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در مقياس نيمه صنعتي
هوتن گلدوست ،قاسم عموعابديني* ،+حميد راشدي
تهران ،دانشگاه تهران ،پرديس دانشکدههاي فني ،دانشکده مهندسي شيمي

ابراهيم عموعابديني ،عماد ايمنيپور ،مهدي پسران حاجي عباس
تهران ،دانشگاه تهران ،مرکز پژوهشي فناوريهاي نوين در مهندسي علوم زيستي ،گروه بيوراکتورهاي مينياتوري و مهندسي غربالگري

چكيده :در اين مقاله طراحي و ساخت راکتور زيستي لرزشي يکبار مصرف در مقياس نيمه صنعتي مورد مطالعه
قرار گرفت .ترکيب فناوري ساده و پر استفادهي راکتورهاي زيستي لرزشي با راکتورهاي يکبار مصرف استوانهاي
يک گزينهي ايدهآل براي کشت سلول هاي گياهي و جانوري به منظور توليد در مقياس نيمه صنعتي ايجاد کرد.
در اين مطالعه ،راکتور زيستي يکبارمصرف تا حجم  05ليتر در مقياس نيمه صنعتي طراحي و ساخته شد و به کمک
سامانه اکسايش سولفيت از نظر پارامترهاي مهم مهندسي افزايش مقياس مانند اختالط ،توان مصرفي و سرعت
انتقال اکسيژن با ميليراکتورهاي زيستي مدل در مقياس آزمايشگاهي داراي حجم 055ميليليتر مقايسه شد .بهترين
بازدهي در سرعت گردش  005rpmو حجم عملياتي  05%به دست آمد .با افزايش دور لرزاننده از  055به  005rpmو
در نتيجه کاهش زمان اختالط به اندازهي  ،31 %توان مصرفي  05%افزايش يافت که اين مسئله انتخاب شرايط مناسب براي
توليد اقتصادي فراورده را ضروري ميکند .به منظور تأييد نهايي عملکرد راکتورهاي زيستي ،بيشينه و کمينهي
 OTRmaxدر راکتورهاي زيستي محاسبه شد .اين مقدارها به ترتيب  5/500 mol/L/hو ( 5/550در  005 rpmو  )355بود.
کمينهي  OTRmaxبه دست آمده ،دو برابر بيشينهي مورد نياز گزارش شده در منابع براي رشد انواع سلولهاي گياهي
و جانوري بوده و در نتيجه قابليت کشت اين سلولها را در راکتوهاي زيستي جديد با عملکرد ميانهي آن به خوبي تأييد ميکند.
واژههاي كليدي :راکتورهاي زيستي يکبارمصرف ،ميليراکتور زيستي ،فناوري لرزشي ،سامانه سولفيت.
KEY WORDS: Disposable Bioreactor, Millibioreactor, Shaken Technology, Sulfite System.
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تتراهدرونی به حجم  033ميلیليتر براي کشت سلولهاي
ميکروبی بهره جسته بودند [ .]1در سالهاي اخير راکتورهاي زيستی
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سامانههاي يکبارمصرف میتوان هزينهي سرمايهگذاري اوليه را
تا  03%نسبت به فرمانتورهاي استاندارد از جنس استيل ضد زنگ
کاهش داد [ .]4افزون بر آن ،هزينههاي تميزکاري و استريل
در محل تا  00%کاهش میيابد[.]6،0
اختالط لرزشی به طور گستردهاي در مقياس کوچک در
آزمايشگاههاي زيستفناوري و صنعت مورد استفاده قرار گرفته است
[ .]3،7،2عملکرد آسان ،حمل آسان و هزينهي کم برخی از
برتريهاي اصلی اين سامانهها میباشد Buechs .و همکاران مطالعههاي
بسياري در مورد مخزنهاي لرزشی مخروطی (مخزنهاي ارلن ماير)
تا اندازه  6ليتر انجام دادهاند [ .]9-11آنها نشان دادند که انرژي
ورودي و توان مصرفی در اختالط لرزشی به طور يکنواخت تري
نسبت به اختالط با همزن توزيع میشود [ .]13در نتيجه کنش
هيدرومکانيکی در اختالط لرزشی نسبت به اختالط با همزن کمتر
میباشد .بنابراين راکتورهاي زيستی لرزشی بهطور عموم براي کشت
سلولهاي حساس به تنش هيدرومکانيکی مانند سلولهاي گياهی
يا جانوري بسيار مناسبتر هستند .اين موضوع توسط  Liuو همکاران
که انواع سلولهاي گياهی و جانوري را در راکتورهاي زيستی لرزشی
استوانهاي در مقياس نيمه صنعتی کشت دادهاند ،تأييد شده است[.]3
در اين مقاله نوع ويژهاي از راکتورها زيستی لرزشی استوانهاي
در مقياس نيمه صنعتی بر پايهي سامانه يکبار مصرف طراحی و
ساخته شد .سپس عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته و تأييد شد.
بخش تجربي

ظرفهاي استوانهاي مورد استفاده از جنس پلیاتيلن انتخاب شده
و از شرکت نکا پالستيک خريداري شد .اين ظرفها به صورت
مخزنهاي پيش ساخته در حجمهاي گوناگون موجود بوده و
افزون بر قيمت کم ،در صورت نياز قابليت استريل کردن را نيز دارند.
قطر و ارتفاع مخزن  63ليتري مورد استفاده به ترتيب  00 cmدر 66 cm
میباشد .به دليل حجم زياد مخزنهاي مورد استفاده،
به يک لرزاننده اتاقکدار نيمه صنعتی نياز بود .به دليل قيمت بسيار
باالي لرزاننده هاي نيمه صنعتی موجود در بازارهاي جهانی و
همچنين تحريمهاي موجود عليه ايران ،با توجه به نياز عملياتی،
لرزاننده اتاقکدار نيمه صنعتی در داخل کشور و در شرکت فرايند
پرديس سينا طراحی و ساخته شد .لرزاننده اتاقکدار نيمه صنعتی
ساخته شده توانايی لرزش 163کيلوگرم بار از  03 rpmتا 333 rpm
با دامنهي نوسان  0يا  6سانتیمتر را دارد .کمپرسور هوا از شرکت
 Haileaخريداري شد .توسط اين کمپرسور امکان هوادهی
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تا  433 L/minوجود دارد .شکل  1شمايی از راکتور زيستی لرزشی
يکبار مصرف ساخته شده را نشان میدهد.
به منظور بررسی پارامترهاي افزايش مقياس و مقايسهي
عملکرد راکتور زيستی نيمهصنعتی با مقياس آزمايشگاهی،
ميلیراکتور زيستی پيوستهي ساخته شده توسط عموعابدينی و
همکاران ،مطابق شرايط مورد نياز اصالح و بازسازي شده
و به عنوان مدل در مقياس آزمايشگاهی مورد استفاده قرار گرفت.
تفاوت نمونهي آزمايشگاهی با دستگاه نيمه صنعتی ،قابليت انجام
چهار آزمايش به صورت همزمان در مقياس آزمايشگاهی بود.
به منظور يکسان سازي شرايط براي تحليل پارامترهاي افزايش
مقياس ،راکتورهاي زيستی ساخته شده در مقياس آزمايشگاهی،
همانند راکتورهاي زيستی در نظر گرفته شده در مقياس نيمه صنعتی،
نسبت طول به قطر همانند ،برابر با  1/6داشتند.
به منظور ارزيابی عملکرد دستگاه و تعيين سرعت انتقال اکسيژن
) (OTRدر مخازن کشت زيستی ،از روش اکسايش سولفيت
با حضور کاتاليست کبالت بهره جسته شد .در اين روش مخزن
مورد آزمايش با حجم مشخصی از محلول استاندارد  3/6موالر
سديم سولفيت (سديم سولفيت ( 3/6 )Na3SO0موالر ،کبالت سولفيت
( 13-7 )CoSO4موالر ،بروموتيمولبلو ) 3/4x13-6 (BTBموالر،
بافر فسفات ( 3/313 )Na3HPO4/NaH3PO4 ،pH = 2موالر،
سولفوريک اسيد به ميزانی که  pHنهايی  2بشود) پر شد[.]13
مواد مورد نياز براي آزمايش از آزمايشگاه زيست فناوري و صنايع
غذايی دانشکده مهندسی شيمی دانشگاه تهران تهيه شد .در اين
روش سولفيت در حضور اکسيژن به سولفات که اسيديتر است،
اکسيده میشود که باعث کاهش  pHدر پايان اکسايش میشود.
کاهش  pHبا تغيير رنگ بروموتيمولبلو به عنوان نشانگر pH
مشخص میشود .مدت زمان تغيير رنگ که وابسته به پارامترهاي
بسياري از جمله ميزان هوادهی ،دامنهي نوسان ،دور گردش
لرزاننده و حجم محلول دارد نشان دهندهي توانايی راکتور زيستی
در پيشبري واکنش میباشد .اکسيژن وارد شده به محلول
بیدرنگ در واکنش اکسيداسيون سولفيت مصرف میشود ،از اين رو
سرعت اکسيداسيون سولفيت برابر خواهد بود با سرعت انتقال
اکسيژن ( )OTRmaxو به عبارت ديگر زمان انجام واکنش براي
تبديل تمام سولفيت به سولفات که میتوان آن را با استفاده از
معادلهي  1حساب کرد[.]13
()1

C Na 2SO3 .O2
tr

OTR max 
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لرزاننده اتاقکدار نيمه صنعتی ساخته شده
()3

راکتور زيستی يکبار مصرف ()1

پمپ تزريق خوراک (اختياري)
()4

پمپ هوا()0
TI

RPM

موتور شيکر

شکل 1ـ شمايي از مجموعهی راکتور زيستي لرزشي يکبار مصرف نيمه صنعتي؛ ( :)1راکتور زيستي يکبار مصرف :)2( ،لرزاننده اتاقکدار نيمه صنعتي ساخته شده،
( :)4پمپ هوادهي به سطح سيال درون راکتور زيستي :)3( ،پمپ تزريق خوراک برای سامانه نيمه پيوسته و پيوسته (در صورت نياز).

که در آن  OTRmaxسرعت انتقال اکسيژن [،]mol/L/h
 CNa SOغلظت سديم سولفايت [ O ،]mol/Lضريب
استوکيومتري براي اکسيژن و  trزمان واکنش براي اکسيداسيون
کامل [ ]hمیباشد.
به دليل استفاده از بروموتيمولبلو ،رنگ اوليهي محلول
سولفيت آبی رنگ بود .پس از گذشت چندين ساعت و اکسيداسيون
مقدارهايی از  SO0به  ،SO4رنگ محلول به تدريج به سمت سبز
متمايل شد .پايان واکنش اکسيداسيون با تغيير رنگ کامل محلول
از سبز به زرد مشخص میشود .در نتيجه با ثبت زمان تغيير رنگ
محلول از آبی به زرد ،زمان انجام واکنش اکسيداسيون ثبت شد.
اثر پارامترهاي سرعت گردش ،حجم عملياتی و هوادهی
بر زمان اختالط به صورت همزمان و در شرايط يکسان براي مدل
آزمايشگاهی و دستگاه نيمهصنعتی مورد بررسی قرار گرفت
تا افزون بر تأييد عملکرد راکتور زيستی نيمه صنعتی جديد ،پارامترهاي
مهندسی افزايش مقياس در راکتورهاي زيستی به دست آيد.
براساس مقالهي  Büchsو همکاران [ ،]10توان مصرفی
مخزنهاي همزندار را می توان به صورت عدد اصالح شدهي
نيوتون (’ )Neتعريف کرد.
3

2
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P

()3

.VL1/ 3

2

4

Ne ' 

.n .d
3

’ Neرا میتوان به عنوان تابعی از عدد رينولدز ) (Reبه صورت
زير نشان داد [،]13
()0

Ne'=1.5·Re -1+ 3.5·Re -0.6

که در آن عدد رينولدز برابر خواهد بود با:
()4

.n.d 2


Re 

در معادلههاي  3تا  4میتوان ديد که توان مصرفی تابع
شرايط فيزيکی دور لرزاننده ،قطر مخزن استوانهاي و ويژگیهاي
فيزيکی سيال است.
 Katoو همکاران معادلهي کلی بين  KLaو توان مصرفی را
میتوان به صورت زير ارايه کردند [:]14
()6

k L a  a.PVb .u gc

c ،b ،a

که در آن kLa ،ضريب حجمی انتقال جرم (،)1/s
ثابتها PV ،توان مصرفی در واحد حجم ( ug ،)W/m0سرعت
ظاهري گاز میباشد .در راکتورهاي زيستی لرزشی ،هواي وارد شده
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آزمايشگاهي (حجم عملياتي  100ميليليتر)
نيمه صنعتي (حجم عملياتي  10ليتر)
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شکل 2ـ مقايسه اثر سرعت گردش بر زمان اختالط در ميليراکتور
زيستي آزمايشگاهي  100ميليليتری با حجم عملياتي  100ميليليتر
با قطر گردش لرزاننده  1سانتيمتر و راکتور زيستي يکبارمصرف
نيمهصنعتي  10ليتری با حجم عملياتي  10ليتر با قطر گردش لرزاننده
 1سانتيمتر برای سامانه سولفيت در دمای .21°C

شکل 4ـ زمان مورد نياز برای پايان واکنش در سامانه سولفيت
در دمای  21°Cدر شرايط يکسان عملياتي در ميليراکتور زيستي پيوسته
 100ميليليتری با و بدون هوادهي .سرعت گردش 400rpm
و قطر گردش .1cm

به سطح مايع به صورت حباب به درون مايع نمیرود .بنابراين
سرعت ظاهري گاز تأثيري در  kLaندارد؛ از سوي ديگر قطر
مخزن وحجم عملياتی پارامترهاي تاثيرگذار بر ويژگیهاي انتقال جرم
هستند .با تأثير دادن اين پارامترها ،معادلهي زير را براي KLa
در مخزنهاي استوانهاي لرزشی میتوان بازنويسی کرد [.]13

با مقايسهي دادههاي آزمايشگاهی و نيمهصنعتی میتوان ديد
که هر دو نمودار از روند همانندي پيروي میکنند؛ اما زمان مورد نياز
براي پايان واکنش در شرايط همانند براي راکتور زيستی نيمهصنعتی
کمتر است .اين به دليل تفاوت قطر گردش لرزاننده در دو
راکتور زيستی است که باعث وارد کردن اينرسی بيشتر به سيال و
ايجاد نسبت سطح انتقال گرماي بزرگتري در راکتور زيستی
نيمهصنعتی میشود.
يکی از مهمترين پارامترها در راکتور زيستی لرزشی ،شدت هوادهی
به درون سامانه میباشد .شکل  0زمان مورد نياز براي پايان
واکنش در سامانه سولفيت را در شرايط يکسان عملياتی در راکتور
زيستی پيوسته با و بدون هوادهی نشان میدهد .کمبود هوا
محدودکنندگی چشمگيري را به وجود آورده و زمان انجام واکنش
يا کشت سلولی را به شدت افزايش داد.
همانگونه که در نمودار میتوان ديد با حذف هوادهی
در شرايط يکسان عملياتی ،زمان انجام واکنش از  0-9/6ساعت
در حالت پيش به  74/6-77ساعت افزايش يافت؛ يعنی زمان مورد نياز
براي انجام واکنش تا بيش از  13برابر افزايش يافت .همچنين
با مقايسهي شيب خط گزارش شده در دو حالت به روشنی میتوان ديد
که اين مقدار به تقريب به يک سوم حالت قبل کاهش يافته است
و به اين معناست که با کم شدن هوا و تبديل شدن آن به پارامتر
محدود کننده ،نقش پارامترهاي ديگر مانند حجم عملياتی بسيار
کمرنگ میشود.

k L a  1/ 5 106  PV1/01  d1/ 55  VL0/ 73

()0

که در آن d ،قطر مخزن ( VL ،)mحجم عملياتی ( )m0است.
نتيجهها و بحث

شکل  3مقايسهي اثر سرعت گردش را بر زمان اختالط
در ميلیراکتور زيستی آزمايشگاهی در حجم عملياتی  133ميلیليتر
با قطر گردش لرزاننده  1سانتیمتر و راکتور زيستی يکبارمصرف
نيمهصنعتی  63ليتري با حجم عملياتی  13ليتر با قطر گردش
لرزاننده  6سانتیمتر براي سامانه سولفيت نشان میدهد .دماي
محيط اتاقکدار در هر دو حالت در  36 °Cتنظيم شده است.
همانگونه که در شکل  3مشخص است ،با کاهش دور گردش،
زمان اختالط به طور چشمگيري افزايش میيابد .نکتهي ديگري
که از نمودار میتوان برداشت کرد ،شکست ايجاد شده در زمان
مورد نياز براي انجام واکنش با کاهش سرعت گردش است .اين شکست
در نتيجه کاهش چشمگير در سطح هوادهی و اختالط ضعيف میباشد
که اهميت اختالط کامل و اثر سطح در معرض هوادهی را نشان میدهد.
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شکل 3ـ توان مصرفي به دست آمده با استفاده از روش گسترش يافتهی
ارزيابي دما در دمای ثابت در راکتور زيستي نيمهصنعتي  10ليتری
در سرعتهای گردش و حجمهای عملياتي متفاوت.

شکل  1ـ مقدارهای  KLaمحاسبه شده بر اساس معادلهی ()1
بر حسب توان مصرفي در راکتور زيستي نيمهصنعتي  10ليتری
با قطر داخلي  41سانتيمتر (.)L/D=1/41

توان مصرفی در راکتورهاي زيستی با استفاده از روش
گسترش يافتهي ارزيابی دما با در نظر گرفتن ثابت ماندن دما
در زمان فرايند رشد در معادلههاي ( )3تا ( )4محاسبه شد .شکل 4
توان مصرفی را در راکتور زيستی يکبار مصرف نيمهصنعتی
در سرعتهاي گردش و حجمهاي عملياتی متفاوت نشان میدهد.
همانگونه که انتظار میرود ،با افزايـش دور لرزاننده توان
مصـرفی بر واحد حجم سيال افزايش میيابد .با توجه به دادههاي
به دست آمده بايد توجه کرد که حجم عملياتی با زمان اختالط
نسبت مستقيم و با توان مصرفی در واحد حجم نسبت عکس دارد
که در زمان فرايند کشت در تعيين شرايط بهينه بايد به آن توجه کرد.
شکل  6مقدارهاي  KLaمحاسبه شده بر اساس معادلهي ( )0را
بر حسب توان مصرفی در راکتور زيستی يکبارمصرف نيمهصنعتی
نشان میدهد .همانگونه که در نمودار مشخص است ،با افزايش
حجم عملياتی KLa ،به مقدار چشمگيري کاهش میيابد.
با افزايش حجم عملياتی از  13%به  ،33%شيب خط به نصف کاهش
يافته است .که اين به دليل تشکيل فيلم نازکتر و انتقال جرم
بهتر در حجمهاي عملياتی پايينتر است.
با توجه به نتيجههاي به دست آمده ،بهترين بازدهی
در سرعت گردش  363rpmو حجم عملياتی  33%به دست آمد.
اما با توجه به نيمه صنعتی بودن راکتور زيستی و اهميت اقتصادي بودن
فراورده توليد شده بايد به اين نکته توجه کرد که با افزايش
دور لرزاننده از  333به  ،363rpmبا توجه به شکل  ،3زمان اختالط
به اندازهي  10%کاهش میيابد که اين گزينهاي دلخواه است؛ اما

در همين حال بر اساس نمودار  ،0اين افزايش دور لرزاننده،
افزايش توان مصرفی به اندازهي  63%را به همراه خواهد داشت.
به همين دليل انتخاب شرايط مناسب براي توليد اقتصادي فراورده
امري ناگزير است.
به منظور ارزيابی راکتورهاي زيستی در هر دو مقياس و تأييد
عملکرد آنها ،بيشترين سرعت انتقال اکسيژن ()OTRmax
در آنها با استفاده از معادلهي ( )1محاسبه شد .شکل  0مقايسه
مقدارهاي به دست آمده براي  OTRmaxرا براي ميلیراکتور زيستی
پيوسته  633ميلیليتري و راکتور زيستی يکبار مصرف نيمه صنعتی
 63ليتري در حجمهاي عملياتی گوناگون نشان میدهد.
با مقايسهي دادههاي آزمايشگاهی و نيمهصنعتی میتوان
دريافت که روند افزايش سرعت انتقال اکسيژن با افزايش rpm
در هر دو همانند است؛ اما همانگونه که میتوان ديد
در هر سرعت گردش خاص ،سرعت انتقال اکسيژن در راکتور زيستی
نيمهصنعتی باالتر است .اين اختالف به دليل قطر باالتر گردش
در لرزاننده نيمه صنعتی و اعمال اينرسی بيشتر به سيال درون
راکتور زيستی است که فيلم نازکتري را نسبت به شرايط همانند
در راکتور زيستی آزمايشگاهی ايجاد میکند.
پيش از بررسی نهايی دستگاه ،به منظور معتبرسازي و تأييد
تکرارپذيري آزمايشهاي انجام شده روي ميلیراکتور زيستی
پيوسته و راکتور زيستی يکبارمصرف نيمهصنعتی ،با دو بار تکرار
هرکدام ،تکرارپذيري آنها ارزيابی شد .در شکل  7نتيجه سه بار
آزمايش براي زمان اختالط در ميلیراکتور زيستی پيوسته
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هوتن گلدوست و همکاران
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شکل  1ـ مقدارهای به دست آمده برای  OTRmaxبرای ميليراکتور
زيستي پيوسته  100ميليليتری در حجمهای عملياتي  20%و قطر
گردش لرزاننده  1سانتيمتر و راکتور زيستي يکبار مصرف نيمهصنعتي
 10ليتری با حجم عملياتي 20%و قطر گردش لرزاننده  1سانتيمتر
در سامانه سولفيت در دمای .21°C

شکل 1ـ نتيجه سه بار آزمايش برای زمان واکنش در ميليراکتور
زيستي پيوسته  100ميليليتری با حجم عملياتي  100ميليليتر و نتيجه
سه بار آزمايش برای زمان واکنش در راکتور زيستي يکبارمصرف
نيمهصنعتي  10ليتری با حجم عملياتي  10ليتر در سامانه سولفيت
در دمای .21°C

 633ميلیليتري با حجم عملياتی  133ميلیليتر و نتيجه سه بار
آزمايش براي زمان اختالط در راکتور زيستی يکبارمصرف نيمهصنعتی
 63ليتري با حجم عملياتی  13ليتر ارايه شده است .همانگونه که
از نمودارها میتوان برداشت کرد ،نتيجههاي تکرار پذيري
رضايتبخش بوده و از دادههاي به دست آمده میتوان براي
ارزيابی نهايی راکتورهاي زيستی و تأييد عملکرد آنها استفاده کرد.
با تحليل نتيجههاي به دست آمده در راکتور زيستی لرزشی
يکبار مصرف نيمهصنعتی ساخته شده در اين پروژه میتوان ديد
که بيشترين و کمترين مقدار به دست آمده براي  OTRmaxبه ترتيب
برابر است با ( 3/332 mol/L/hبراي دور همزن  )363 rpmو
( 3/332 mol/L/hبراي دور همزن  .)133 rpmکشت سلولهاي جانوري
به طور معمول نياز به تأمين اکسيژن به اندازهي 3/3331 mol/h
براي  130سلول دارند [ .]16،10يکی از بيشترين سرعتهاي رشد
در بين سلولهاي جانوري و حشرهها مربوط به Nicotiana tabacum
است که نياز آن به اکسيژن برابر  mol/L/h 3/332است [.]13
مقدار واقعی  OTRmaxدر محيط زيستی به طور متوسط دو برابر
مقدار  OTRmaxبه دست آمده در روش اکسايش سولفيت است [.]17
بنابراين مقدار  OTRmaxبه دست آمده در راکتور زيستی يکبار مصرف
نيمهصنعتی ساخته شده بسيار بيشتر از مقدار مورد نياز براي کشت
سلولهاي گياهی و جانوري اشاره شده در باال است؛ به همين دليل
تمامی سلولهاي گياهی و جانوري را میتوان به راحتی با شرطهاي
عملياتی ميانه در اين راکتور زيستی جديد کشت داد.
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راکتورهاي زيستی يکبارمصرف گزينهاي جديد براي پيشرفت
و گسترش در عرصهي کشت سلولهاي گياهی و جانوري میباشند.
به همين دليل ارزيابی فرايندي هر راکتور زيستی جديد و بررسی
عاملهاي افزايش مقياس در آن به منظور دستيابی به نتيجههاي
دلخواه در صنعت ،امري گريزناپذير است .در اين مقاله يک راکتور
زيستی لرزشی يکبارمصرف در مقياس نيمهصنعتی معرفی شد.
حجم راکتورهاي زيستی مورد استفاده قابل تغيير و تا سقف 63ليتر بود.
به منظور بررسی پارامترهاي افزايش مقياس ،راکتور زيستی جديد
نيمه صنعتی با يک ميلیراکتور زيستی آزمايشگاهی در شرايط
آزمايشگاهی و عملياتی يکسان مقايسه شد .بررسیها و آزمايشهاي
صورت گرفته به کمک سامانه سولفيت بر اين راکتور زيستی جديد،
به خوبی نشان داد که قابليت کشت انواع سلولهاي گياهی و جانوري
در اين راکتور زيستی وجود دارد .با اين وجود به منظور توليد
در مقياس صنعتی و ورود فراوردهها به بازار ،نياز به تأييد عملکرد
دستگاه با استفاده از کشت ميکروبی میباشد.
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