
 

 

 
Projekts: Lipīdu atkritumu ilgtspējīga valorizācija: mikroorganismu pielietošana bio-virsmaktīvo vielu 
ražošanā (Waste2Surf) 

Projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/047 

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte 

Projekta partneri: A/S “Biotehniskais Centrs” 

 

Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021. 

Projekta pārskata periodā aktīvi norisinājās darbs gan ar metabolisma matemātiskās modelēšanas metodēm, 
gan arī ietekmes uz vidi modelēšana. Tāpat savas aprises sāk iegūt arī sistēmdinamikas modelis, taču 
nepieciešams turpināt darbu pie modeļa pilnveidošanas un potenciālo scenāriju izstrādes. Pārskata periodā 
aktīvi turpinājās eksperimentālais darbs gan raugu fizioloģijas laboratorijā, gan projekta partneru A/S 
“Biotehniskais centrs” fermentācijas laboratorijā.  

Raugu fizioloģijas laboratorijā ar modeļvidēm veiksmīgi tika aprobēts biovirsmaktīvo vielu 
fermentācijas/ekstrakcijas sistēmas prototips. Pārbaudīts antrona un DNS metožu specifiskums (lipīdi, 
virsmaktīvas vielas). Sagatavots protokols par metožu pielietošanu biovirsmaktīvās vielas noteikšanai lipīdiem 
bagātā fermentācijas vidē. Uzsākts darbs pie rekombinanto celmu metodes – tiek veikta literatūras analīze, 
lai izvēlētos optimālo Starmerella bombicola transformācijas un rekombinantu atlases metodes. 

Projekta partneru A/S “Biotehniskais centrs” fermentācijas laboratorijā notiek darbs pie biovirsmaktīvo vielu 
fermentācijas un ekstrakcijas sistēmas optimizēšanas. Tika noteikti optimālie darbības parametri (spiediens, 
plūsmas ātrums) soforolipīdu un biomasas atdalīšanai no fermentācijas vides. Pārskata periodā tika realizēti 
vairāki S. bombicola kultivācijas/fermentācijas eksperimenti, kuros tika noteikta biovirsmaktīvo vielu sintēzes 
dinamika. Uz minēto parametru bāzes tiek veidoti gan procesa matemātiskais modelis, gan softsensora 
algoritms. Tiek realizēti skrīninga eksperimenti ar mērķi noteikt rauga ekstrakta sastāvdaļas, kuras stimulē 
soforolipīdu biosintēzi S. bombicola šūnās. Tika eksperimentāli noteikts, kā rauga ekstraktā ietilpstošās 
aminoskābes realizē metabolisma novirzīšanu uz biovirsmaktīvo vielu sintēzes ceļu. Tiek veikti eksperimenti, 
lai noteiktu, kuras aminoskābes un pie kādam koncentrācijām stimulē biosintēzi. 

Projekta sadaļās, kas attiecas uz modelēšanu turpinās S. bombicola genoma mēroga modeļa izveides process. 
Sadarbībā ar raugu fizioloģijas laboratoriju turpinās piemērotāko Yarrowia lipolytica modeļu izvēle un 
apvienošana. Lai noteiktu bioloģisko virsmaktīvo vielu ražošanas ceļu, tiek identificēti kinētisko modeļu 
parametri ar parametru novērtēšanas metodēm COPASI vidē, balstoties uz publicētajiem un projekta ietvaros 
iegūtajiem eksperimentālajiem datiem. Uzsākta uz stehiometrisku un kinētisku modeļu sinerģiju balstīta 
celmu projektēšana, veicot pieejamo modeļu optimizāciju saskaņā ar izstrādātajiem risinājumu ranžēšanas 
kritēriju prototipiem. 

Pārskata periodā izstrādāts aprites cikla modeļa pamats jeb bāzes scenārijs. Ar modeļa palīdzību tiek 
modelēta fermentācijas procesa ietekme uz vidi un noteikti ražošanas posmi, kuros rodas ietekme uz vidi. 
Modelī ir definēti parametri, kurus mainot, modeli iespējams pielāgot attiecīgajam fermentācijas procesam. 
Uzsākts darbs pie aprites cikla novērtējuma atskaites sagatavošanas. Pārskata periodā uzsākts darbs pie 
sistēmdinamikas modeļa veidošanas un notiek datu apkopošana, lai noteiktu likumsakarības, kas nosaka 
pētāmās sistēmas dinamiku. 

Pārskata periodā tika iesniegtas divas tēzes starptautiskajai zinātniskajai konferencei "Conference for Young 
Scientists on Biorefinery Technologies and Products", kas notiks š.g. 27.-29.aprīlī: https://www.btechpro.lv/ 
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