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1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, CÉLKITŰZÉSEK 
 
1950-ben 2,5 milliárd ember élt a Földön, míg 2050-re a 

népességszám meghaladja majd a 9 milliárdot. A 2010. évi 6,9 
milliárd lakoshoz képest 40 esztendő leforgása alatt tehát várhatóan 
több mint 2 milliárd fővel nő a világ népessége. Ezzel együtt 
összességében 70–90%-kal növekszik a globális élelmiszer-
szükséglet, amely elsősorban a kalóriabevitellel és húsfogyasztással 
kapcsolatban jelent komoly, megoldandó feladatokat 
(Földművelésügyi Minisztérium, 2016). Az elmondottakkal 
összefüggésben, mind nagyobb figyelmet kell fordítani gazdasági 
haszonállataink vitamin- és ásványianyag-szükségletének 
maradéktalan kielégítésére, mert a növekvő élelmiszerigény 
biztosítása szempontjából egyre nagyobb jelentőséggel bír majd a 
megfelelő minőségű takarmányozás. Ezen a területen juthatnak 
szerephez az élesztőgombákkal vagy mikroalgákkal előállított egysejt-
fehérjék (SCP, single-cell protein). 

A szerző célja első lépésben az volt, hogy laboratóriumi 
körülmények között optimalizálja az SCP-előállítás folyamatát 
Saccharomyces (S.) cerevisiae NCAIM Y.00200 és Kluyveromyces 
(K.) marxianus DSM 4908 élesztőgomba-törzsek felhasználásával. Ezt 
az optimalizált folyamatot későbbi vizsgálataiban kontrollnak 
tekintette. További célja volt, hogy vitaminoldat adagolásával növelje 
az egysejt-fehérje kihozatalt az optimalizált (kontroll) folyamatokhoz 
képest. Kísérletei során élesztő-sejtszám, nedves sejttömeg, 
szárazanyag, élesztőfehérje, tápoldat összes cukortartalom, fajlagos 
szaporodási sebesség, generációs idő és fehérjehozam értékeket 
határozott meg és hasonlított össze. 

 
 

2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 
A szerző vizsgálatait a Széchenyi István Egyetem 

Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karának Élelmiszer-
tudományi Tanszékén végezte. Kísérleteiben optimalizálta két, 
előzetesen kiválasztott élesztőgomba-törzs (S. cerevisiae NCAIM 
Y.00200 és K. marxianus DSM 4908) fermentációs paramétereit 
melasz és kukoricalekvár tápoldaton, amit a vitaminadagolt 
folyamatokhoz kontrollnak használt. 
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Az alkalmazott élesztőket vákuumzárásos, dupla ampullás, 
fagyasztva szárított formában szerezte be. A liofilezett preparátumot 
először sóoldatban (6,5 g/dm3 NaCl) rehidratálta, majd YGC 
táplevesbe oltotta és inkubálta 25°C-on 48 órán keresztül. Ezt 
követően a táplevesekből YGC táptalajra oltott tiszta tenyészetek 
elkészítése céljából. A szerző kísérleteinek megkezdése előtt friss 
tenyészeteket készített és a festett preparátumok mikroszkópos képét 
is megvizsgálta. Tenyészetei mikroszkópos vizsgálatát követően 
inokulumot készített úgy, hogy 50 cm3 sóoldatba (6,5 g/dm3 NaCl) 
bejuttatott egy lemeznyi élesztősejtet, majd Bürker-kamra segítségével 
állította be a szükséges sejtkoncentrációt (106 sejt/cm3; Albertin et al. 
2011). A melaszt szakirodalmi közlések alapján 11-12%-os (Kutasi, 
2007), illetve 18%-os (El-Gendy et al., 2013) oldat formájában 
használják fermentálási célból, míg a szerző a végleges kísérletek 
során háromszoros melasz és kukoricalekvár hígítási arányt 
alkalmazott. Felhasznált oldatai így 655 cm3 hasznos növényi 
tápoldatot és 1345 cm3 steril sóoldatot (6,5 g/dm3 NaCl) tartalmaztak. 
A fermentor reaktorterét minden kísérlet előtt 121ºC-on 15 percig 
sterilezte zárt állapotban, az utófertőzések elkerülése céljából. A 
mérőműszerek kalibrálását követően, steril körülmények között a 
reaktortérbe töltötte a 2 dm3 tápoldatot. A kísérletek kezdetén, 
szakirodalmi közlésekre alapozva, beállította az alkalmazni kívánt 
keverési fordulatszámot, a levegőztetési sebességet, a pH-értéket, a 
hőmérsékletet és mérte az oldott oxigén szintjét. A beállított 
paraméterek elérését követően az inokulumot az alapanyag-oldatba 
injektálta. A fermentációs folyamatot 72 órán keresztül végezte és 
kísérletei során mintákat vett. Minden esetben 3 párhuzamos mérést 
végzett. Az optimalizált eljárást a továbbiakban kontrollnak tekintette. 
Az optimalizált eljárásokat megismételve, a fermentálandó 
alapanyaghoz 1 cm3/1dm3 Wickerham-féle vitamin tápoldatot adagolt. 
Kísérletei során élesztősejtszám, nedves sejttömeg, szárazanyag-, 
élesztőfehérje-, ill. összes cukortartalom meghatározásokat végzett, és 
ezekből az eredményekből fajlagos szaporodási sebesség-, generációs 
idő-, valamint fehérjehozam-értékeket számolt. 
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3. EREDMÉNYEK 
 
3.1. A szárazanyag-tartalom, a nedves sejttömeg és az 
élesztősejtszám alakulása az optimalizált (kontroll) és a 
vitaminadagolt fermentációs kísérletek során 

 
Az optimalizált (kontroll) fermentációs folyamatok során vett 

mintákból a szerző meghatározta a szárazanyag-, a nedves sejttömeg- 
és az élesztősejtszám-értékeket, majd vizsgálatait megismételte 
vitaminoldatos kiegészítéssel is úgy, hogy az optimalizált (kontroll) 
paramétereken nem változtatott. Az élesztősejtszámok az optimalizált 
(kontroll) és a vitaminadagolt kísérletekben közel azonos értékeket 
mutattak (lg 8,4–8,5 lg tke/cm3). A szárazanyag-tartalom és a nedves 
sejttömeg alakulását az 1. és a 2. táblázat szemlélteti. 

 
3.2. A tápoldat összes cukortartalmának és az élesztő 
fehérjetartalmának alakulása az optimalizált (kontroll) és a 
vitaminadagolt fermentációs kísérletek során 

 
Az optimalizált (kontroll) és a vitamin-kiegészítéssel végzett 

fermentációs folyamatok során vett mintákból a szerző a 0., 24., 48. és 
72. órában megmérte a tápoldat összes cukortartalmát és az 
élesztőfehérje-tartalmat. Az eredményeket a 3. és a 4. táblázat 
tartalmazza. 



Molnár Judit PhD értekezés tézisei 
 

6 
 

1. táblázat: Az optimalizált (kontroll) és a vitamin-kiegészítéssel végzett fermentációs folyamat végtermékének szárazanyag-értékei (g/100g)☼ 

☼ Az adatok három mérés átlag ± szórás értékét jelölik 
a,b Az azonos kísérleti beállítás azonos sorában szereplő eltérő kisbetűk szignifikáns különbséget jeleznek (P < 0,05) 
* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 melasz (A), ill. kukoricalekvár (B) tápoldaton, valamint Kluyveromyces marxianus DSM 4908 melasz 
(C), ill. kukoricalekvár (D) tápoldaton 
 

 

 

 
 
Idő 
(óra)  

A B C D 

kísérleti beállítás* 

Optimalizált 
(Kontroll) 

Vitaminos Optimalizált 
(Kontroll) 

Vitaminos Optimalizált 
(Kontroll) 

Vitaminos Optimalizált 
(Kontroll) 

Vitaminos 

0 6,18 ± 0,04b 6,53 ± 0,01a 2,91 ± 0,01a 1,00 ± 0,5b 3,12 ± 0,02b 10,18 ± 0,02a 5,00 ± 0,01b 7,96 ± 0,01a 

24 8,28 ± 0,02a 8,18 ± 0,02b 3,60 ± 0,02a 1,40 ± 0,35b 4,32 ± 0,08b 11,46 ± 0,01a 8,50 ± 0,02a 8,44 ± 0,01b 

48 12,15 ± 0,05b 17,94 ± 0,05a 5,51 ± 0,02a 4,80 ± 0,10b 6,80 ± 0,05b 22,80 ± 0,15a 10,50 ± 0,04b 21,17 ± 0,01a 

72 13,62 ± 0,03b 19,55 ± 0,02a 8,66 ± 0,01a 5,70 ± 0,20b 9,16 ± 0,01b 28,16 ± 0,07a 13,47 ± 0,02b 24,19 ± 0,01a 
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2. táblázat: Az optimalizált (kontroll) és a vitamin-kiegészített fermentációs folyamatok végtermékének nedves sejttömeg értékei (g/12 cm3)☼ 

☼ Az adatok három mérés átlag ± szórás értékét jelölik 
a,b Az azonos kísérleti beállítás azonos sorában szereplő eltérő kisbetűk szignifikáns különbséget jeleznek (P < 0,05) 
* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 melasz (A), ill. kukoricalekvár (B) tápoldaton, valamint Kluyveromyces marxianus DSM 4908 melasz 
(C), ill. kukoricalekvár (D) tápoldaton 

 

 

Idő 

(óra)  

A B C D 

kísérleti beállítás*  

Optimalizált 

(Kontroll) 

Vitaminos  Optimalizált 

(Kontroll)  

Vitaminos  Optimalizált 

(Kontroll)  

Vitaminos  Optimalizált 

(Kontroll)  

Vitaminos  

0 0,166 ± 0,001
b
 0,302 ± 0,003

a
 0,145 ± 0,005

a
 0,132 ± 0,002

b
 0,161 ± 0,001

a
 0,105 ± 0,003

b
 0,123 ± 0,003

a
 0,125 ± 0,004

a
 

24 0,231 ± 0,002
b
 0,423 ± 0,003

a
 0,236 ± 0,002

a
 0,153 ± 0,001

b
 0,217 ± 0,002

a
 0,128 ± 0,003

b
 0,150 ± 0,003

a
 0,153 ± 0,001

a
 

48 0,340 ± 0,010
b
  0,727 ± 0,002

a
 0,321 ± 0,003

a
 0,248 ± 0,002

b
 0,330 ± 0,018

a
 0,237 ± 0,002

b
 0,270 ± 0,004

a
 0,250 ± 0,002

b
 

72 0,490 ± 0,032
b
 0,932 ± 0,030

a
 0,420 ± 0,020

a
 0,381 ± 0,004

b
 0,462 ± 0,008

a
 0,328 ± 0,006

b
 0,579 ± 0,017

a
 0,371 ± 0,003

b
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3. táblázat: Az optmalizált (kontroll) és a vitamin-kiegészítéssel végzett fermentációs folyamatokban alkalmazott tápoldatok összes 
cukortartalmának alakulása (g/100 g)☼ 

 

Idő 

(óra)  

A B C D 

kísérleti beállítás*  

Optimalizált 

(Kontroll)  

Vitaminos  Optimalizált 

(Kontroll)  

Vitaminos  Optimalizált 

(Kontroll) 

Vitaminos  Optimalizált 

(Kontroll)  

Vitaminos  

0 53,4±0,2a 53,4±0,2a 24,3±0,5a 24,3±0,5a 53,4±0,2a 53,4±0,2a 24,3±0,5a 24,3±0,5a 

24 33,5±0,3a 32,6±0,2b 10,6±0,3a 10,6±0,3a 32,6±0,2b 26,4±0,1b 10,5±0,1a 10,5±0,1a 

48 10,5±0,3a 8,5±0,1b 5,6±0,3a 5,9±0,5a 8,5±0,1b 9,6±0,3b 6,4±0,2a 4,9±0,4b 

72 0,6±0,2b 1,9±0,4a 0,6±0,3a 0,2±0,1a 1,9±0,4a 0,8±0,7a 0,3±0,3a 1,0±0,5a 

☼ Az adatok három mérés átlag ± szórás értékét jelölik 
a,b Az azonos kísérleti beállítás azonos sorában szereplő eltérő kisbetűk szignifikáns különbséget jeleznek (P < 0,05) 
* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 melasz (A), ill. kukoricalekvár (B) tápoldaton, valamint Kluyveromyces marxianus 
DSM 4908 melasz (C), ill. kukoricalekvár (D) tápoldaton 
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4. táblázat: Az élesztő fehérjetartalmának (g/100 g)☼ alakulása az optimalizált (kontroll) és a vitamin-kiegészítéssel végzett 
fermentációs folyamatban 

 

Idő 

(óra)  

A B C D 

kísérleti beállítás*  

Kontroll  Vitaminos  Kontroll  Vitaminos  Kontroll  Vitaminos  Kontroll  Vitaminos 

0 4,5±0,4a 4,5±0,4a 4,5±0,4a 4,5±0,4a 4,5±0,4a 4,5±0,4a 4,5±0,4a 4,5±0,4a 

24 8,6±0,2a 8,9±0,6a 9,2±0,3a 9,1±0,5a 9,5±0,2a 9,6±0,2a 9,3±0,1a 8,9±0,4a 

48 16,5±0,2a 17,0±0,2a 16,0±0,2a 16,2±0,4a 17,5±0,6a 16,2±0,4b 17,1±0,3a 16,0±0,2b 

72 30,5±0,3a 28,0±0,5b 20,5±0,2a 20,2±0,1a 30,5±0,1a 30,1±0,1b 20,2±0,3a 20,0± 0,5a 

☼ Az adatok három mérés átlag ± szórás értékét jelölik 
a,b Az azonos kísérleti beállítás azonos sorában szereplő eltérő kisbetűk szignifikáns különbséget jeleznek (P < 0,05) 
* Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 melasz (A), ill. kukoricalekvár (B) tápoldaton, valamint Kluyveromyces marxianus 
DSM 4908 melasz (C), ill. kukoricalekvár (D) tápoldaton 
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3.3. A fajlagos szaporodási sebesség, a generációs idő és a 
fehérjehozam alakulása az optimalizált (kontroll) és a 
vitaminadagolt fermentációs kísérletek során 

 
A vitaminadagolás minden esetben növelte (P < 0,05) a fajlagos 

szaporodási sebességet és ezzel összefüggésben csökkentette (P < 
0,05) a generációs időket. A legintenzívebb változás a K. marxianus 
DSM 4908 törzsnél, kukoricalekvár tápoldaton történő alkalmazás 
mellett volt megfigyelhető. E kísérleti beállítás során 
vitaminadagolással a fajlagos szaporodási sebesség 0,226 h-1, a 
generációs idő pedig 3,06 h volt. Ezzel szemben, a fehérjehozamokat 
nem növelte meg (P > 0,05) a vitamin-kiegészítés. 

 
 

4. KÖVETKEZTETÉS ÉS JAVASLATOK 
 
A vitamin-kiegészítés többnyire nagymértékben serkentette az 

élesztőgombák szárazanyag-termelését, különösen a K. marxianus 
DSM 4908 törzsét. A vitaminok jelenléte szignifikánsan növelte (P < 
0,05) a fajlagos szaporodási sebesség (µ) értékeket is, illetve ebből 
adódóan csökkentette (P < 0,05) a generációs időket. A szerző 
Kluyveromyces marxianus esetében, kukoricalekvár tápoldaton, 
vitaminadagolás mellett tapasztalta a legnagyobb µ-értéket (0,226 1/h) 
és a legrövidebb generációs időt (3,06 óra). Mivel ebben az esetben a 
szárazanyag-értékek is kedvezően alakultak vitaminoldat 
adagolásával, ezt az élesztőtörzs–tápoldat kombinációt javasolja 
további felhasználásra. A fermentációs kísérletek 72. órájában mért 
tápoldat-cukortartalom értékek a kontroll mintákban 0,3–1,9 g/100 g 
között, míg vitaminadagolás hatására 0,2–1,9 g/100 g között alakultak. 
A háromnapos folyamat végén mért élesztő fehérjetartalmak a 
kontrollokban 20,2–30,5 g/100 g körül, vitaminadagolással pedig 
20,0–30,1 g/100 g között változtak. A vitaminkiegészítés tehát nem 
növelte meg (P < 0,05) az élesztők fehérjetartalmát, ill. 
fehérjehozamát (0,5–0,7 g/g), mindazonáltal az értekezésben 
bemutatott módokon előállított SCP takarmány-adalékanyagként 
célszerűen felhasználható a gazdasági haszonállatok fehérje-
szükségletének kielégítésére. A fejlett technológiáknak köszönhetően 
egyre gyakrabban fordul elő, hogy nem csupán kérődző állatok 
takarmányozására teszik alkalmassá az élelmiszeripari 
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melléktermékek újrahasznosítása révén kialakított végterméket. A 
szerző kísérletei során előállított egysejt-fehérje tehát – az 
élesztőgombák sejtfalának bontását követően – szélesebb körben 
felhasználható. 

 
 

5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
1. A szerző optimalizálta az egysejt-fehérje (SCP) előállítás 

folyamatát hígított melasz tápoldaton, Saccharomyces cerevisiae 
felhasználásával. Optimalizált környezeti feltételek mellett (30°C 
hőmérséklet, 5,5 pH-érték, 200 rpm fordulatszám, 1,5 vvm 
levegőztetés) a S. cerevisiae NCAIM Y.00200 az átlagosan 17,8 
g/100 g cukortartalmú tápoldaton 72 óra leforgása alatt 10,16 
g/100 g fehérjetartalmú élesztőtömeget képzett 0,5 g/g 
fehérjehozamot produkálva. 

 
2. Optimalizálta az SCP-előállítás folyamatát hígított kukoricalekvár 

tápoldaton, S. cerevisiae alkalmazásával. Optimalizált környezeti 
feltételek mellett (30°C hőmérséklet, 5,5 pH-érték, 400 rpm 
fordulatszám, 1,5 vvm levegőztetés) a S. cerevisiae NCAIM 
Y.00200 az átlagosan 8,1 g/100 g cukortartalmú tápoldaton 72 óra 
leforgása alatt 6,83 g/100 g fehérjetartalmú élesztőtömeget 
képzett 0,7 g/g fehérjehozammal. 

 
3. Optimalizálta az SCP-előállítás folyamatát hígított melasz 

tápoldaton, Kluyveromyces marxianus felhasználásával. 
Optimalizált környezeti feltételek mellett (30°C hőmérséklet, 4,5 
pH-érték, 300 rpm fordulatszám, 1,5 vvm levegőztetés) a K. 
marxianus DSM 4908 az átlagosan 17,8 g/100 g cukortartalmú 
tápoldaton 72 óra leforgása alatt 10,16 g/100 g fehérjetartalmú 
élesztőtömeget képzett 0,5 g/g fehérjehozamot produkálva. 

 
4. Optimalizálta az SCP-előállítás folyamatát hígított kukoricalekvár 

tápoldaton, K. marxianus alkalmazásával. Optimalizált környezeti 
feltételek mellett (30°C hőmérséklet, 4,5 pH-érték, 300 rpm 
fordulatszám, 1,5 vvm levegőztetés) a K. marxianus DSM 4908 
az átlagosan 8,1 g/100 g cukortartalmú tápoldaton 72 óra 
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leforgása alatt 6,73 g/100 g fehérjetartalmú élesztőtömeget 
képzett 0,6 g/g fehérjehozammal. 
 

5. Wickerham-féle vitaminoldat 1 cm3/dm3 koncentrációban történő 
alkalmazásával növelhető a S. cerevisiae NCAIM Y.00200 és a K. 
marxianus DSM 4908 fajlagos szaporodási sebessége (P < 0,05) – 
és ebből adódóan csökkenthető ugyanezen törzsek generációs 
ideje (P < 0,05) – hígított melasz, illetve kukoricalekvár 
tápoldatban történő szaporításuk során. 
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