
244 1999-2000/6

- Herschel felfedezi az infravörös sugárzást
- Carlisle és Nicolson felfedezik a vízbontást
- megalkotják a galvánelemet
175 éve született Johann Jacob BALMER (Launsen, 1825. 5. 1. – Bázel, 1898. 3.

12.) svájci fizikus és matematikus. Középiskolai tanulmányait Bázelben, egyetemi
tanulmányait pedig Karlsruhéban és Berlinben végezte matematika szakon. 1849-
ben doktorált Bázelben. Egész életében egy bázeli leány-középiskolában tanított,
bár 1865 és 1890 között tartott elõadásokat a bázeli egyetemen is. Kutatási terü-
lete a geometria és spektroszkópia volt. Nevét viseli a hidrogén színképvonalait
leíró képlet a látható tartományban, melyet 1885-ben fedezett fel.

175 éve, 1825-ben állították elõ az elsõ gyakorlatban alkalmazott elektromág-
nest.

Cseh Gyopár

tudod-e?

Élesztõk és az erjedési folyamatok

Erjedés – legtágabb értelemben természetes anyagok bomlása, amit élõ gombák
és baktériumok idéznek elõ.

Szûkebb értelemben: szénhidrátok lebontása mikroorganizmusok enzimjei
révén.

Történhet anaerob körülmények között (levegõ oxigénjének kizárásával), ami
az alkoholos, glicerines, tejsavas és vajsavas erjedés, vagy aerob körülmények
között (a levegõ oxigénje jelenlétében): ecetsavas és citromsavas erjedés. Az er-
jedés nem megy végbe a szerves anyagok teljes lebomlásáig (ellentétben a lég-
zéssel) szervetlen anyagokra: víz és széndioxid. Az erjedés végterméke mindig
tartalmaz valamilyen szerves anyagot. Ennek természete szerint nevezték el az
erjedés típusát.

Az erjedést kiváltó mikroorganizmusok leggyakrabban az élesztõk.
Az élesztõk mikroszkópikus kis gombák, tömlõgombák (Saccharomycetaceae

gombacsalád Ascomycetes osztályából), melyeket jellegzetes sarjadzó szapo-
rodásuk miatt sarjadzó gombáknak is neveznek. Több mint 500 különbözõ
élesztõfajta ismert. Az élesztõk sejtfalai fõként glukóz- és mannóz-
poliszacharidokból állnak, esetenként kitint, glikogént, tartalékanyagként és B
vitaminokat tartalmaznak. Az élesztõsejtek kedvezõ körülmények között óránként
egyszer osztódnak. 1 cm3 cukoroldatban rövid idõ alatt több mint 500 millió
élesztõsejt élhet. (0,5%-os cukoroldat cukortartalmának kb. 45%-a, a 7%-osénak
csak 10%-a, alakul át élesztõvé.) Egy élesztõsejt kb. akkora mint egy vörösvértest.
Tömege 10-7 mg. Természetben szinte mindenütt találhatóak élesztõgombák. Kis
méretük eredményeként a szél széjjelhordja sejtjeiket. Mindenütt fejlõdnek, ahol
szénhidrátokat találnak, melyeket erjesztés során kismolekulájú töredékekké
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alakítanak: szén-dioxiddá és valamilyen kis szerves molekulává. Legrégebben
ismert és hasznosított az alkoholos erjedés. A jelenséget már évezredek óta al-
kalmazzák, hasznosítják.

Az élesztõs kenyérsütés is már nagyon rég használt tevékenység (mumifikált
kenyerek kerültek elõ pompeji ásatásokkor és 4000 éves egyiptomi sírokból).

Gay Lussac 1815-ben már leírta a glüköz bruttó erjedési egyenletét. Mai

jelölési móddal: C6H 12O6 → 2C2H5OH + 2CO2. 88 kJ/mol hõ szabadul fel,
amely részben az élesztõgombák életfolyamatainak bemutatására használódik,
nagyobb részét a környezete veszi fel. Az alkoholos erjedés nagyon bonyolult
folyamat. A több párhuzamosan végbemenõ folyamat összegezése ez a reakcióe-
gyenlet.

Az erjedési folyamat elsõ lépésében az élesztõben levõ hexokináz enzimben
levõ adenozin-trifoszfát (ATP) miközben adenozin-difoszfáttá (ADP) alakul a
glükozt foszforsav-észterré (glükóz-6-foszfát) alakítja. A glükóz-6-foszfátból egy
másik enzim, a foszfohexokizomeráz hatására elõször fruktóz-6-foszfát kelet-
kezik, amely foszfohexokináz jelenlétében az ATP hatására fluktóz-1,6--
difoszfáttá alakul. Ezt hasítja az aldoláz enzim két egyenként 3C atomot tartal-
mazó töredékre: dihidroxi-aceton-1-foszforsav és glicerin-aldehid-3-foszforsav,
melyek egymással egyensúlyban vannak.

Az erjedési folyamat további lefutását az alábbi reakciósor szemlélteti:
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Ahol a NAD+: nikotinamid-adenin-dinukleitid, hidrogén akceptorként, míg a
NADH az elõzõ redukált formája, hidrogén donorként mûködik. Az alkoholos
erjedés tényleges egyenlete, a lépcsõzetesen lejátszódó erjedési reakciók
összesített anyagmérlege a következõképpen írható le:

C6H12O6 + 2 ADP + 2 H3PO4 →  2 C2H5O4 + 2CO2 + 2 ATP + 2 H2O
Az erjedést az enzimek egész rendszere segíti elõ, amelyet Buchner általánosa

zimáz összefoglaló névvel jelöl. Ezekhez tartoznak: hexokináz, foszfohexokináz,
koenzim I, foszfokináz, foszfogliceromutáz, enoláz stb.

A fõtermékek CO2, C2H2OH képzõdésével a folyamat csak 94-95%-ban megy
végbe. Melléktermékek is keletkeznek: hangyasav, borostyánkõsav, ecetaldehid,
piroszõlõsav, ecetsav, glicerin, szénhidrát-foszforsavészter, tejsav, foszfoglicerin-
sav.

Az erjedési folyamatok összességébõl kitûnik, hogy az erjedés menete függ a
kielégítõ mennyiségû foszfátadagolástól. Ezért az erjedõ folyadékban szoktak
erjedést elõsegítõ sókat tenni, így diammónium foszfátot és más nyomelemeket
tartalmazó sókat (erjesztõsó: ammóniumfoszfát-ammónium karbonát – 100 l
erjedõ folyadékhoz 40g biztosítja az élesztõsejtek foszfátszükségletét.)

A legkedvezõbb erjedési hõmérséklet 30-37°C (az élesztõgombák ez alatt és
50°C felett nem mûködnek). Az erjedõ keverék cukortartalma nem haladhatja
meg a 20-25%-ot, mert károsulnak az élesztõsejtek, míg 30-32% cukortartalom
esetén megszûnik az erjedés. A szeszes erjedéssel legtöbb 18%-os alkoholtartalmú
oldatot lehet kapni, mivel az élesztõsejteket a nagyobb alkoholkoncentráció tönk-
reteszi. Az erjesztéssel nyert alkoholos oldatot desztillációval töményítik.

Az alkoholos erjesztésnek egyik gyakorlati alkalmazása a sajtolt élesztõ készí-
tése.

A sajtolt élesztõt több mint 100 éve használják. Melászból gyártják, ezt
kénsavval savanyítják, szuperfoszfáttal keverik, majd mésszel semlegesítik, ezután
ammónium-foszfotát és szerves nitrogénvegyületeket adnak hozzá. Ezek az
élesztõsejtek foszfor és nitrogén forrásai. A cseppfolyós keverékhez kevés „tör-
zsélesztõt” adnak és 20-30°C-on levegõt vezetnek át az elegyen. Ezalatt az élesz-
tõsejtek gyors növekedésnek indulnak, a foszfátokat és ammóniumvegyületeket
élesztõanyaggá alakítják, miközben kevés alkohol képzõdik. 10-12 óra alatt befe-
jezõdik az élesztõnövekedés, erre a cukor nagyrésze el is fogy.

Ezután lecentrifugálják az élesztõt és présben szárazra sajtolják.
100 kg melaszból kb. 30-35 kg élesztõt, 15-18 liter alkoholt kapnak.
Ha az élesztõt 280C-t nem meghaladó hõmérsékleten szárítják, a sajtolt élesz-

tõt 5 évig is lehet tárolni 5-6 0C hõmérsékleten.
A cellulózgyárak falúgjaiból készült élesztõt fehérjedús emberi és állati táplálék

készítésére használják. Ez az élesztõ nem alkalmas sütésre. Táplálékértéke nagy,
ezért élelmiszerek értéknövelésére használják (pl. gyermek- és csecsemõ-
tápszerek) gyógyszerkészítmények gyártására.

Az erjesztési folyamatok másik jelentõs fajtája a tejsavas erjesztés, amelynek
lényege cukrok tejsavvá alakulása baktériumok hatására.

Egyik fajtája hasonló az alkoholos erjedéshez a piroszõlõsav létrejöttéig. Ez
aztán a redukált kozimázzal, miközben az két hidrogén leadása közben kozimázzá
alakul, a piroszõlõsavból tejsav képzõdik. A tejsavas erjedés fontosabb baktériu-
mai:
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i Steptococcus lactis - glükózt, laktózt és maltozt erjeszti;
i laktobacillus bulgaricus: glükózt, laktózt, és galaktózt erjeszti;
i laktobacillus acidophilus: gyógyhatású savanyútejet állít elõ édestejbõl.

Vannak baktériumok, amellyel az ötszénatomos szénhidrátokat bontják.
Ezeknek terméke ecetsav és tejsav keverék. Egyes gyümölcslevekben és mustban
levõ baktériumok az almasavat alakítják tejsavvá. Mások a borkõsavat tejsavvá és
széndioxiddá. A tejsavas erjedést a gyakorlatban tejtermékek elõállítására, uborka
és káposzta savanyítására, silótakarmány elõállítására használják. Káros jelenség-
ként léphet fel gyümölcskészítmények, sör romlásakor.

Ecetsavas erjedés: szénhidrátokból vagy alkoholból enzimek katalizálta ecetsav
képzõdés. Történhet anaerob módon, ekkor csak melléktermékként képzõdik,
míg aerob erjedés során, oxidatív fermentációval. Ekkor a különbözõ típusú
ecetsavbaktériumok (Acetobacter) etanolból eredményeznek ecetsavat. Az erjedés
optimális hõmérséklete 28–30°C.

OHCOOHCHlevOOHCHCH rAcetobacte
23223 –.)(–– + →+

A folyamatot úgy lehet gyorsítani, ha az alkoholos oldatot (cefre) bükkfafor-
gács fölött (ez a baktériumhordozó) áramoltatjuk, miközben alulról levegõt ára-
moltatnak a rendszerbe, addig, míg gyakorlatilag az egész alkoholmennyiség ecet-
savvá alakul.

Az ecet (ecetsav vizes oldata) a legkorábban felfedezett sav. Az ókorban már
ismerték az egyiptomiak, babiloniak, kínaiak stb. Ezek a népek általában borecetet
állítottak elõ savanyú borok ecetes erjesztésével.

Citromsavas erjesztés: cukroknak citromsavat eredményezõ erjedése. Iparban 2,5-
3,5 pH-n melasz-oldatból Aspergillus niger tenyészettel való beoltás után 10
napon át 30°C-on nyitott alumínium tartályban; (2x2,5x0,15 m), 8 cm magas

melaszréteg. A tápoldatot lecsapolják és CaCO3 hozzáadásával Ca-citrát for-
mában kicsapják. Ezt kénsavval bontják → a keletkezõ citromsav vízben oldódó

és míg a CaSO4 nem oldódik és kiválik.
Sütõporokhoz, pezsgõpasztillákhoz, ízjavítóként édességek, zselék, italok,

eszencek savanyítására használják. Antioxidáns szerepe és puffer hatása is ismert.
Hajkozmetikában, fémfelület rozsdátalanítására, elektrolitikus fürdõkben
adalékanyagként pl. ezüstözésnél, textiliparban színezékek, selyem és viszkózse-
lyem gyártásnál, mûanyagiparban, tintafoltok eltávolítására, alvadásgátlóként
vérátömlesztéskor és vérkonzervek készítésénél, vesekövek oldására stb.

M.E.


