53 ± 0,01

a
 2,91 ± 0,01

a
 1,00 ± 0,5

b
 3,12 ± 0,02

b
 10,18 ± 0,02

a
 5,00 ± 0,01

b
 7,96 ± 0,01

a
 

24 8,28 ± 0,02
a
 8,18 ± 0,02

b
 3,60 ± 0,02

a
 1,40 ± 0,35

b
 4,32 ± 0,08

b
 11,46 ± 0,01

a
 8,50 ± 0,02

a
 8,44 ± 0,01

b
 

48 12,15 ± 0,05
b
 17,94 ± 0,05

a
 5,51 ± 0,02

a
 4,80 ± 0,10

b
 6,80 ± 0,05

b
 22,80 ± 0,15

a
 10,50 ± 0,04

b
 21,17 ± 0,01

a
 

72 13,62 ± 0,03
b
 19,55 ± 0,02

a
 8,66 ± 0,01

a
 5,70 ± 0,20

b
 9,16 ± 0,01

b
 28,16 ± 0,07

a
 13,47 ± 0,02

b
 24,19 ± 0,01

a
 

Az adatok három mérés átlag ± szórás értékét jelölik 

☼ Values are means ± SD, based on three observations 

a,b Az azonos kísérleti beállítás azonos sorában szereplő eltérő kisbetűk szignifikáns különbséget jeleznek (P < 0,05) 

a,b Subcolumn means within row and experimental setting without a common lowercase superscript differ (P < 0.05) 

* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 melasz (A), ill. kukoricalekvár (B) szubsztráton, valamint Kluyveromyces marxianus DSM 4908 melasz (C), ill. kukoricalekvár 

(D) szubsztráton 

* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 in molasses (A) and corn steep liquor (B) media, and Kluyveromyces marxianus DSM 4908 in molasses (C) and steep liquor (D) 

media 

(1) Time (h) 

(2) Experimental setting 

(3) Control        (4) Vitamin supplementation  
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3. táblázat: A kontroll és a vitamin-kiegészítéssel végzett fermentációs folyamat végtermékének nedves sejttömeg értékei (g)
☼

 

Table 3. Wet cell mass values of the final product (g)
☼

 determined in the fermentation processes with and without vitamin supplementation 

Idő 

(óra) 

(1) 

A B C D 

kísérleti beállítás* (2) 

Kontroll (3) Vitaminos 

(4) 

Kontroll (3) Vitaminos 

(4) 

Kontroll (3) Vitaminos 

(4) 

Kontroll (3) Vitaminos 

(4) 

0 0,166 ± 0,001b 0,302 ± 0,003a 0,145 ± 0,005a 0,132 ± 0,002b 0,161 ± 0,001a 0,105 ± 0,003b 0,123 ± 0,003a 0,125 ± 0,004a 

24 0,231 ± 0,002b 0,423 ± 0,003a 0,236 ± 0,002a 0,153 ± 0,001b 0,217 ± 0,002a 0,128 ± 0,003b 0,150 ± 0,003a 0,153 ± 0,001a 

48 0,340 ± 0,010b 0,727 ± 0,002a 0,321 ± 0,003a 0,248 ± 0,002b 0,330 ± 0,018a 0,237 ± 0,002b 0,270 ± 0,004a 0,250 ± 0,002b 

72 0,490 ± 0,032b 0,932 ± 0,030a 0,420 ± 0,020a 0,381 ± 0,004b 0,462 ± 0,008a 0,328 ± 0,006b 0,579 ± 0,017a 0,371 ± 0,003b 

☼ Az adatok három mérés átlag ± szórás értékét jelölik 

Values are means ± SD, based on three observations 

a,b Az azonos kísérleti beállítás azonos sorában szereplő eltérő kisbetűk szignifikáns különbséget jeleznek (P < 0,05) 

a,b Subcolumn means within row and experimental setting without a common lowercase superscript differ (P < 0.05) 

* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 melasz (A), ill. kukoricalekvár (B) szubsztráton, valamint Kluyveromyces marxianus DSM 4908 melasz (C), ill. kukoricalekvár 

(D) szubsztráton 

* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 in molasses (A) and corn steep liquor (B) media, and Kluyveromyces marxianus DSM 4908 in molasses (C) and steep liquor (D) 

media 

(1) Time (h) 

(2) Experimental setting 

(3) Control       (4) Vitamin supplementation 



 Vitaminadagolás hatása élesztőgombák szaporodási kinetikájára 

67 

 

A 2. táblázat adatai egyértelműen mutatják, hogy a vitaminadagolás a 3. nap végére 

mindkét szubsztráton hozzávetőleg 2-3-szorosára növelte (P < 0,05) a K. marxianus 

DSM 4908 szárazanyag-termelését. Hasonló, de jóval kisebb mértékű (kb. 50%-os) 

serkentő hatás volt megfigyelhető a S. cerevisiae NCAIM Y.00200 törzs esetében, 

melasz tápközegben. Ez utóbbi kísérleti beállításnál nemcsak a szárazanyag-produkció, 

hanem a nedves sejttömeg is szignifikánsan nőtt (P < 0,05) a vitamin-kiegészítésnek 

köszönhetően (3. táblázat). 

Az élősejt-szám maximumértékek a kontroll és a vitaminadagolásos kísérleti beállítás 

esetében is 8,4-8,5 log10
 

tke/cm
3
 körül alakultak. Kim et al. (1998) folytonos 

fermentációval állítottak elő egysejt-fehérjét K. fragilis felhasználásával, és az általunk 

tapasztaltnál több mint egy nagyságrenddel nagyobb maximális Kluyveromyces élősejt-

számot mértek (9,7 log10
 

tke/cm
3
). Logaritmizált élősejt-szám értékeink alapján 

meghatároztuk a maximális fajlagos szaporodási sebességeket is, melyeket az 4. 

táblázatban tüntetünk fel. 

 

4. táblázat  Az élesztőgombák maximális fajlagos szaporodási sebessége [μmax (h
–1

)] a 

kontroll és a vitaminadagolással végzett fermentációs folyamatokban 

Table 4. Maximum specific growth rates [μmax (h
–1

)] of yeasts in the control 

fermentation process and in the fermentation process involving vitamin supplementation 

Kísérleti beállítás* (1) Kontroll (2) Vitaminadagolt (3) 

A 0,217
b
 0,224

a
 

B 0,218
b
 0,221

a
 

C 0,211
b
 0,220

a
 

D 0,203
b
 0,226

a
 

a,b Az azonos sorban lévő eltérő kisbetűk szignifikáns különbséget jeleznek (P < 0,05) 

a,b Means within a row without a common lowercase superscript differ (P < 0.05) 

* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 melasz (A), ill. kukoricalekvár (B) szubsztráton, valamint 

Kluyveromyces marxianus DSM 4908 melasz (C), ill. kukoricalekvár (D) szubsztráton 

* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 in molasses (A) and corn steep liquor (B) media, and 

Kluyveromyces marxianus DSM 4908 in molasses (C) and steep liquor (D) media 

(1) Experimental setting                   (2) Control         (3) Vitamin supplementation 

 

A 4. táblázatban közölt eredményekből megállapítható, hogy a vitaminadagolt 

fermentációs folyamatokat szignifikánsan nagyobb (P < 0,05) μmax értékek jellemezték, 
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mint a kontroll folyamatokat, tehát a vitamin-kiegészítés megnövelte a vizsgált 

élesztőgomba törzsek szaporodási sebességét. 

Traviña-Muñoz et al. (2013) S. cerevisiae felhasználásával állítottak elő biomasszát. A 

maximális fajlagos szaporodási sebességet (0,53 h
–1

) 1 vvm levegőztetés és 200 rpm 

fordulatszám mellett értek el. Hasonlóképpen, Fonseca et al. (2013) K. marxianus CBS 

6556 szaporodási sebességét vizsgálták különböző cukoroldatok felhasználásával, és a 

legjobb eredményt (μmax = 0,49 h
–1

) 30°C-on, glükóz szubsztráttal kapták. Ezek az 

értékek jelentősen nagyobbak, mint a mi mérési eredményeink (μmax = 0,20-0,23 h
–1

). 

Ugwuanyi (2008) viszont Bacillus fajokkal (B. coagulans, B. licheniformis, B. 

stearothermophilus) végzett biomassza előállítás során az általunk tapasztaltakhoz 

hasonló μmax-értékeket (1,98-2,63 h
–1

) mért. 

Az élesztőgombák szaporodási tulajdonságainak pontosabb jellemzése érdekében a 

generációs időket is meghatároztuk. Eredményeinket az 5. táblázatban foglaltuk össze. 

 

5. táblázat: Élesztőgombák generációs idő értékei [tg (óra)] a kontroll és a 

vitaminadagolással végzett fermentációs folyamatokban 

Table 5. Generation times [tg (h)] of yeasts in the control fermentation process and in 

the fermentation process involving vitamin supplementation 

Kísérleti beállítás* (1) Kontroll (2) Vitaminadagolt (3) 

A 4,6
a
 4,5

b
 

B 4,5
a
 4,4

b
 

C 4,7
a
 4,5

b
 

D 4,9
a
 4,4

b
 

a,b Az azonos sorban lévő eltérő kisbetűk szignifikáns különbséget jeleznek (P < 0,05) 

a,b Means within a row without a common lowercase superscript differ (P < 0.05) 

* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 melasz (A), ill. kukoricalekvár (B) szubsztráton, valamint 

Kluyveromyces marxianus DSM 4908 melasz (C), ill. kukoricalekvár (D) szubsztráton 

* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 in molasses (A) and corn steep liquor (B) media, and 

Kluyveromyces marxianus DSM 4908 in molasses (C) and steep liquor (D) media 

(1) Experimental setting 

(2) Control 

(3) Vitamin supplementation 
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A vitaminadagolás mind a négy kísérleti beállítás esetében szignifikánsan 

csökkentette (P < 0,05) az adott élesztőtörzs generációs idejét (5. táblázat). Ásványi 

(2005) négy K. marxianus és egy K. lactis törzzsel, savó alapon végzett egysejt-fehérje 

előállítási kísérleteket, és 3,2-6,6 óra közötti tg-értékeket számolt, generációs idő értékei 

így közel megegyeznek a mi eredményeinkkel (tg = 4,4-4,9 óra). 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A vitamin-kiegészítés jelentősebb mértékben növelte a szárazanyag-produkciót, 

különösen a K. marxianus DSM 4908 törzsét, mint a nedves sejttömeget, és egyúttal 

nagyobb (P < 0,05) maximális fajlagos szaporodási sebesség (µmax) értékeket, illetve 

ebből fakadóan kisebb (P < 0,05) generációs időket (tg) eredményezett. Kluyveromyces 

marxianus esetében, kukoricalekvár tápoldaton, vitaminadagolás mellett tapasztaltuk a 

legnagyobb µmax-értéket (0,226 h
–1

) és a legkisebb tg-értéket (4,4 óra). Ennek alapján, 

további kísérleteinkben a K. marxianus DSM 4908 törzset tartjuk célszerűnek 

alkalmazni, kukoricalekvár tápoldaton, takarmány adalékanyag előállítására történő 

alkalmasságának megállapításához. 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this study were (1) to optimize the process of single-cell protein 

production by yeast strains using molasses and corn steep liquor as fermentation media 

and (2) to further improve yields by vitamin supplementation. The results of our trials 

with Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 and Kluyveromyces marxianus DSM 
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4908 showed that vitamin enrichment increased dry matter production, and especially 

that of K. marxianus DSM 4908, to a greater extent than wet cell mass production. 

Vitamin supplementation also resulted in increasing (P < 0.05) the maximum specific 

growth rates (µmax) and decreasing (P < 0.05) the generation times (tg) of the yeast 

strains tested. Because the highest µmax (0.226 h
–1

) and lowest tg (4.4 h) values were 

obtained with K. marxianus DSM 4908 in vitamin-supplemented corn steep liquor, 

further trials will be performed using this strain and this fermentation medium in order 

to assess their suitability for use in production of feed supplements. 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus, fermentation, single-

cell protein 
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