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Bevezetés 

 

Napjainkban a gyógyszeripar egyre nagyobb hangsúlyt fektet a környezetbarát 

technológiák alkalmazására. A szerves oldószereknek bizonyos esetekben alternatívái 

lehetnek a szuperkritikus oldószerek, közülük is a legelterjedtebb a szuperkritikus szén-

dioxid. Alacsony kritikus hőmérsékletének köszönhetően különösen alkalmas hőérzékeny és 

biológiailag aktív vegyületek esetében.  

A gyógyszerhatóanyagok és intermedier vegyületeik jelentős része királis vegyület. A 

hatóanyag két enantiomere eltérő biológiai aktivitással és tulajdonságokkal rendelkezhet, így 

a hatósági előírásoknak megfelelően a gyógyszerkészítményekben javasolt csak a hasznos 

enantiomer alkalmazása, a racém formával szemben. Az enantiomerek elválasztására számos 

fizikai (analitikai), kémiai és biokémiai módszer áll rendelkezésre.  

Az enzimes reszolválás segítségével lehetővé vált az enantiomertiszta vegyületek gyors, 

hatékony és környezetbarát előállítása. Az enzimes biokatalízist együtt alkalmazva a 

szuperkritikus szén-dioxidos reakcióközeggel megvalósítható lehet a szubsztrát-termék-enzim 

keverék elválasztása is, egymástól eltérő oldhatóságuknak köszönhetően. Így egy teljesen 

„zöld” technológiát hozhatunk létre, amely optimális esetben két enantiomertiszta vegyület 

előállítására és elválasztására alkalmas. 

Doktori munkám során négy különböző királis, a gyógyszeripar szempontjából ígéretes 

és hasznos vegyület enzimkatalizált reakcióját tanulmányoztam szuperkritikus szén-dioxidos 

közegben. A kísérletek során részletesen vizsgáltam a hőmérséklet, a nyomás, a 

vízkoncentráció és a szubsztrát koncentráció hatását a reakciósebességre, az egyensúlyi 

konverzióra és a reakció enantioszelektivitására. Két vizsgált vegyület esetében 

meghatároztam a látszólagos váltásszámot („turnover number”) és az enzim kinetikai 

paramétereket (Michaelis-konstans és maximális kezdeti reakciósebesség).  

Az egyes vegyületeknél a kívánt eredmény érdekében a reszolválást különböző 

módszerekkel valósítottam meg, alkalmaztam enzimes kinetikus reszolválást szakaszos illetve 

folyamatos rendszerben, valamint kémiai és biokatalizátorok kombinálásával dinamikus-

kinetikus reszolválást. Ahol lehetőség nyílt rá, abban az esetben a termékelválasztást is 

kidolgoztam.   
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1 Irodalmi összefoglaló 

1.1 Kiralitás 

Az első kiralitáshoz kapcsolódó fizikai jelenséget, az optikai aktivitást, 1815-ben J. B. 

Biot fedezte fel [1]. Megfigyelte, hogy amikor egy lineárisan polarizált fénynyaláb 

keresztülhalad egy optikailag aktív vegyületen, a sík polarizációja jobbra vagy balra elfordul. 

Megállapodás szerint a balra forgató vegyületek (-), a jobbra forgatók (+) jelelölést kapnak. 

Louis Pasteur 1848-ban újrakristályosította a borkősav nátrium-ammónium sóját és a tartarát 

kristályok tanulmányozása közben megfigyelte, hogy két tükörképi vegyület képeződött, 

amelyeket szétválogatás után „jobbkezes” és „balkezes” kristályokként jellemzett [2] (1. ábra). 

 

1. ábra 

Enantiomerek megjelenési formái a kristály szerkezetben 

Enantiomorf a) kvarc és b) nátrium ammónium tartarát kristályok [3] 

Az enantiomerek eltolással és forgatással egymással fedésbe nem hozható tükörképi 

izomerek. Léteznek még további elnevezéseik; mint enantiomorfok, antipodok. Az 

enantiomerek minden vektoriális tulajdonságukban eltérnek, különbözik a kölcsönhatásuk a 

sík-polarizált fénnyel. Ha a sík-polarizált fény keresztülhalad egy tiszta enantiomer oldatán, 

akkor a fény síkja elfordul. A királis vegyületek ezen tulajdonságát optikai aktivitásnak, míg a 

forgatás mértékét optikai forgatóképességnek nevezzük, amelyet polariméterrel mérhetünk. 

Két enantiomer mindig ellentétes optikai aktivitást mutat, azonban a forgatás mértéke 

megegyezik, csak az iránya más.  

Enantiomer pár 1:1 arányú keverékének (racém elegy) optikai forgatása 0, mivel 

kioltják egymást. Az optikai izoméria, a kiralitás felismerése jelentősen megváltoztatta az 

addigi kémiai szemléletet. A királis és kiralitás elnevezés W. H. Thompson (Lord Kelvin) 

nevéhez fűződik, a görög „cheir” szóból, amelynek jelentése kéz, amely valóban az egyik 

legáltalánosabb természetes tükörképi „képződmény” [4]. 
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Az atomok molekulává szerveződését szerkezetnek nevezzük, míg az atomok térbeli 

elhelyezkedését a konfiguráció adja meg. A szubsztituensek a kiralitáselemekre 

(kiralitáscentrum, kiralitás sík, kiralitás tengely) vonatkozó valódi térbeli elhelyezkedését az 

abszolút konfiguráció határozza meg. A királis molekulák abszolút konfigurációjának 

nevezéktani problémáját Cahn, Ingold és Prelog oldotta meg, kidolgoztak egy olyan 

nomenklatúrát, amelyben a korábbi D és L jelöléseket [5] R és S jelölésre változtatták (a latin 

„rectus” és „sinister” szavakból) az általuk megállapított szekvencia szabályoknak (CIP-

szabály) megfelelően [6]. A R/S jelölésrendszer hiányossága, hogy csak az egyszeres kötést 

tartalmazó kiralitás centrumokra érvényes. A kettős kötést tartalmazókra a cisz/transz 

elnevezés nem elég szabatos, az E/Z (E: a német „entgegen” szóból ered, amelynek jelentése 

„ellenkező”, Z: a német „zusammen” szóból ered, amelynek jelentése „együtt”) rendszer a 

jelenleg preferált nomenklatúra rendszer (2. ábra).  

 

2. ábra 

Sztereoizomer nevezéktan 

(A) az optikai aktivitásnak megfelelően a polarizáló lencsén áthaladt inkoherens fény keresztülmegy az 
enantiomer mintát tartalmazó polarimétercsövön. Az enantiomer által létrejött elfordulás szögét egy analizátorral 
(egy forgatható polarizáló lencse) összekapcsolt detektorral határozzák meg. (B) a D/L (Fischer-féle) nevezéktan 

glicerinaldehidre. (C és D) A CIP-szabály alapján az R/S és E/Z-nevezéktan [7]. 

     Z        E                                                                              
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A kémikusok körében a legfontosabb és legtöbbet alkalmazott, valamint az IUPAC által 

is javasolt nevezéktan az R/S rendszer, így én is ezt használtam a dolgozatomban. A 

továbbiakban bemutatom az enantiomerek között tapasztalható biológiai és farmakokinetikai 

különbségeket, valamint ezek jelentőségét és hatását az emberi szervezetre.  

 

1.1.1 Enantiomertiszta vegyületek fontossága a gyógyszerkutatásban 

Egy gyógyszermolekula potenciális hatékonysága alapvetően a funkciós alegység 

típusától és természetétől, valamint ezen csoportok térbeli elhelyezkedésétől függ. Az emberi 

szervezet aszimmetrikus vegyületekből épül fel, például a DNS jobb-sodrású hélixet képez D- 

(vagy R-) konfigurációjú 2-dezoxi-ribóz szénhidrát monomerekből. A fehérje és 

gyógyszerhatóanyag metabolizmusban részt vevő enzimek, a szérum fehérjék és a transzport 

fehérjék pedig az akirális glicin kivételével L- (vagy (S)-, kivéve a cisztein, amely (R)-) 

aminosavakból épülnek fel. Az élő szervezetben egy racém vegyület egyik enantiomerének 

preferált kölcsönhatása egy királis makromolekulával jelentősen befolyásolja annak 

farmakokinetikai és farmakodinamikai hatását [8, 9, 10, 11]. 

Ezen különbségek következtében egy gyógyszer hatóanyagban a különböző enantiomer 

jellegen alapuló eltérő biológiai aktivitások jelenléte a következőket okozhatja: 

• kedvezőtlen mellékhatások, 

• az egyik enantiomer által okozott mérgezés, 

• jelentős különbségek az abszorbcióban, aktív transzportban, stb.,  

• nagy eltérések a szérum fehérjék kötődésében, 

• metabolizmus foka különböző, 

• toxikus anyaggá átalakulás (helytelen metabolizmus) és 

• más gyógyszer metabolizmusának megzavarása [12]. 

A királis vegyületeknek számtalan alkalmazási formája ismert, de egyik sem olyan 

fontos, mint amelyek különböző biológiai célt szolgálnak. A biológiai receptorok királis 

természete teszi a királis ligandumokat a gyógyszerek és növényvédőszerek hatóanyagává. 

Emiatt ezen komponensek előállítására szolgáló módszerek fejlesztése fontos kihívás.  

Az 1954-es Contergan-botrány után egyre gyakrabban csak a kívánt hatással bíró 

hatóanyag enantiomert alkalmazták a gyógyszerkészítményekben. Bebizonyosodott ugyanis, 

hogy a Contergan hatóanyagának, a talidomidnak az egyik enantiomere rendelkezik a 

megfelelő gyógyhatás eléréséhez szükséges biológiai aktivitással, míg a másik teljesen eltérő 

hatásmechanizmussal rendelkezik és terhes nőknél súlyosan károsítja a magzatot. Ennek 

következtében több tízezer csecsemő jött világra súlyos születési rendellenességgel. 

 [8-11] 
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Amennyiben csak a hatásos enantiomer lett volna jelen a gyógyszerben, akkor elkerülhető lett 

volna ez a katasztrófa [13]. 

Az utóbbi években a fő irányvonal a királis gyógyszerhatóanyagok terén a tiszta 

enantiomerek alkalmazása. Míg a világpiacon 1996-ban 27 %, addig 2002-ben már 39 %-ban 

alkalmazták a készítményekben csak a hatásos enantiomert, és ez az arány napjainkban csak 

egyre nő [14].  

Az Egyesült Államokban az FDA (Food and Drug Administration) 1992-ben közzétett 

útmutatója alapján a gyógyszerekben csak a terápiás hatással bíró enantiomerek kerülhetnek 

felhasználásra és külön-külön vizsgálni kell az egyes gyógyszer enantiomerek 

farmakokinetikai és metabolikus útjait. Továbbá csak megalapozott indokkal lehet racém 

formában alkalmazni a királis gyógyszerhatóanyagokat [15].  

Az enantiomerek biológiai hatása egymáshoz képest a következők szerint alakulhat:  

• egyenértékű enantiomerek (ekvipotenciális) (pl. ciklofoszfamid, flecainid); 

• az egyik enantiomer rendelkezik aktivitással (pl. nem szteroid gyulladáscsökkentők, β-

blokkolók);  

• mindkét enantiomer aktív, különböző mértékű, de egyforma terápiás vagy mérgező 

hatással (pl. warfarin); 

• mindkét enantiomer aktív, jelentősen eltérő terápiás vagy mérgező hatással (pl. 

verpamil)  [16, 17, 18].   

Ezeknek a kettős vagy ellentétes hatásoknak a kiküszöbölése érdekében rendkívül 

fontos a tiszta enantiomerek előállítása, és ezen felül az adott vegyület illetve reakció számára 

a legalkalmasabb módszer megtalálása. 

 

1.2 Tiszta enantiomerek előállítása 

Enantiomertiszta vegyületek előállítására számos megvalósítási mód adódik; élhetünk a 

természet nyújtotta enantiomertiszta vegyületek lehetőségeinek kiaknázásával, akirális 

(prokirális) vegyületek szintézisével, valamint a racém elegyből az egyes enantiomerek 

elválasztásával. A teljesség igénye nélkül a következő eljárások közül válogathatunk: 

aszimmetrikus katalízis [19], fermentatív királis szintézis, enzimes (dinamikus) kinetikus 

reszolválás [20], diasztereomer-képzés [21], kromatográfiás [22, 23], és elektroforézis módszerek, 

valamint királis membrán szeparációs technológiák [24] és enantioszelektív folyadék-folyadék 

extrakció [25]. Mindegyik lehetőségnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, így a 

szakemberek feladata az adott vegyülethez a legmegfelelőbb módszert kiválasztani a 

megvalósíthatósági, a gazdaságossági, és a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe 

véve. 

[16-18] 
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1.2.1 Enantiomertiszta kiindulási anyagok 

A tiszta enantiomerek előállításának legkézenfekvőbb módja a természetben előforduló 

enantiomertiszta vegyületek (aminosavak, cukrok, terpének) kinyerése a „királis készletből”, 

majd azok továbbalakítása. Ez az eljárás akkor alkalmazható jól, ha a kiindulási anyag nem 

drága és könnyen hozzáférhető, valamint amikor a szintézis sorozat a természetben fellelhető 

vegyülettől a célkomponensig direkt és egyszerű. A gyakorlatban sokszor a kívánatos, 

megfelelő sztereokémiájú termékhez csak sok reakciólépésen át juthatunk el.  

 

1.2.2 Eltávolítható királis segédanyagok 

Aszimmetrikus szintézisben, ha egy akirális molekulát sztereoszelektíven királis 

molekulává akarunk alakítani egy akirális reagenssel, akkor előtte az egyik reaktánst királissá 

kell alakítani. Ez úgy érhető el, ha egy olyan királis molekulát kapcsolunk a szubsztráthoz, 

amelyet később eltávolíthatunk és sértetlenül visszanyerhetünk az aszimmetrikus szintézist 

követően. Az ilyen királis molekulákat királis segédanyagoknak nevezzük. Az aszimmetrikus 

szintézis sztereoszelektivitását, az újonnan kialakult sztereocentrumon keresztül, a királis 

segédanyag sztereoszelektivitása határozza meg. A segédanyag eltávolítása után az egyik 

enantiomerben dúsabb terméket kapunk. Királis segédanyagként számos királis vegyületet 

alkalmaznak, de legtöbbjük a természetben előforduló „királis készlet” származéka (általában 

aminosav származékok). A királis segédanyagok alkalmazásának előnye a kiszámíthatóság és 

a megbízhatóság. A hátrányuk, hogy a királis segédanyagot a reakció sztöchiometriájának 

megfelelő, mólekvivalens mennyiségben kell alkalmazni, valamint a hozzákapcsolás és a 

leválasztás minimum további két lépéssel növelik a reakciósorozatot. Ennek következtében 

ipari léptékű megvalósítása nehézkes lehet, valamint kritizálható gyenge „atom hasznosítása” 

miatt, mivel új sztereocentrumok kialakításához mólekvivalens mennyiségben alkalmazzák. 

Bizonyos esetekben a királis segédanyagok visszanyerése és újrahasznosítása problémás 

lehet. Talán ez az oka, hogy napjainkra a korábbi évekhez képest csökkent ennek az 

enantiomer előállítási módszernek a jelentősége [26]. 

 

1.2.3 Enantioszelektív kémiai katalízis 

A királis segédanyag alkalmazásának legtöbb hátránya áthidalható enantioszelektív 

katalízissel. A sztöchiometrikusnál kisebb mennyiségben alkalmazzák a termék 

sztereokémiáját szabályozó királis katalizátort. Enantioszelektív katalízissel az új kötés 

kialakulásának sztereokémiai kimenetele meghatározott és egy új sztereocentrum 

kialakulásához vezet. Továbbá egy katalizátor molekula ideális esetben akár több millió 
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átalakítást képes elvégezni [27]. A nagy átalakító-képességgel („turnover”-rel) rendelkező 

katalizátorok esetében, még a viszonylag magas áruk ellenére is, gazdaságosan előállíthatók 

az enantiomertiszta termékek. Bár az enantioszelektív katalizátorok természetes prototípusai 

az enzimek, a szintetikus katalizátorok fejlesztése terén jelentős előrelépés történt. A 

megfelelő katalizátorok már elérhetők számos különböző szintetikus átalakításhoz. Sok 

esetben ezek a katalizátorok bizonyos mértékű szubsztrát függetlenséget mutatatnak, ennek 

köszönhetően meglehetősen hasznos és kiszámítható eszközei lehetnek enantioszelektív 

szintéziseknek. 

 

1.2.4 Reszolválási technikák 

Reszolválási technikák közé azokat az eljárásokat soroljuk, amelyek racém elegyből 

indulnak ki. Ezek ipari méretben széleskörűen használt módszerek. A legfontosabb megoldási 

lehetőségek: klasszikus reszolválás diasztereomersó-képzésen keresztül, konglomerátum-

képzők kristályosítása, kromatográfiás elválasztás és az enzimes reszolválás. Természetesen a 

reszolválási módszerek alkalmazhatók nem ekvimoláris összetételű keverékekre is, amelyek 

gyakran keletkeznek aszimmetrikus szintézisek esetén. A gyógyszeriparban leggyakrabban, 

kb. 60 %-ban valamely reszolválási módszerrel állítják elő az enantiomertiszta királis 

komponenseket. A vezető gyógyszergyárak az enantiomerek elválasztására a reszolválási 

módszerek közül az esetek jelentős részében sztereoszelektív sóképzést követő kristályosítást 

vagy kromatográfiás módszereket alkalmaznak [28]. A hozam javítása érdekében megoldást 

jelenthet a dinamikus-kinetikus reszolválás.  

 

1.2.4.1 Diasztereomersó-képzés 

A királis reszolváló ágens tiszta enantiomerét a racém szubsztráthoz adva sóképzéssel 

az enantiomerek különböző fizikai-kémiai tulajdonságú diasztereomer sókká alakíthatók, 

amelyek irányítottan és a megfelelő reszolváló ágens adagolásával kristályosítással 

elválaszthatók. Reszolváló ágensként leggyakrabban természetben előforduló királis savakat 

vagy bázisokat (borkősav, kinin) használnak, manapság ez a kör kibővült további 

reagensekkel. Miután a sav vagy bázis felszabadult, a tiszta enantiomer visszanyerhető. A 

klasszikus reszolválás továbbra is az egyik leggyakrabban alkalmazott technika az ipari 

léptékű reszolválás terén. Egy további idekapcsolódó módszer a királis származékképző 

ágenssel kialakított kovalens diasztereomer származékok, amelyek kristályosítással, 

kromatográfiás eljárással vagy más módon elválaszthatók egymástól [29]. 
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1.2.4.2 Konglomerátumképzés 

A racém vegyületek több módon kristályosíthatók. Többségük mindkét enantiomert 

egyforma mennyiségben, szabályos rendben tartalmazza a kristályrácsban. Tehát bármely 

kristály 1:1 arányban tartalmazza a kristályt alkotó két enantiomert. A racém keverékek kis 

százaléka konglomerátumként kristályosodik, vagyis két enantiomorf kristályt képeznek, 

amelyek mindegyike csak az egyik enantiomert tartalmazza, így a kristályok nagyon nagy 

enantiomertisztaságot mutatnak. A legrégebbi enantiomerek elválasztására alkalmas módszer 

a makroszkópikusan eltérő szerkezetű enantiomer konglomerátumok, tükörképi kristályok 

manuális szétválogatása. Ez a módszer nyilvánvalóan nem alkalmas ipari méretben tiszta 

enantiomerek előállítására (habár terveztek már néhány érdekes szétválogató berendezést [30, 

31]). A nagyüzemi reszolválási eljárások alapja az indukált kristályosítás. Az eljárás során a 

konglomerátumképző vegyületek racém keverékének túltelített oldatát ciklikusan beoltják 

felváltva az egyes enantiomorf kristályokkal, így elősegítve az egyes enantiomerek 

kristályosodását. A folyamat lényege, hogy az oltókristály felületén megkezdődik az egyik 

enantiomer kikristályosodása és ezzel egyidőben a másik enantiomer elkezd feleslegbe 

kerülni az oldatban. Ezután további racém összetételű anyagot adnak az anyalúghoz, majd a 

feleslegbe került tiszta enantiomerrel oltják be az oldatot és ezzel elősegítik a másik 

enantiomer kikristályosodását [32]. Az iparban gyakran csak az egyik enantiomer 

kikristályosítása a cél, kinetikai kontroll segítségével csak a kívánt enantiomerből álló 

enantiomorf forma képződik. Fontos, hogy az a folyamat kinetikusan kontrollált legyen, mivel 

ha a kristályosítóban az összetétel elérhetné az egyensúlyt, akkor a két enantiomorf kristály 

1:1 arányban keletkezne. A nem kívánt enantiomorf kristály keletkezése előtt elválasztva a 

terméket kitűnő enantiomertisztaság érhető el. Különösen ipari léptékű megvalósítás esetén a 

visszamaradó enantiomer további feldolgozása vagy újrahasznosítása fontos a gazdaságos 

üzemeltetés szempontjából. 

1.2.4.3 Kromatográfiás módszerek 

A racém elegy szétválasztása tiszta enantiomerekre lehetséges fizikai módszerekkel, 

mint például a különböző kromatográfiás eljárások (GC, HPLC). Az analitikai eljárásoknak 

két fő megvalósítása van, az indirekt és a direkt módszerek. Az úgynevezett indirekt 

módszerek során az enantiomereket derivatizálják optikailag tiszta királis reagenssel a 

diasztereomer pár képzés érdekében, így már elegendő fizikai-kémiai különbség lesz közöttük 

ahhoz, hogy akirális kromatográfiás oszloppal elválaszthatók legyenek. Direkt úton a 

kovalens helyett inkább átmeneti diasztereomer komplexet képeznek az enantiomerek a 

mozgó vagy az álló kromatográfiás fázisban található királis szelektorokkal. Továbbá egy 

általános enantiomer elválasztási technika a királis állófázissal alkalmazott kromatográfia. Az 

ilyen elválasztás az enantiomer és az álló fázis között létrejövő különböző erősségű 
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kapcsolaton alapul. Ennek következtében az egyik enantiomert jobban visszatartja az oszlop, 

így különböző lesz az áthaladási vagy retenciós idejük. 

Mint a legtöbb szakaszos technológia esetén, a folyamatos üzem megvalósítása 

gazdaságosabbá teheti a folyamatot. Az iparban is gyakran alkalmazott kromatográfiás 

módszer, a HPLC egyik változata a szimulált mozgó ágyas (SMB) technika. A királis HPLC 

egy hagyományos technika, azonban nem folyamatos rendszerű, magas az oldószer-

felhasználása és alacsony termelékenységgel üzemeltethető. Továbbá, ha az affinitás 

különbség a molekulák között nagyon kicsi, mindössze a mozgó- vagy állófázis 

változtatásával már nem lehet tovább javítani a felbontást. Ezen problémák kiküszöbölése 

érdekében az SMB technológiát alkalmazzák gyógyszeralapanyagok esetében, különösen az 

enantiomerek elválasztására. A mozgóágyas technikával a betáplálás és az elvétel folyamatos 

és egyidejű, azonban a valódi mozgóágyból fakadó gyakorlati problémák elkerülése végett a 

valódi mozgó ágy helyett szimulált mozgóágyat alkalmaznak. A betáplálásnak és a minta 

elvételének a helye folyamatosan változik, ezzel szimulálják a mozgó ágyat. Szimulált 

ellenáramú mozgóágyas rendszereket alkalmaztak már számos nem-szteroid 

gyulladáscsökkentő, asztma ellenes és β-blokkoló gyógyszerhatóanyagok enantiomereinek 

elválasztására [33, 34]. Ipari méretben gyakran alkalmazzák integrált folyamatokban 

adszorpcióval vagy kristályosítással egybekötött elválasztási lépés sorozatban, mivel a 

folyamatos üzemeltetés ezt könnyen lehetővé teszi. Ennek az elválasztás technikának a 

legnagyobb hátránya, hogy a nagy beruházási és üzemeltetési költsége. Ezt azonban jól 

kompenzálja a jobb hozam és a sokkal kisebb oldószer-felhasználás, valamint az egyszerű 

szakaszos elválasztásokhoz képest a sokkal magasabb produktivitás (adott idő alatt előállított 

termék mennyiség). 

1.2.4.4 Enzimes reszolválás 

Az utóbbi években a kémiai valamint az enzimkatalizált reszolválást széles körben 

tanulmányozták. Mivel számos kémiai katalizátor csak magas hőmérsékleten működőképes, 

vagy mutat megfelelő aktivitást [35] (mely bomlási- és mellékreakciókhoz vezethet), egyre 

nagyobb az érdeklődés a természetes katalizátorok, enzimek alkalmazása iránt. Ezenkívül a 

kutatók nagy hangsúlyt fektetnek az aktuális célnak legmegfelelőbb, nagyobb aktivitású és 

kémiai módszerekkel kombinálható enzimek készítésére, így folyamatosan nő a biokatalízis 

szerepe a racém keverékekből történő enantiomertiszta komponensek előállításában. 

Mivel doktori munkám témáját ez az enantiomer elválasztási technika adja, ezért ezt a 

módszert a következő alfejezetekben részletesen ismertetem. 
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1.2.4.4.1 Enzimkatalízis 

Az élő szervezetekben működő biokatalizátorokat enzimeknek (a görög „en zümè”, 

kifejezésből, vagyis „élesztőből származó”) nevezik. Az enzimek zöme fehérje, de egyes 

(ribo)nukleinsavak is rendelkeznek enzimaktivitással. Csaknem minden, a sejtben végbemenő 

reakciót enzimek katalizálnak, azonban sok esetben ezek a biokatalizátorok képesek nem-

természetes szubsztrátok átalakítására is [36]. A termodinamika törvényei természetesen 

minden enzimek által katalizált reakcióra is érvényesek, ezért: 

• Az enzimek termodinamikailag előnyös reakciók lejátszódását segítik elő az által, 

hogy az aktiválási energiát csökkentik (3. ábra). 

• Az enzimek által katalizált reakciók egyensúlyi állandója azonos a nem-katalizált 

reakció egyensúlyi állandójával, azaz az enzimek nem változtatják meg az egyensúly 

helyzetét, csak meggyorsítják annak beálltát. A biológiai rendszerekben azért van szükség 

enzimekre, mert az élethez szükséges reakciók egyébként nem következnének be elég 

gyorsan. 

• Az enzimek akár 10-12 nagyságrenddel növelhetik a reakciók sebességét [37]. 

• A szervetlen katalizátorokkal ellentétben az enzimek enyhe körülmények között, pH 7 

körül, általában 20-40 °C-on lehetővé teszik a reakciók lejátszódását [37]. 

 
3. ábra 

Aktiválási energia enzimkatalizált és enzim nélküli reakciók során 

Egy s ↔ p egyszerű reverzibilis exoterm példa reakció szabadenergia (G) diagramja látható enzimkatalizált 
(szaggatott), illetve biokatalizátor nélküli (folytonos) esetben. Gs és Gp jelölik a kiindulási vegyület (szubsztrát) 
és a termék átlagos moláris szabad energiáját a kiindulási- és a végállapotban. A standard állapot szabadenergia 
változása ∆G°. A termékállapotba jutáshoz szükséges egy ún. átmeneti állapot (görbék maximumánál) elérése. 
∆G1

# és ∆G1
#’ megadja az átmeneti állapot eléréséhez minimálisan szükséges energiát, míg ∆G-1

# és ∆G-1
#’ 

megadja a visszaalakulás (p → s) aktiválási energiáját. 
 

G

Reakció koordináta

Gs

Gp

∆G1
#’

∆G°

∆G-1
#’

∆G1
# ∆G-1

#

enzimmel

enzim nélkül
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1.2.4.4.2 Michaelis-Menten kinetika és az enzimreakciók jellemzése 

Az enzimek működését az aktivitással (SI egysége a kat, katalitikus aktivitás, amely 

kifejezi, hogy 1 másodperc alatt hány mól szubsztrát alakul át, nemzetközi egysége még a 

unit, U, általában az enzim vagy az enzimkészítmény tömegére vonatkoztatva (U/g)) 

jellemezhetjük. A katalitikus hatékonyság mellett azonban az enzimek fontos jellemzője a 

specifitás is. Minden enzim csak egy bizonyos típusú reakció lejátszódását és csak bizonyos 

vegyületek átalakulását katalizálja. Azokat a vegyületeket, amelyek a reakció során 

megváltoznak szubsztrátoknak (s) nevezzük, a keletkező vegyületek a termékek (p, q, stb.). 

Az enzim specifitása lehet abszolút vagy részleges. Míg az első esetben az enzim egyetlen 

szubsztráttal reagál, a részleges specifitást mutató enzimek több, szerkezetileg hasonló 

vegyület átalakulását katalizálják. 

Az enzimek jól jellemezhetők és rangsorolhatók az enzimkinetikai paramétereik 

alapján. Az enzimkinetika az enzimkatalizált reakció időbeli lefutását írja le. Az ilyen típusú 

reakciók leírására a két legismertebb modell a Michaelis-Menten [38, 39] illetve a Briggs-

Haldane modell [40]. Részletesen a Michaelis-Menten modellel foglalkozom, mivel 

dolgozatom során is ezt alkalmaztam az enzimkinetikai számításaimhoz.  

Mint minden modell, a Michaelis-Menten modell is bizonyos feltételezéseken alapul. 

Abból indultak ki, hogy az enzim (e) a szubsztráttal (s) aktivált komplexet képez és a 

termékképzési lépés irreverzibilis: 

s + e es e + p
κ-1

κ1 κ2

 

, ahol κ1, κ-1 és κ2 az egyes lépések látszólagos reakciósebességi együtthatói. 

Továbbá azt feltételezték, hogy a rendszerben jelenlevő teljes enzimmennyiség (
0en ) a 

szabad (ne) és az aktív komplexben (nes) található enzimmennyiség összege (1. egyenlet): 

esee nnn +=
0

          (1) 

Felírható egy differenciálegyenlet-rendszer, amely megfelelő feltételezésekkel élve 

megoldható, a részletes levezetésére nem térnék ki [41].  

Az enzimkatalizált reakciók esetében nincs egyetlen elfogadott nevezéktani rendszer a 

reakciót leíró paraméterek (kezdeti reakciósebesség, „turnover number”, enantioszelektivitás) 

tekintetében. A kezdeti reakciósebesség, amelyet jelölhetünk V0, Vi (az angol szóhasználat 

után „initial” vagyis kezdeti), valamint teljesen az angol írásmódnak megfelelően („reaction 

rate’) r0 vagy r i-nek, leggyakrabban termék vagy átalakított szubsztrát anyagmennyiséggel 
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megadott koncentrációja/átalakítási idő alakban adják meg így mértékegysége legtöbbször 

mM/min. A továbbiakban az r0 jelölést használom a kezdeti reakciósebességre.  

Ha a reakció kezdeti sebességét (r0 (termék koncentráció/időegység) a szubsztrát-

koncentráció (cs (M)) függvényében ábrázoljuk, akkor egy hiperbolát kapunk, ez a Michaelis-

Menten görbe (4. ábra), egyenletére az alábbi 2. összefüggés adódik: 

sM

s

cK

cr
r

+
⋅= max

0           (2) 

, ahol rmax a maximális kezdeti reakciósebesség és KM a Michaelis-konstans. 

Az rmax, akkor érhető el, ha az összes rendszerben található enzim enzim-szubsztrát 

komplexben van, vagyis ese cc ≅
0

, tehát: 

02max ecr ⋅= κ           (3) 

KM az a szubsztrát koncentráció, ahol a reakciósebesség rmax/2-nek felel meg, a 

reakciósebességi együtthatók segítségével felírva: 

1

21

κ
κκ += −

MK           (4) 

 
4. ábra 

A Michaelis-Menten kinetika görbéje 

A folytonos vonal jelöli a hiperbola értelmes szakaszát,  a szubsztrát,  a szabad enzim, míg 
az enzim-szubsztrát komplex. 

r0

cs

rmax

KM

rmax/2

e

e

es

es

es

es

es
es

e es

sM

smax

0 cK
cr

r
+
⋅=  
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A kezdeti szakaszban, alacsony szubsztrát koncentráció mellett (cs ≈ 0) a 

reakciósebesség a cs elsőrendű függvénye: 

ses
M

e
s

M

ccKc
K

c
c

K

r
r ⋅⋅=⋅

⋅
=⋅=

0

02max
0

κ
       (5) 

, ahol κ2 a termékképződés reakciósebességi együtthatója, K egy egyesített együttható, 

0ec  a kiindulási enzim koncentráció, KM a Michaelis-konstans. 

A növekedés nagyobb cs mellett lelassul, nagy szubsztrát koncentráció esetén, ahol 

cs >> KM, a reakció független lesz a szubsztrát koncentrációtól, vagyis ebben a tartományban 

nulladrendűvé válik, tehát r0 értéke aszimptotikusan tart egy adott rmax értékhez (r0 ≅ rmax). 

Az enzim kinetikai jellemzők a Michaelis-Menten görbe alapján grafikus úton többnyire 

csak pontatlanul határozhatók meg, azonban linearizálással kiküszöbölhető ez a probléma. A 

2. egyenletet átrendezve három alakban felírható az egyenes egyenlete (6., 7. és 8. egyenletek 
[42,43,44,45]): 

maxmax0 r

c

r

K

r

c sMs +=          (6) 

s

M

cr

K

rr

111

maxmax0

⋅+=          (7) 

s
M c

r
Krr 0

max0 ⋅−=          (8) 

Az rmax felhasználásával meghatározható egy, az enzimek katalitikus viselkedését jól 

jellemző paraméter, a „turnover number” (TON). A kutatók a TON-t alapvetően kétféleképpen 

definiálják, a biokémiai (enzimológiai) megközelítés alapján adott idő alatt egységnyi 

enzimmennyiség által átalakított szubsztrát molekula, telítési szubsztrát koncentráció mellett 

(tehát maximális reakciósebességgel), valamint vegyészmérnöki megközelítés alapján, 

különösen folyamatos rendszerek esetében (állandó térfogatáramra vonatkozóan) adott enzim 

mennyiség mellett átalakított szubsztrát mennyiség [46]. Az alábbiakban összefoglalom a 

legfontosabb illetve leggyakrabban alkalmazott definíciókat. 

Boy és munkatársai [47] a TON meghatározásához a Michaelis – Menten kinetika szerint, 

a 3. egyenletből indultak ki. A szabad (összes bemért mennyiségű) enzim koncentráció 
0ec  

(g/dm3)) ismeretében kiszámítható az enzimre vonatkozó specifikus aktivitás (A (mmol 

átalakított szubsztrát · g enzim-1 · h-1)) a 9. egyenlet alapján: 

0

max

ec

r
A =           (9) 

[42-45] 
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Boy definíciója (10. egyenlet) szerint a TON (mmol átalakított szubsztrát/g enzim) a 

specifikus aktivitás idő szerinti integrálja: 

∫
=

=
)(

0

min

)(
aat

dttATON          (10) 

, ahol t az a reakció idő, amíg az enzim megőrzi aktivitását (Amin adott specifikus 

aktivitás értékig). 

Uludag-Demirer és munkatársai [48] egyszerűen a Michaelis – Menten kinetika szerint az 

enzim-szubsztrát komplexből (es) a termékképződés reakciósebességi állandóját κ2-t nevezték 

„turnover number”-nek. A 2. és 3. egyenletek alapján, ha cs >> KM, akkor: 

TON≅2κ            (11) 

Liese és munkatársai [49] folyamatos rendszerben definiálták a TON-t mind bio- mind 

kémiai katalizátorokra az alábbi egyenlet szerint: 

pkat

p

n

n
TON

ν
1⋅=          (12) 

, ahol np a reakció végéig keletkezett termék mennyisége (mmolban), nkat a kémai vagy 

biokatalizátor mennyisége (mmolban), νp a termék sztöchiometriai együtthatója. 

Az enzim aktivitására pedig definiálták a „turnover” frekvenciát (TOF), amelyet 

időegységre (t) vonatkoztattak: 

tn

n
TOF

e

s

⋅
=           (13) 

, ahol ns az átalakított szubsztrát mennyisége (mmolban). 

Az enzimkatalizált reakciók egy további nagyon fontos paramétere a szelektivitás és 

ennek egy speciális esete az enantioszelektivitás, amely megadja a két enantiomer eltérő 

reakciósebességének arányát. Meghatározásához elengedhetetlen az egyes reakciólépésekben 

a szubsztrátok és termékek enantiomertisztaságának ismerete, amelyet a 14. egyenlettel [50] 

számíthatunk: 

)()(

)()(

−+

−+

+

−
=

cc

cc
ee           (14) 

, ahol c(+) a (+) irányba forgató enantiomer koncentrációja, c(-) a (-) irányba forgató 

enantiomer koncentrációja. 

Az enantioszelektivitás meghatározására többféle módszer közül választhatunk, így a 

rendelkezésünkre álló adatoknak megfelelően kiválaszthatjuk a legalkalmasabbat. 
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Irreverzibilis reakciók esetén négy módszer közül három, a 15. egyenletből [51] levezetve, a 

16. [51], a 17. [52] és a 18. egyenlet [51] gyakorlatilag a reakció lefutásának jellemző paramétereit 

használja, mint a konverzió (X) és a termék valamint a szubsztrát enantiomer tisztasága, míg a 

negyedik módszer, a 19. egyenlet [53] reakciókinetikai és termodinamikai megfontolásokon 

alapul.  

( )
)()(

)()(

max

max

)()(

)()(

max )c/(c ln

)c/(c ln
,

−−

++==
−−

++

M

M

M Kr

Kr
rKE

0

0       (15) 

( )
))1()1(1ln(

))1()1(1ln(
,

p

p
pA eeX

eeX
eeXE

−⋅−−
+⋅−−

=       (16) 

, ahol X a konverzió, eep a termék enantiomertisztasága. 

( )
))/1/()1ln((

))/1/()1ln((
,

pss

pss
psB eeeeee

eeeeee
eeeeE

++
+−

=       (17) 

, ahol ees a szubsztrát, eep pedig a termék enantiomertisztasága. 

( )
))1()1ln((

))1()1ln((
,

s

s
sC eeX

eeX
eeXE

+⋅−
−⋅−

=        (18) 

, ahol X a konverzió, ees a szubsztrát enantiomertisztasága. 

Módosított Eyring-egyelettel:  








 ∆∆+






⋅






 ∆∆−=
R

S

TR

H
ED

## 1
       (19) 

, ahol ∆∆H#: a két enantiomer reakciójának moláris aktiválási entalpia különbsége, R: 

egyetemes gázállandó, T: abszolút hőmérséklet, ∆∆S#: a két enantiomer reakciójának moláris 

aktiválási entrópia különbsége. 

Reverzibilis reakciókra az enantioszelektivitást az alábbi bonyolultabb 

összefüggésekkel (20. és 21. egyenlet) [54] adják meg a Kes egyensúlyi állandó segítségével. 

( )
)))1(()1(1ln(

)))1(()1(1ln(
,,

XeeXK

XeeXK
KeeXE

ses

ses
essE −⋅−⋅+−

−⋅+⋅+−=      (20) 

( )
))1()1(1ln(

))1()1(1ln(
,,

pes

pes
espF eeXK

eeXK
KeeXE

+⋅⋅+−
+⋅⋅+−

=      (21) 

Az adott reakció katalizálására legalkalmasabb enzim kiválasztásához jó útmutatást 

adhatnak az enzimkinetikai konstansok, valamint az egyes enzimek ismert tűréstartományai a 

műveleti paraméterekkel szemben. Az enzimek, különösképpen a lipázok széles hőmérséklet, 
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nyomás, pH és só koncentráció tartományban és különböző közegekben, mint például vizes 

oldatokban, szerves oldószerekben és szuperkritikus fluidumokban képesek megőrizni 

aktivitásukat. 

1.2.4.4.3 Lipázok 

A lipázok (E.C.3.1.1.3) a szerin hidrolázok csoportjába tartozó, vízoldható, állatokban, 

növényekben, gombákban és baktériumokban előforduló enzimek. A lipázok természetes 

szubsztrátjai a vízoldhatatlan lipid molekulák, a bennük található észterkötés hidrolízisét 

katalizálják. Alapvető szerepet játszanak a legtöbb, ha nem az összes élő szervezet 

emésztésében, a transzport folyamatokban és a zsírok lebontásában. A lipázok genetikai 

kódjai még bizonyos vírusokban is megtalálhatóak [55, 56].  

A lipázok katalitikus aktivitása drasztikusan megnő a víz-olaj határfelületen, ami akkor 

jön létre, amikor a szubsztrát koncentráció meghaladja a kritikus micella koncentrációt. Ezt a 

jelenséget nevezik határfelületi aktivitásnak. Minden olyan lipáz rendelkezik határfelületi 

aktivitással, aminek egy vagy több hurokkal vagy hélixszel („tetővel”) védett 

Ser-His-Asp (Glu) típusú aktív centruma van. Feltételezhetően az aktív hely fölött 

elhelyezkedő „tető” okozza vizes fázisban az enzim aktivitás gátlását, míg a határfelületen 

bekövetkezik az aktiváció [57]. 

A határfelületen a lipázok konformáció-változáson mennek keresztül. A lipázok 

háromdimenziós szerkezetének feltárásakor igazolták, hogy az aktív centrum szabaddá 

válásához feltétlenül szükséges ez a konformáció-változás. A szerkezeti átrendeződések 

megváltozatják az enzimek felszíni tulajdonságait és néhány esetben oxoanion-lyukat 

képeznek. A „tető” mozgása hozzáférhetővé tesz egy nagy hidrofób területet az aktív hely 

körül, így olyan amfipatikus molekulák keletkeznek, amelyek képes megfelelő alakot felvenni 

a szubsztrátok aktív helyhez kapcsolódásához. Mindazonáltal a megfigyelt szubsztrát 

szelektivitás és sztereoszelektivitás valószínűleg az enzim és a szubsztrát kölcsönhatásának 

eredménye. 

Vizes közegben a zárt konformáció preferált, míg szerves oldószerek jelenlétében a 

nyílt. A Pseudomonas eredetű lipázok határfelületi aktivitását is leggyakrabban az enzimben 

lejátszódó konformációváltozása okozza. [58] Hasonló aktivációs mechanizmusra 

következtethetünk a Rhizomucor miehei, a hasnyálmirigy illetve a Candida rugosa eredetű 

lipázok esetében. Ellenben a Candida antarctica eredetű lipáz B [59] és a kutináz [60] nem 

rendelkezik „tetővel” elzárt aktív hellyel és nem aktiválódnak a határfelületen. Tehát a lipázok 

határfelületi aktivitásához elengedhetetlen a konformációváltozás.  

A biotechnológia területén számos felhasználási lehetőségük lehet ezeknek az 

enzimeknek. A legtöbb laboratóriumi kutatásra vagy ipari előállításra használt lipáz szubsztrát 



 

20 

 

toleráns, amely lehetővé teszi természetes és szintetikus szubsztrátok széles körének 

biotranszformációját. A lipázok nem igényelnek kofaktorokat. Mind natív, mind rögzített 

formában elérhetőek a kereskedelmi forgalomban, viszonylag olcsón és nagy stabilitással.  

Alapvetően a lipázok rendkívül alkalmasak szintetikus szerves kémiai reakciókban 

számos reszolválási reakció katalizálására különböző reakció közegekben (5. ábra).  

 
5. ábra 

Lipáz katalizált reakció típusok 

a) enzimes hidrolízis (általában vizes közegben), b) enzimes észterezés, c) enzimes átészterezés acidolízissel, 
d) enzimes átészterezés alkoholízissel, e) enzimes keresztészterezés, f) enzimes aminolízis  

Az enzimek rendkívül enantioszelektívek lehetnek, akár 99 % feletti enantiomer 

tisztaság is elérhető a reakciók során. Képesek prokirális szubsztrátból királis centrum 

képzésére vagy szelektív enantiomer megkülönböztetésre racém keverékben. Ez utóbbi 

tulajdonság teszi az enzimeket hatékony királis katalizátorrá. Egy hátrányuk, hogy a kívánt 

enantiomerre nézve a maximális elméleti hozam csak 50 % lehet, mivel racém elegyből 

indulunk ki.  

A visszamaradó enantiomer sok esetben felhasználható királis segédanyagként vagy 

más szintézisekben, azonban további alkalmazásához újabb műveleti lépések szükségesek. A 

100 %-os hozam eléréséhez az egyik lehetséges megoldás a dinamikus-kinetikus reszolválás. 

Ez az eljárás ötvözi az enantioszelektív reszolválást és az in situ racemizálást, amely 
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segítségével a nem kívánt enantiomert folyamatosan átalakítjuk. Egy másik hasonló 

alternatíva lehet a deracemizálási eljárás, az enantiomer elválasztás helyett, egyiket a másikba 

alakítja, azonban erre a gyakorlatban kevés példát találunk (6. ábra). 

 

6. ábra 

Tiszta enantiomerek előállítási módszerei a reszolválás módszereivel 

s, s’: szubsztrát enantiomerek, p, p’: termék enantiomerek 
 

1.2.4.4.3.1 Candida antarctica lipáz B  

A Candida antarctica lipáz B (CAL-B) az egyik leggyakrabban alkalmazott lipáz, mivel 

nagyon széles a természetes és nem-természetes szubsztrát spektruma [61]. A CAL-B kristály 

szerkezete ismert és azt mutatja, hogy az enzim az aktív helyén rendelkezik egy Ser–His–Asp 

katalitikus triáddal [62] (7. ábra). A szerkezet olyannak tűnik, hogy „nyitott” konformációban 

egy viszonylag szűk bejárat van az aktív helyhez. Ez magyarázatul szolgál az enzim 

szubsztrát specificitásához és a nagyfokú sztereospecificitásához. 

 
7. ábra 

A Candida antarctica lipáz B röntgen kristály szerkezete 
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Az észterezési reakciók mechanizmusát mutatja a 8. ábra, ping-pong-bi-bi 

mechanizmuson keresztül [63, 64, 65]. A szabad enzimhez elsőként kapcsolódik az első szubsztrát (s 

1) és kialakul az enzim-szubsztrát komplex (es 1) majd az átalakítást követően az első termék 

(p 1) leválik ez enzim aktív centrumáról. Az enzim ilyenkor módosult, acil enzim formában 

van jelen, vagyis kapcsolódik az s1-ről hozott reaktív csoporthoz. Az enzim ekkor megköti a 

második szubsztrátot (s 2) és kialakul egy acil enzim-szubsztrát (es 2) átmeneti komplex, 

majd a reakció végeztével a második termék (p 2) távozik az enzim felszínéről és visszamarad 

a szabad enzim az eredeti állapotban és reagálhat ismét egy újabb s1 molekulával. 

 
 

8. ábra 

A CAL-B enzim reakció mechanizmusa [66] 

A Ser–His–Asp katalitikus triád működése észterezési reakció során 
 

1.2.4.4.4 Enzimkatalizált kinetikus reszolválás 

Királis biokatalizátorokkal, enzimekkel végzett reakciókban az enantiomerek különböző 

reakciósebességet mutatnak. Ha a különbség elég nagy, akkor csak az egyik enantiomer 

sztereoszelektív átalakításával a másik enantiomer visszamarad, így az enantiomerek 

elkülöníthetőek egymástól. Mivel a reakciósebességek különbségén alapul ez az eljárás, 

kinetikus reszolválásnak nevezik. A reakcióidővel a termék enantiomertisztasága 

folyamatosan változik, a reakciót a megfelelő időpontban leállítva maximális hozam és 

enantioszelektivitás érhető el a kívánt termékre nézve. Amennyiben gazdaságosan 

kivitelezhető, ez a technológia kifejezetten alkalmas ipari méretű enantiomer előállításra. A 

legfontosabb paraméter a kinetikus reszolválás során az enantioszelektivitás (E-érték), amely 

a két enantiomer eltérő reakciósebességétől függ. Míg elvileg bármilyen kicsi reakciósebesség 

különbség (E > 1) esetén keletkezhet enantiomertiszta vegyület, addig gyakorlatban csak 

 [63-65] 



 

23 

 

jelentősen lecsökkent hozam árán érhető el nagy enantiomertisztaság kis E-érték mellett. 

Másrészről nagy E esetén a hozam veszteség minimalizálható, így közel elméleti kihozatallal 

és enantiomertisztasággal kapjuk a terméket. Mint minden reszolválási eljárás esetén itt is 

nagyon fontos a visszamaradó enantiomer hasznosítása, újrafelhasználása. Az egyéb 

reszolválási módszerekhez képest kinetikus reszolválás esetében a két termék (visszamaradó 

szubsztrát és keletkező termék) keletkezése kémiailag eltérő. 

A királis vegyületek enzimes reszolválására számos lehetőség kínálkozik, többek közt 

megvalósítható enantioszelektív hidrolízissel  [67, 68, 69], átészterezéssel [70, 71] vagy nem-vizes 

közegben mikrobiális eredetű lipázokkal végzett direkt észterezéssel [72, 73].  

A legtöbb lipáz képes átalakítani nem-természetes szubsztrátokat is, sok esetben kitűnő 

enantioszelektivitással  [74, 75, 76]. Így a lipázok jól alkalmazhatók enantiomerek elválasztásában, 

mint például racém karboxisavak és alkoholok kinetikus reszolválásban [77]. Számos királis 

gyógyszerhatóanyag enzimes reszolválását is megvalósították már, többek között Candida 

rugosa, Candida antarctica és Rhizomucor miehei eredetű lipázokkal sikeresen reszolváltak 

már ibuprofént [78], naproxént [79], suprofén [80] és flurbiprofént [81]. 

Ennek az eljárásnak a nyilvánvaló limitációja, hogy az ilyen típusú reakciók racém 

kiindulási szubsztrátra vonatkoztatott elméleti maximális kihozatala 50 % lehet [82]. A 

probléma kiküszöbölésére számos módszert kidolgoztak; deszimmetrizálás (mezo-vegyületek 

és prokirális szubsztrátok alkalmazása), a visszamaradó enantiomer sztereo-inverziója [83], 

valamint a dinamikus kinetikus reszolválás  [84, 85, 86, 87, 88] . 

1.2.4.4.5 Dinamikus kinetikus reszolválás 

A dinamikus-kinetikus reszolválás (DKR) a racém szubsztrát kinetikus reszolválásának 

és a kevésbé reaktív enantiomer racemizálásnak kombinációja [84]. Az elreagálatlan 

enantiomert folyamatosan racemizálva a teljes folyamat alatt, a teljes kiindulási anyag 

hatékonyan a kívánt enantiomerré alakítható [88]. 

A racemizálási módszer kiválasztása a racemizálni kívánt szubsztrát természetétől függ. 

A leggyakrabban alkalmazott racemizáló szerek bázisok, Schiff-bázisok, enzimek és átmeneti 

fém katalizátorok [89]. A legszélesebb körben használt racemizálási módszer a bázis-katalizált 

racemizálás, amely minden olyan esetben megfelelő, amikor az aszimmetriacentrumhoz 

kapcsolódó H-atom elegendően savas. Az aminosavak racemizálását legtöbbször Schiff-bázis 

segítségével végzik, ha a kiralitás centrumban szabad primer amino-csoportot tartalmaz a 

vegyület. Racemáz enzimekkel szintén végeznek racemizálási lépéseket, habár felhasználásuk 

főként csak az aminosav származékokra és az α-hidroxi-sav származékokra szűkül. Számtalan 

példa található az irodalomban hatékony DKR megvalósítására a felsorolt különböző 

racemizálási módszerekkel  [84, 87, 89, 90, 91] . Az utóbbi időben az enzimes kinetikus reszolválás és 

  [67-69] 

    [74-76] 

   [84-88] 

   [84, 87, 89-91] 
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az átmeneti fém katalizátorokkal végzett racemizálás kombinációjával elért eredmények is 

nagy érdeklődésre adhatnak okot [82, 84, 86, 88, 89, 90]. 

Hatékony kemo-enzimatikus DKR kivitelezéséhez számos feltétel szükséges. A 

legfontosabb a megfelelő enzim – katalizátor pár kiválasztása, amely meglehetősen nehéz, 

mivel általában egészen más környezetben aktívak. Míg az enzimek számára legtöbbször a 

kíméletes hőmérséklet kedvez, addig a fém katalizátorok gyakran 80 °C fölött a 

leghatékonyabbak. A legtöbb hidrogén transzfer katalizátor hozzáadott bázis ko-katalizátor 

hozzáadását igényli, amely hatással lehet az enzim aktivitására, valamint mellékreakciók 

kialakulását eredményezheti. További paraméterek, mint például az oldószer, szintén 

jelentősen befolyásolhatják az enzim aktivitását és a fém katalizátor oldhatóságát, 

hozzáférhetőségét. Ez döntő fontosságú lehet, mert ha a racemizálási lépés sebessége legalább 

akkora, mint a gyorsabban reagáló enantiomer távozása a rendszerből, akkor jó esély van 

nagy konverzióval előállítani a kívánt terméket. Más szóval eredményes DKR-hez célszerű, 

hogy a racemizálási lépés gyorsabb legyen, mint a kinetikus reszolválás. 

  

1.3 A szuperkritikus fluidumok  

Az utóbbi időben egyre nő az emberi szervezet és a környezet számára kevéssé 

megterhelő oldószerek iránti igény. Ennek következtében kerültek a figyelem középpontjába a 

hagyományos, szerves oldószerek helyett egyéb alternatív reakcióközegek. Ezek közül is a víz 

és az ionos folyadékok mellett fontosak a szuperkritikus fluidumok, amelyeket a még gyakran 

kiaknázásra váró előnyeik miatt másnéven a „jövő oldószereiként” is emlegetnek. 

A szuperkritikus állapot minden anyag esetében egy rá jellemző kritikus nyomás (Pkrit) 

és hőmérséklet (Tkrit) fölött alakul ki (9. ábra). 1822-ben Baron Charles Cagniard de la Tour 
[92] volt az első, aki definiálta a szuperkritikus fluidumokat, ő volt, aki először feljegyezte egy 

anyag kritikus hőmérsékletét és nyomását.  

      [82, 84, 86, 88-90] 
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9. ábra 

A CO2 nyomás-sűrűség fázisdiagramja  

Ha az anyag hőmérséklete és nyomása eléri vagy megközelíti a kritikus hőmérsékletét 

és nyomását, a fizikai tulajdonságaiban jelentős változások következnek be. A hőmérséklet 

emelkedésével a hőtágulás következtében a folyadék fázis sűrűsége egyre csökken, a nyomás 

növelésével a gáz fázis egyre sűrűbbé válik. Egy adott ponton a két fázis, az egyensúlyi 

folyadék és a telített gáz sűrűsége megegyezik és eltűnik a köztük lévő fázishatár. Ezt 

nevezzük kritikus pontnak. Számos fizikai tulajdonság, mint például a viszkozitás, 

permittivitás, oldóképesség, amelyek szorosan összefüggenek a sűrűséggel, jelentős 

emelkedést mutatnak a nyomással [93]. A szuperkritikus oldószerek egyik legnagyobb előnye 

is ebben rejlik, mivel a két függetlenül változtatható paraméter, a hőmérséklet és a nyomás 

segítségével egyszerűen szabályozhatóak az oldószer rekciósebességet és szelektivitást 

befolyásoló tulajdonságai (oldóképesség, a diffúziós állandó, az anyagátadási tényező).   
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Az 1. táblázatban néhány oldószer kritikus adatait foglaltam össze [93]:  

1. táblázat 

Oldószerek kritikus paraméterei 

Oldószer 
Molekula 

tömeg 
Hőmérséklet 

(kritikus) 
Nyomás 

(kritikus) 
(g/mol) (°C) (MPa) 

Szén-dioxid   44,01   31,1     7,4 

Víz   18,02 374,1   22,1 

Metán   16,04  -82,7     4,6 

Etán   30,07   32,2     4,9 

Propán   44,09   96,7     4,3 

Etilén   28,05     9,3     5,0 

Propilén   42,08   91,8     4,6 

Metanol   32,04 239,5     8,1 

Etanol   46,07 240,8     6,1 

Aceton   58,08 508,1     4,7 

Trifluormetán   70,01   26,2   48,6 

Kloro-trifluormetán 104,47   28,9   38,7 

Trikloro-fluormetán 137,37 198,1   44,1 

Ammonia   17,03 132,4 113,5 

Ciklohexán   84,16 280,4   40,7 

n-Pentán   72,15 196,6   33,7 

Toluol   92,14 318,7   41,0 
 

A felsorolt oldószerek közül ipari léptékű szuperkritikus eljárásokban a leggyakrabban a 

szuperkritikus vizet és szén-dioxidot (scCO2) alkalmazzák, azonban a szubkritikus propán, és 

speciális esetekben a szuperkritikus flourozott oldószerek is teret kapnak. A táblázatból 

látszik, a szuperkritikus technológiának az egyik legjelentősebb hátránya a nagy nyomáson 

(legalább 5 MPa nyomáson) történő üzemeltetés, amelyhez megfelelő nyomásálló 

berendezésekre van szükség, ami megnöveli a beruházási költségeket. 

 

1.3.1 A szuperkritikus szén-dioxid 

A normál állapotban gáz halmazállapotú CO2 nem jó oldószer, azonban a kritikus pontja 

(31,1 °C, 7,38 MPa) felett oldóképessége jelentősen megnő, fizikai tulajdonságai 

megváltoznak. A CO2 fázisátmeneteit az alábbi, 10. ábra szemlélteti: 
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10. ábra 

A CO2 szuperkritikus fluidum fázisának kialakulása 

A cellában folyadék és gáz halmazállapotú CO2 is jelen van. Az a) és b) ábrán látható, amint a cella 
hőmérsékletét és nyomását folyamatosan növeljük, majd a fázishatár kezd eltűnni (c) és a kritikus pont fölött 

kialakul a homogén szuperkritikus fluidum fázis (d), megfordítva a folyamatot, csökkentve a hőmérsékletet és a 
nyomást (e), (f) fázisszétválás után visszaáll a kiindulási állapot [94]. 

A scCO2, mint oldószer gazdasági, biztonságtechnikai és technológiai előnyöket is rejt 

magában. Nem toxikus, nem karcinogén, kémiailag inert, tehát többnyire nem lép reakcióba a 

benne oldott vegyületekkel, fiziológiailag összeférhető, nagy a diffúziós állandója. Alacsony 

kritikus paramétereinek köszönhetően alkalmas lehet biológiailag aktív vegyületekkel végzett 

reakciókhoz is, továbbá biztonságtechnikailag és az üzemeltetés szempontjából is kedvező. 

Olcsó, nagy mennyiségben rendelkezésre áll a természetben, nem tűzveszélyes és nem 

robbanásveszélyes [93, 95]. Legnagyobb technológiai előnye, hogy egyszerű 

nyomáscsökkentéssel gáz halmazállapotba hozva eltávozik a termékből, a visszamaradó 

minimális mennyiség pedig akár elő is segítheti a termék eltarthatóságát. A scCO2 

felhasználását az korlátozhatja, hogy a poláris (erősen poláris) vagy nagy molekulatömegű 

vegyületek rosszul oldódnak benne. A probléma kiküszöbölésére számos módszert 

kifejlesztettek, mint például kis mennyiségű segédoldószer (etanol, metanol) javíthatja a 

polárisabb karakterű molekulák oldhatóságát a segédoldószer és a feloldani kívánt vegyület 

között létrejövő kölcsönhatással [95].  

Kedvező tulajdonságai ellenére a scCO2-ot csak az 1970-es évek végétől alkalmazzák 

ipari eljárásokban. Elsőként a német Kaffee HAG (Bermen, Németország) vállalat alkalmazta 

a Zosel (Max Plank Institute) által kifejlesztett eljárást a nyers kávébab koffeinmentesítésére 
[96]. A CO2 alacsony kritikus hőmérsékletének és kis reakcióképességének köszönhetően, az 

extrahált anyagok nem denaturálódnak, és nem változik meg az állaguk, illatuk sem. Emiatt 

különösen alkalmas például gyógyszeripari, élelmiszeripari és kozmetikai ipari aktív 

szubsztrátok és illatanyagok extrakciójára, reakciójára. Ennek köszönhetően a későbbiekben 
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számos egyéb területen jól bevált oldó- és extrahálószer lett, többek között alkalmazzák a 

parfümipar számára fontos illóolajok, illatanyagok kivonására [97], ruhatisztításhoz [98], az 

élelmiszeriparban zsírok, olajok íz- és illatanyagok extrakciójára, sterilizálásra, élelmiszerek 

tartós csomagolására, egészségügyben orvosi eszközök és műszerek sterilizálására [99], 

polimerek habosítására [100], valamint különböző kémiai reakciók – napjainkban akár 

enzimkatalizált reakciók esetén is – oldószereként használják. 

 

1.4 Enzimek viselkedése szuperkritikus széndioxidban 

Az enzimek természetes közege a víz. Számos szerves vegyület azonban gyakorlatilag 

vízoldhatatlan, ezért a víz nem minden esetben alkalmazható a reakciók oldószereként. 

Néhány szerves molekula vízben instabillá válhat. Ezenkívül a reakció végén a víz 

eltávolítása a rendszerből bonyolult és költséges lehet magas forráspontjának és nagy 

párolgáshőjének köszönhetően. A nem kívánt hidrolízis, racemizáció, polimerizáció, bomlás 

és hasonló mellékreakciók csökkenthetik a vizes közegben végzett enzimes eljárások 

eredményességét.  

Ha a víz nem megfelelő oldószer, a hagyományos szerves oldószerek alkalmasak 

lehetnek az enzimkatalízishez is. Az enzimek egy része különböző szerves oldószerekben 

aktív marad többek között azért is, mivel a denaturációért jellemzően felelős kedvezőtlen 

hidrolitikus reakciók ritkán játszódnak le. Szerves oldószerekben a vizes közeghez képest 

nőhet az enzimek enantioszelektivitása és a nem-poláris szubsztrátok átalakítása gyorsabb 

lehet a megnövekedett oldhatóság következtében [101, 102]. Alacsony forráspontú oldószer 

esetén a terméktől történő elválasztás is viszonylag egyszerűen megvalósítható. 

Egyes enzimek, különösen a lipázok képesek megőrizni aktivitásukat scCO2-ban [103]. 

Randolph és munkatársai [104], valamint Hammond és munkatársai [105] írták le elsőként 

scCO2-ban végzett sikeres enzim-katalizált reakciókat. A scCO2 azonban nemcsak mint 

oldószer, hanem mint a reakció utáni elválasztást végző közegként is funkcionálhat, így 

lehetőséget nyújt összetett eljárások megvalósítására. Így a reakció végeztével nem szükséges 

változtatni az oldószert a későbbi „downstream” feldolgozási lépések során. Egy ilyen 

integrált gyártási folyamat összteljesítménye jelentősen magasabb lehet, mint egy több 

különböző hagyományos szerves oldószert alkalmazó módszernek [106]. Szerves oldószerben 

végzett enzimatikus reakciók esetén a tisztítási lépések költsége a teljes folyamat költségének 

több mint 70 % is lehet [107]. A termékek egymástól, illetve az enzimtől és az esetlegesen 

jelenlevő víztől történő elválasztására a scCO2 eltérő oldhatóságuknak köszönhetően kedvező 

lehetőséget kínál a hőmérséklet és nyomás változtatásával szabályozható oldóképessége 

révén.  
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Számos előnye ellenére a scCO2 alkalmazása enzimes reakciók közegeként ipari 

méretben csak akkor nyerhet teret más megoldásokkal szemben, ha az adott vegyület más 

módon nem állítható elő megfelelő tisztasággal és hozammal, és az új technológia 

egyértelműen profitot termel, valamint ha a scCO2-os eljárás gazdasági szempontból 

nyereséget hoz. 

 

1.4.1 Hőmérséklet, nyomás hatás 

Az enzimek összetett feltekeredett polipeptid molekulák, meghatározó negyedleges 

szerkezetüket a H-kötések, ionos és hidrofób kölcsönhatások és a diszulfid-hidak tartják 

össze. Stabilitás szempontjából a diszulfid-hidakkal rendelkezők lényegesen jobban 

megőrzik szerkezetüket, mint az ilyen típusú kovalens kötés nélküli enzimek [108]. 

Szuperkritikus rendszerekben végzett reakciók esetén a nyomás és a hőmérséklet a közeg 

fizikai tulajdonságainak változásán keresztül együttesen befolyásolja az enzimaktivitást, és 

ezáltal a reakciók lefutását. Ezt bizonyítja az is, hogy szerves oldószerben 1-120 bar közötti 

nyomás tartományban nincs hatása a nyomásváltozásnak a kinetikus reszolválás 

szelektivitására és produktivitására [109]. A scCO2 nyomásának változtatásával együtt 

változnak a sűrűség-függő fizikai paraméterek, mint a megoszlási hányados, a dielektromos 

állandó és a Hildebrant oldhatósági paraméterek, amelyek közvetetten befolyásolják az 

enzimaktivitását, specificitását és stabilitását [110, 111]. A nyomás és a hőmérséklet direkt 

módon is hatással lehet az enzimaktivitásra [112] és a reakcióparaméterekre, beleértve a 

reakciósebességet is. A nyomás jelentősen befolyásolhatja az enzimkatalizált reakciók 

enantioszelektivitását is [113].  

Alapvetően az enzimek a nagy nyomást a leggyakrabban vizsgált 10-40 MPa 

tartományban jól tolerálják, további növelés negatívan hathat, irreverzibilis denaturációjuk 

csak különösen nagy nyomás fölött (~ 400 MPa) következik be [114], ezért már a nyomás 

direkt módon hat az enzim molekulák konformációjára. A különböző reakciók esetén az 

enzimekre más-más lehet a nyomás hatása, míg ugyanaz az enzim ugyanolyan körülmények 

között nyomás függően állítja elő az egyik terméket és adott nyomás után a hozama jelentősen 

csökken, addig más termékeket tág tartományban nyomástól függetlenül képez [115]. Erre egy 

szemléletes példa az etil-4-hidroxi-3-metoxicinnamát Novozym 435 lipázzal katalizált 

alkoholízise illetve átészterezési reakciója. Adott hőmérsékleten (80 °C-on) az alkoholízis 

esetében éles nyomás optimummal rendelkezik a reakció 10,3 és 13,8 MPa között (~ 60 %-os 

hozam), a további nyomás növelés jelentős hozamcsökkenést okoz (~ 35 MPa nyomáson már 

mindössze ~ 47 %-os a hozam). Ezzel ellentétben az átészterezési reakciónál a nyomástól 

(~ 14-35 MPa tartományban) szinte teljesen függetlenül keletkeznek a monoferuloil-
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monooleoil-glicerin (~ 33-35 %-os hozammal) valamint a feruloil-dioleil-glicerin (~ 37-41 %-

os hozammal) zsírok.  

Az enzimek aktivitás csökkenését gyakran nem a nagy nyomás, hanem a 

nyomásváltozás, nyomásmentesítés idézi elő. Erre magyarázatul szolgál, hogy az enzim kötött 

vízrétegében oldott CO2 hirtelen távozása gyors nyomás csökkentés esetén az enzim 

konformációja maradandó károsodást szenved és denaturálódik [116]. A nyomásmentesítés a 

visszamaradó enzimaktivitás növelése érdekében jobb, ha a szuperkritikus fázisból történik, 

mint lehűtést követően a folyadék fázisból, ugyanis a kritikus pont alatti hőmérsékleten 

történő nyomásmentesítés számottevő enzimaktivitás csökkenést okozhat. Míg fázisátalakulás 

hatására (a hőmérséklet változtatásával 40 fázisváltást (65 °C – 15 MPa és 20 °C – 51 bar.) 

követően szuperkritikus fázisból történő nyomásmentesítéssel) csak minimális, de észlelhető 

csökkenés következik be az enzimaktivitásban [108]. 

Állandó nyomáson a scCO2 sűrűsége nagyobb, ha a hőmérséklet kisebb. Ezért a 

hőmérséklet növelésével az oldóképessége csökken. Ezzel szemben a diffúziós állandó a 

hőmérséklet emelkedésével nő. A hőmérséklet növekedése, ha pusztán reakciókinetikai 

alapokat veszünk figyelembe, növeli a reakciósebességet, azonban mivel enzim katalízisről 

van szó, fontos szempont a biokatalizátor számára is megfelelő hőmérséklet beállítása. A 

legtöbb esetben a reakciósebesség hőmérséklet függése maximumos görbével írható le 

(11. ábra) [37].  

 
11. ábra 

Az enzimek hőmérséklet optimuma 

Az enzimek hőstabilitásától függően adott hőmérsékletig a reakciósebesség nő a 

hőmérséklet emelésével, akár még 70-80 °C-nál magasabb hőmérsékleten is [117, 118, 119], míg más 

reakcióknál 40-50 °C körül kapták az optimális értéket [

120, 121, 122]. Matematikailag a hőmérséklet 
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T

Hődenaturálódás
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   [117-119] 
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enzimaktivitásra gyakorolt hatása leírható két jól definiált termikus paraméterrel: az 

Arrhenius aktiválási energiával, amely a hőmérséklet hatását írja le a katalitikus 

reakciósebességi állandóra és a termikus stabilitás, amely megadja a hőmérséklet hatását a 

termikus inaktivációs állandóra. 

Az enzimaktivitáson és ezáltal a reakciósebességen kívül egy nagyon fontos paramétere 

az enzimreakcióknak a szelektivitás. Az enzim konformáció változásán keresztül ezt a 

paramétert is mind a nyomás, mind a hőmérséklet befolyásolhatja. Matsuda és munkatársai 
[113] 1-(p-klorofenil)-2,2,2-trifluoroetanol Novozym katalizált acetilezését vizsgálták izoterm 

körülmények között 8-19 MPa nyomás tartományban. Az E értékben folyamatos csökkenést 

figyeltek meg, amely feltehetően annak köszönhető a nyomásnövelés hatására scCO2 

sűrűségében bekövetkező nagy változás miatt jelentősen megváltozott a CO2 és az enzim 

közötti kölcsönhatás, amely fokozatosan megváltoztatta az enzim konformációját és ezáltal a 

reakció enantioszelektivitását is. A hőmérséklet esetében hasonló függést tapasztaltak [123]. 

Az egyes enzimek a hőmérséklet/nyomás változásra akár reakciónként is egészen 

különböző módon reagálhatnak, jelentősen eltérő aktivitás változást mutathatnak, ezért 

rendkívül fontos adott enzim és adott reakció esetén az optimális működési paraméterek 

beállítása. 

 

1.4.2 Vízaktivitás, víztartalom scCO2-ban 

Hidrolitikus reakciókban a víz az egyik reaktáns, továbbá szuperkritikus fluidumokban 

entrainerként is viselkedhet, megváltoztathatja a közeg polaritását, és ezáltal az egyes 

anyagok oldhatóságát is, továbbá hatással van a reakció kinetikára is, és megkönnyítheti a 

reagensek diffúzióját. A víz jelenléte befolyásolja az enzim szerkezetét, és ezáltal az 

aktivitását is, a nem-kovalens kötéseken és a H-kötések bomlásán keresztül. Az 

enzimaktivitás jelentősen függ a reakció közegben jelenlevő víz mennyiségétől, az enzim 

aktivitásához alapvetően szükséges a hidratáltság, a víz teljes hiánya mellett az enzimek 

inaktívvá válnak [124]. Ha a víztartalom meghaladja az optimális értéket, szintén negatív 

hatású lehet.  

Tehát a szuperkritikus fluidumokban a nyomás és a hőmérséklet mellett a víztartalom 

helyes beállítása is rendkívül fontos paraméter az enzimek megfelelő működéséhez. Marty és 

munkatársai különböző vízkoncentráció mellett vizsgálták a Lipozim enzimmel végzett 

reakció után visszamaradó enzimaktivitást, és azt találták, hogy az enzim irreverzibilisen 

denaturálódik túlzott vízfelesleg esetén. Azt feltételezték, hogy amikor nagy mennyiségű 

vizet adunk a rendszerhez, olyankor a víz adszorbeálódik az enzim felületén, és az enzim 

teljesen telítődik több réteg vízzel. Ez a jelenség okozza az aktivitás csökkenést, mivel a 
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vízrétegek akadályozzák az anyagtranszportot az enzim felülete és a reakció közeg között 
[125]. Bizonyos mennyiségű vízre azonban szükség van, hogy az enzim megőrizze a H-

kötésekkel biztosított aktív konformációját. Az enzimek alakja változhat az enzimen kívül és 

belül a víz molekulák által kialakított H-kötések mennyiségének megfelelően [126]. Az 

enzimet körülvevő mikrovízréteg és a reaktánsok polaritásától függően is másként 

viselkedhet az enzim. Míg az enzim körüli mikrovízréteg felelős az enzimaktivitásért, addig a 

vízréteg bármely fizikai tulajdonságának változása (pH, vastagság, oldóképesség) hatással 

lehet a reakció lefutására.  

A túlzott vízkoncentráció hozzájárul az enzim termostabilitásának csökkenéséhez. A 

víz növeli a fehérje molekulák mobilitását és fokozza a széttekeredést. A víz jelenléte a 

diszulfid hidak bomlását és átrendeződését, az aszparagin és a glutamin deaminálódását, 

valamint a peptid kötések hidrolízisét okozhatja [118].  

Emiatt sok esetben az enzimek stabilitása sokkal nagyobb nem vizes közegben, mint 

vizes oldatban. A megfelelő víztartalmat az adott hőmérséklethez kell beállítani. Bár 

különböző becslések vannak a megfelelő aktivitáshoz szükséges hidratáltsági fokra, azonban 

az általánosan elfogadott érték kb. 0,2 g víz / g enzim, vagyis 20 m/m %, amely a natív, 

rögzítetlen enzimre vonatkozik [127, 128]. Bár szerves oldószerekben is szükséges valamilyen 

mértékű vízkoncentráció, azonban a minimális mennyiség sokszor meglepően alacsony, 

vízmentes oldószerben (< 0,02 V/V %) is képesek magas aktivitásra   [129, 130, 131, 132]  . Az optimális 

aktivitás eléréséhez enzimenként és reakciónként különböző lehet a vízigény is.  

 

1.4.3 Enzimes reakciók scCO2-ban 

A scCO2-ban végzett enzimes reakciók gyakorlatilag enzimes hidrolízisre valamint 

enzimes szintézisre bonthatók. A scCO2 reakcióközegként történő felhasználásának egyik 

fontos területe a növényi olajok enzimes hidrolízise. Az esszenciális zsírsavak táplálkozási 

szempontból nagyon fontosak, mivel az emberi szervezet nem képes előállítani azokat. Az 

ehhez szükséges kiindulási anyagok, a növényi olajok scCO2-dal jól extrahálhatók így 

lehetőség nyílhat folyamatos rendszerben kapcsolt extrakció-reakció megvalósítására is. A 

továbbiakban bemutatok néhány érdekes, a dolgozatom szempontjából fontos eredményt, 

különös tekintettel a folyamatos technológiára.  

ScCO2-ban napraforgóolaj lipáz (Aspergillus niger) katalizált hidrolízisét két különböző 

típusú nagynyomású reaktorban is elvégezték, egy kevert tartály reaktorban [133], majd az 

optimalizált eredményekre (maximális enzimaktivitás 20 MPa nyomáson és 50 °C 

hőmérsékleten) alapozva folyamatos membrán reaktorban [134]. A reakciósebesség mindkét 

esetben nagyobb volt, mint hagyományos oldószerben végzett reakciók esetén. A nagyobb 

  [129-132] 
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konverziót a kevert tartály reaktorban kapták 48 h után, azonban a folyamatos reaktorban 

mindössze 1 h után elérték a maximális konverziót. A folyamatos rendszer esetén optimálták 

a szubsztrát térfogatáramát (0,1 dm3/min (Vre: 0,045 dm3)) is, valamint a reagensek 

egymáshoz viszonyított arányát (1:1 szubsztrát:víz arány). Sovová és Zarevúcka  [135, 136, 137] 

feketeribizli olaj és feketeribizlimag-olaj hidrolízise során a konverziót vizsgálták a nyomás, a 

hőmérséklet, a CO2 térfogatárama és víztartalma, valamint a reaktorban az enzim töltés és 

eloszlás függvényében. A biokatalízishez makropórusos anionos gyantán rögzített Mucor 

miehei eredetű lipázt használtak. A reakciót folyamatos reaktorban 10-28 MPa nyomáson, 30-

50 °C hőmérsékleten 55-100 %-os víz telítettség mellett végezték. A lipáz aktivitása magas 

volt és hosszú időn keresztül sem tapasztaltak csökkenést. A vizsgált tartományban a nyomás 

és a hőmérséklet hatása nem volt jelentős, azonban 50 °C fölötti hőmérsékleten aktivitás 

csökkenést tapasztaltak. A CO2 víztelítettségének hatása szinte elhanyagolható volt az 

eredményekre nézve. A víz enzimekre gyakorolt hatása ismeretében ez egy kissé meglepő 

tapasztalat, de ez feltételezhetően annak a következménye, hogy ennek az enzimnek ebben a 

vízkoncentráció-tartományban nem változik a szerkezete. Ha víztartalomról beszélünk 

enzimes reakciók esetén, akkor a rendszerbe bevitt vízen kívül fontos paraméter az enzim 

saját víztartalma is. Hampson és Foglia rögzített CAL-B ágyon keresztül áramoltatott scCO2-

ban, 60 °C hőmérsékleten és 27,5 MPa nyomáson vizsgálták a tripalmitin palmitinsavvá 

alakulásának konverzióját és az enzim víztartalmának fontosságát az enzimaktivitás 

szempontjából. Megfigyelték, hogy a CO2 térfogatáramának megfelelően az enzim 

vízrétegéből a scCO2-os fázisba beoldódik a víz, így az enzim ágy folyamatosan veszít a 

víztartalmából. Az optimális enzim víztartalmat 23,5 m/m %-ra becsülték, ennél a beállításnál 

hosszú ideig közel állandó produktivitással katalizál az enzim [138]. Az összekötött extrakció – 

reakció típusú eljárás kifejlesztéséhez modellreakcióként Rezaei és Temelli kanola olaj 

Lipozim (Mucor miehei eredetű) katalizálta hidrolízisét tanulmányozták (10-38 MPa, 35-

55 °C és a CO2 térfogatáram: 1,0-3,7 dm3/min), ahol a zsírsavat olajas magvakból extrahálták, 

majd alakították át scCO2 felhasználásával. Ilyen technológiánál a nyomás és a hőmérséklet 

mellett a térfogatáram hatása befolyásolja mind az extrakció sebességét, mind pedig az enzim 

számára biztosított tartózkodási időt, így jelentős hatása lehet a konverzióra valamint a 

termékek enantiomertisztaságára. Maximális 63-67 %-os konverziót 24-38 MPa nyomáson, 

55 °C hőmérsékleten értek el és a térfogatáram 3,7 dm3/min (Vre: 0,02 dm3) volt. A konverzió 

további növelése az enzim/szubsztrát arány növelésével lehetséges, vagy alacsonyabb 

térfogatárammal csökkenthető az extrahált olaj mennyisége [139].  

A hidrolizáláson kívül az lipázok nem csak zsírok, lipidek, hanem egyéb szubsztrátok, 

például zsírsavak, alkoholok átalakítására is képesek észterezésen keresztül, sőt alkalmazásuk 

jelentős részét ez a terület adja. Jelentősége abban rejlik, hogy egyrészről lehetővé teszi az 

egyik enantiomer átalakításával a reszolválást, másrészről az alkoholok acilezése azért is 

[135-137] 
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fontos feladat mivel hasznos és hatékony védelmi protokollt jelent többlépéses szintetikus 

folyamatokban. Ezeknél a reakcióknál az általánosan vizsgált paramétereken kívül fontos még 

a reagens helyes megválasztása, amely nem feltétlenül azonos az adott reakcióhoz szerves 

oldószerben megfelelő donor vegyülettel. Összegezve néhány fontosabb enzimes szintézist 

mutatok be példaként a 2. táblázatban, amelyben szembetűnő, hogy akár ugyanaz az enzim 

két különböző reakciót jelentősen eltérő paraméterek mellett is katalizálhat jó hatásfokkal, 

valamint ezek a paraméterek befolyásolhatják a keletkezett termék enantiomertisztaságát is. 

Ezért is fontos az egyes reakciók, vegyületek egyedi beállításainak maghatározása. Ugyan a 

korábbi tapasztalatok alapján becsülhető a várható optimális hőmérséklet, nyomás, valamint 

vízkoncentráció-tartomány, de a technológia továbbfejlesztéséhez és az esetleges ipari 

megvalósításhoz ez az ismeret elengedhetetlen fontosságú. Számos további példa van az 

irodalomban a biokatalitikus szintézisekre, azonban közülük csak keveset optimáltak 

bioreaktorban a nagyléptékű előállítás fontossága ellenére [140, 141, 142]. Ipari megvalósítások a 

titoktartási szerződések miatt még többnyire nem ismertek. 

 [140-142] 
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2. táblázat 

Enzimkatalizált szintézisek scCO2-ban  

Szubsztrát Reagens Enzim P T Eredmények Hivatkozás 

izoamil-alkohol ecetsav-anhidrid CAL-B 8-30 MPa 40 °C  
szakaszos és folyamatos reaktorban, a P-
nak nincs hatása a vizsgált tartományban 

[143] 

1-butanol vinil-butanoát CAL-B 8 MPa 60 °C 
szakaszos és folyamatos, hozzáadott víz 
nélkül a legnagyobb az enzimaktivitás 

[144] 

monoterpének ecetsav CAL-B 10 MPa 60 °C 
szakaszos reaktorban, P hatása 
elhanyagolható, további T növelés E 
csökkenését okozza 

[145] 

mentol izopropenil-acetát észteráz EP-10 10 MPa 50 °C 
szakaszos reaktorban, hozzáadott víz nélkül 
a legnagyobb az enzimaktivitás 

[146] 

1-hexanol butil-acetát Novozym 435 10 MPa 35 °C 
szakaszos reaktorban, telítési 
koncentrációig nincs hatása a víznek, 
fölötte aktivitás csökkenést okoz 

[147] 

ibuprofén vinil-acetát Novozym 435 15 MPa 90 °C 
szakaszos reaktorban, csak részlegesen 
szelektív a reakció 

[148] 

1-feniletanol vinil-acetát Novozym 435 15 MPa 95 °C 
szakaszos reaktorban, a termék ee 
hőmérséklet független tág tartományban 
(< 130 °C) 

[148] 

palmitinsav etanol Novozym 435 8 MPa 55 °C szakaszos reaktorban [149] 
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1.5 A vizsgált vegyületek 

1.5.1 A 4-fenilazetidin-2-on 

A β-laktám gyűrű egy heterociklusos gyűrű, amely három szén és egy nitrogén atomot 

tartalmaz, valójában egy ciklikus amid (12. ábra).  

NH

O

 
12. ábra 

A (rac)-4-fenilazetidin-2-on szerkezeti képlete 

A β-laktám vegyületeket és β-aminosav származékait a vegyipar számos területén 

(peptid-, kombinatorikus-, heterociklusos-, alkaloidkémia) előszeretettel alkalmazzák. A β-

laktám származékok a jól ismert penicillin és cephalosporin antibiotikumok alapvázai de 

egyéb számos biológiailag fontos hatással is rendelkeznek. A baktériumok gyorsan kialakuló 

rezisztenciája, az erősebb antibiotikumok és a hatékonyabb β-laktamáz inhibitorok iránti 

igény újabb és újabb származékok előállítására sarkallja a kutatókat, amelyek alapját az 

enantiomertiszta intermedier és kiindulási laktám vegyületek adják. Néhányuk antibakteriális 

aktivitást mutat, néhány β-fenilalanin (Phe) [150] és β-laktám származék [151] ígéretes 

rákellenes, gyulladáscsökkentő, antivirális, fájdalomcsillapító vagy plazma koleszterinszint 

csökkentő [152] hatású.   

A 4-fenilazetidin-2-on (LAK) (CAS szám: 5661-55-2) vegyület és származékainak 

enzimes reszolválását már vizsgálták hagyományos szerves oldószerekben. Li és munkatársai 
[153] aceton-víz elegyben N-hidroximetilezett β-laktám származékok kemoenzimatikus kettős 

reszolválását végezte Burkholderia cepacia lipáz jelenlétében. Nagy optikai tisztaságú 

(ee > 99 %) fluorozott illetve nem-fluorozott LAK-ot állítottak elő. Nagai és munkatársai [154] 

N-aciloximetil β-laktám származékok szerves oldószerben végzett lipáz katalizált hidrolízisét 

és átészterezési reakcióját vizsgálták, a termékek kiváló enantiomertisztasággal keletkeztek. 

Két lépéses lipáz B típusú enzimmel enantioszelektív hidrolízisen keresztül állítottak elő 

LAK-ot [155]. Forró és munkatársai [156] a LAK CAL-B katalizált enantioszelektív 

gyűrűnyitási reakciójával optikailag tiszta (ee > 99 %) (R)-Phe-t állítottak elő. Ezenkívül 

további LAK származékok lipáz katalizált hidrolízisét végezték tetrahidrofuránban kiváló 

konverzióval (X > 49,9 %) és 98 % feletti enantiomertisztasággal [157].  
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1.5.2 A transz-2-hidroxiciklohexánkarbonitril 

A transz-2-hidroxiciklohexánkarbonitril (CCH) (CAS szám: 63301-31-5) és származék 

enantiomerei egy bíztató androgén receptor antagonista gyógyszer intermedierei (13. ábra) 
[158, 159, 160  . 

*
*

CN

OH

 

13. ábra 

A (rac)-transz-2-hidroxiciklohexánkarbonitril szerkezeti képlete 

A transz-CCH-t már több módon, különböző oldószerekben sikeresen reszolválták 

enzimkatalízissel. Höenig és munkatársai [161] metanolban 2 lépéses reakcióval állították elő 

az (1S,2R)-CCH enantiomert. Az első lépésben vajsavanhidriddel kémiai úton kapott 

butanoil-CCH köztiterméket Pseudomonas fluorescens lipázzal enantioszelektíven 

hidrolizálva kapjuk az egyik enantiomert. Forró és munkatársai [162] diizopropil-éterben vinil-

acetáttal (VA) Pseudomonas cepacia eredetű lipáz katalizált direkt acilezéssel reszolválták 

mind a cisz-, mind a transz-CCH enantiomereket az elméletileg elérhető maximális 

konverzióval (50 %) és kitűnő termék enantiomertisztasággal (ee > 99 %). Lourenço és 

munkatársai [163] ionos folyadékban CAL-B-vel reszolválták a CCH-t, 100 torr (13,3 kPa) 

nyomáson és 35 °C hőmérsékleten, 4 nap után az (1R,2S)-CCH esetében 70 %-os hozamot és 

29 %-os ee-t, míg az (1S,2R) izomer esetében pedig 25 %-os hozamot és 96 %-os termék ee-t 

értek el. 

 

1.5.3 A transz-1,2-ciklohexándiol 

A ciklohexán vicinális diolja két kiralitás centrumot tartalmaz, így a lehetséges 

diasztereomerek száma 4 (14. ábra). Az (1R,2R) és (1S,2S) konfigurációjú diasztereomereket 

nevezik transz-1,2-ciklohexándiolnak (CHD) (CAS szám: 1460-57-7). A transz-1,2-

diasztereomereket és származékaikat aszimmetrikus szintézisekben királis építőelemként, 

segédanyagként [164, 165], valamint gyógyszerkémiai-, agrokémiai- valamit optikailag aktív 

koronaéter [166] szintézishez használják fel leggyakrabban. (1S,2S)-CHD-lal végezték például 

α,α-diszubsztituált α-aminosav származékok aszimmetrikus szintézisét [167], illetve 

cinnamaldehid foszfonilezése során (1S,2S)-CHD – Ti(OPr)4 komplex-szel 70 % optikai 

tisztaságot értek el [168]. 

 [158-160] 
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14. ábra 

A (rac)-transz-1,2-ciklohexándiol szerkezeti képlete  

(1R,2R)-CHD-t sikeresen alkalmazták tetraszubsztituált 1,4-dioxánszármazékok 

aszimmetrikus szintézisében [169] valamint (1R,2R)-CHD-ból kiindulva SN2 típusú reakcióval 

C2-szimetrikus  két kén- illetve két szelénium-leadásra képes és C1 kevert kén és szelénium-

leadásra képes ligandumokat készítettek [170]. 

Elsőként Kawai és munkatársai [171] vizsgálták transz-1,2-diacetoxiciklohexándiol 

(CHDAc2) Rhizopus nigricans teljes sejtes biokatalizált hidrolízisét, ahol a kapott (R,R)-CHD 

enantiomertisztasága 50 % volt. Crout és munkatársai [172] 50 %-os, elméletileg maximális, 

konverzióval és 95 %-nál nagyobb enantiomertisztasággal kapták mind az (R,R)-CHD-t, mind 

az (S,S)-CHDAc2-ot. Később azonban Laumen és munkatársai [173] igazolták nagy 

mennyiségű racém monoacetát keletkezését preparatív léptékben. További kutatások 

eredményeképpen 96 % és 97 %-os ee-vel kapták az (R,R)-1-acetoxiciklohexán-2-olt ((R,R)-

CHDAc) és az (S,S)-CHDAc2-ot [174]. A CHDAc2 kinetikus reszolválását megvalósították 

Pseudomonas cepacia lipázzal is, így 99 % fölötti ee-vel kapták az (R,R)-CHD-t és az (S,S)-

CHDAc2-ot [175]. Naemura és munkatársai [176, 177, 178] di-izopropiléterben vizsgálták, hogy 

különböző lipázokkal katalizált acilezés során melyik a gyorsabban reagáló enantiomer a két 

transz izomer közül, és minden esetben azt találták, hogy az (R,R) enantiomer a reaktívabb. 

Bortoliniék [179] vicinális diolok, így a CHD Bacillus stearothermophilus eredetű diacetil 

reduktáz katalizált kinetikus reszolválását vizsgálták. Jó szelektivitással (ee > 99 %) kapták a 

megfelelő α-hidroxi-ketont minden esetben, azonban transz-CHD esetében 88 %-os termék 

hozam mellett. Bódai és munkatársai [180] számos transz-cikloalkán-1,2-diol enantioszelektív 

kinetikus reszolválását vizsgálták. Lipáz AK enzimmel maximális konverzió (50 %) mellett 

97 és 99 % fölötti ee-vel kapták az (S,S)-CHDAc-ot és az (R,R)-CHDAc2-ot. Detry és 

munkatársai [181] Bacillus subtilis A és B lipázokkal végezték a CHDAc2 enantioszelektív 

hidrolízisét. Azt találták, hogy mindkét vizsgált lipáz rendkívül szelektív az (R,R) 

enantiomerre. Preparatív léptékben is 99 % fölötti ee értékkel kinyerhető volt mindkét 

enantiomer. 

A felsorolt három vegyület a LAK, a CCH és a CHD kinetikus reszolválása szakaszos 

reaktorban, szerves oldószerekben és/vagy ionos folyadékban jól ismert, kidolgozott eljárás. 

Azonban egyik vegyület enzimes kinetikus reszolválása sem ismert scCO2-ban. Mivel ez nem 

  [176 - 178] 
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egy atmoszférikus nyomáson végzett technológia, ezért a hagyományos oldószerek esetén 

vizsgált műveleti paramétereken (hőmérséklet, szubsztrát koncentráció, vízaktivitás) kívül a 

nyomás is fontos szerepet kap. 

 

1.5.4 Az 1-feniletanol 

Az 1-feniletanol (PE) (CAS: 98-85-1) az egyik legegyszerűbb szekunder alkohol, kiváló 

modell vegyület (15. ábra). 

OHCH3 *

 
15. ábra 

A (rac)-1-feniletanol szerkezeti képlete  

Az optikailag aktív 1-PE-t királis építőelemként, szintetikus intermedierként a 

finomkémia, a gyógyszer- és növényvédőszeripar területén hasznosítják [182, 183, 184, 185, 186, 187, 188]. Mindkét 

enantiomer alkalmas lehet kémiai analízisek elvégzéséhez, királis reagensként az 

enantiomertisztaság meghatározására [189], valamint ciklikus anhidridek és epoxidok 

gyűrűnyitására  [190, 191, 192]. Az optikailag tiszta (R)-1-PE-t széles körben alkalmazza a kozmetikai 

ipar illatanyagként, mivel enyhe virágillata van [193]. Használják még szolvatokróm festékek 

egyik összetevőjeként [194], szemvédőszerként valamint koleszterin-csökkentőként, mivel 

gátolja a bélben a koleszterin felszívódását [195]. 

A rac-1-PE vegyület enzimkatalizált kinetikus reszolválása, általában acilezésen 

keresztül, szinte az egyik legtöbbet vizsgált modell reakció. Tanulmányok készültek műveleti 

paraméter optimalizálásra különböző oldószerekben, így szerves oldószerben [196], ionos 

folyadékban [197, 198] és szuperkritikus közegben [148] is, szakaszos és folyamatos készülékben, 

továbbá reaktormodellezést [199] is végeztek már a kapott eredmények alapján. Hatékony, 

melléktermékképzés-mentes dinamikus-kinetikus reszolválási eljárást azonban még nem 

sikerült megvalósítani.  

      [182 - 188] 

 [190-192] 
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2 Kísérleti rész 

2.1 Anyagok és módszerek 

2.1.1 Felhasznált anyagok 

3. táblázat 

Felhasznált anyagok 

Anyag Halmazállapot Tisztaság Előállító/Szállító 

CAL-Ba szilárd - Sigma-Aldrich Kft. 

PS-CIb szilárd - Sigma-Aldrich Kft. 

PS-IMc szilárd - Sigma-Aldrich Kft. 

transz-1,2-CHD szilárd 96 % d Sigma-Aldrich Kft. 

rac-1-PE folyadék 98 % Sigma-Aldrich Kft. 

(S)-(-)-1-PE folyadék 99,5 % Sigma-Aldrich Kft. 

metanol (MeOH) folyadék 99,99 % Sigma-Aldrich Kft. 

vinil-acetát (VA) folyadék 99 % Sigma-Aldrich Kft. 

egyéb oldószerek folyadék > 99 % Molar Chemicals Kft. 

LAK szilárd 99,5 % Szegedi Tudományegyetem 

CCH szilárd 98 % Szegedi Tudományegyetem 

CO2 gáz 99,5 % Linde Gáz Mo. Zrt. 

BASF Pd/G1-21 szilárd - BASF catalyst Llc. 

BASF Pd/K3-10 szilárd - BASF catalyst Llc. 

BASF Pd/R1-10 szilárd - BASF catalyst Llc. 

BASF Pd/R3-11 szilárd - BASF catalyst Llc. 

Pd/C szilárd - BASF catalyst Llc. 

Pd szilárd - BASF catalyst Llc. 

VOSO4 · xH2O szilárd 97 % Sigma-Aldrich Kft. 

KIPRu(II)e szilárd 96 % Sigma-Aldrich Kft. 

KPRu(II)f szilárd - Sigma-Aldrich Kft. 

CoCl2 · 6H2O szilárd - Reanal Rt. 

Benzolszulfonsav szilárd - Merck Kft. 

Nafion NR-50 szilárd - Sigma-Aldrich Kft. 

Nafion SAC 13 szilárd - Sigma-Aldrich Kft. 

Zeolit szilárd 99,9 % Zeolyst International 

  

a makropórusos gyantán rögzített genetikailag módosított Aspergillus niger szubmerz fermentációjával előállított 
Candida antarctica lipáz B (≥ 10 000 U/g) (rendelési kód: L4777), a továbbiakban az immobilizált 
enzimkészítményeket csak röviden enzimként fogom nevezni, így bemérések esetén is a hordozó és az enzim 
tömegét vettem enzim tömegnek. 
b kerámia gyöngyön rögzített Pseudomonas cepacia eredetű „Amano” lipáz (≥ 30 000 U/g) (rendelési kód: 
534897, már nem forgalmazzák) 
c kovaföldön rögzített Pseudomonas cepacia eredetű „Amano” lipáz (≥ 500 U/g) (rendelési kód: 709603) 
d felhasználás előtt scCO2-os extrakcióval tisztítva GC-MS alapján > 99,8 % tisztaságú 
e KIPRu(II): Klorodikarbonil(1-(izopropilamino)-2,3,4,5-pentafenilciklopentadienil)ruténium(II) 

f KPRu(II): Klorodikarbonil(1,2,3,4,5-pentafenilciklopentadienil)ruténium(II) 
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2.1.2 Szakaszos reaktor 

A szakaszos üzemű kinetikus reszolválási kísérleteket a 16. ábrán látható nagynyomású 

autoklávban (Pmax: 25 MPa, Tmax: 100 °C, Vhasznos: 30 ml) végeztem, amely valójában egy 

kevert tartályreaktor.  

 
16. ábra 

A nagynyomású tartályreaktor vázlata 

1. CO2 puffertartály, 2. nagynyomású szivattyú, 3. CO2 bevezető szelep, 4. mágneses keverő mag, 5. manométer, 
6 hasadótárcsa 7. hőmérő, 8. szűrő, 9. leeresztő szelep, 10. minta, 11. termosztát, 12. mágneses keverő 

Az enzim, a szubsztrát és a reagens beadagolása után a cella lezárását követően a már a 

megfelelő hőmérsékletre termosztált reaktort az (1) CO2 puffertartályból (a CO2 palackban 

jelen lévő egyensúlyi gőz-folyadék elegyből a gőz fázisból elvett CO2-ot egy kondenzátorban 

lekondenzáltattam, majd így az egyszeri desztillációs lépést követően az állandó víztartalmú 

folyadék CO2-ot a puffertartályban tároltam) a (2) nagynyomású szivattyún át a (3) bevezető 

szelepen keresztül a kívánt nyomásra töltöttem fel folyadék CO2-dal, amely a reaktor 

hőmérsékletén már szuperkritikus állapotba került. Amennyiben a víz hatását is vizsgáltam, a 

(3) szelep előtt egy szilikagéllel töltött oszlopot is bekötöttem, ami az átvezetett CO2 

víztartalmát megkötötte. A beadagolt anyagok megfelelő keveredését és érintkeztetését egy 

szabályozható fordulatszámú mágneses keverő (12) biztosította. A reakció követése vagy 

szelektív termék kioldás céljából a reaktor üzemeltethető folyamatos kevert tartály 

reaktorként is, vagyis a leeresztéssel egy időben az állandó nyomás biztosításához CO2-ot 

áramoltattam át (tömegáram: ~ 0,30-0,50 g/min) a reaktoron. A CO2 pontos mennyiségét a 

szivattyú dugattyújának térfogatváltozásából, illetve az adott nyomás és hőmérséklet 

értékekhez tartozó sűrűséggel számoltam a 22. egyenlet szerint: 
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222 COCOCO Vm ρ⋅=          (22) 

, ahol 
2COm
 
az átáramlott CO2 tömege, 

2COV  a szivattyú térfogatváltozása, 
2COρ  a CO2 

sűrűsége az adott nyomáson és hőmérsékleten. 

 A megfelelő keveredés biztosítására a CO2-ot a reaktor aljára vezettem be, míg az 

elvétel a felső homogén fázisból történt a (7) szűrővel ellátott leeresztő szelepen keresztül. A 

mintavételek esetén adott időközönként előre meghatározott mennyiségű (ált. 2-2,5 ml) CO2-

dal mostam a rendszert. Feltételezve, hogy a reaktorban homogén elegy van jelen, a levett 

minta összetétele megegyezik a reaktorban található elegy összetételével. A termék 

elválasztás esetében a teljes reaktor térfogat 2-3-szoros mennyiségének megfelelő (60-90 ml) 

CO2-dal mostam a rendszert. A mérés végeztével a reaktort minden esetben a (7) leeresztő 

szelepen keresztül nyomásmentesítettem, majd a benne maradt anyagokat kimostam a 

megfelelő oldószerrel.  

 

2.1.3 Folyamatos reaktor 

Folyamatos rendszerben kinetikus reszolválást a CHD és a PE vegyületekkel, míg 

dinamikus-kinetikus reszolválást kizárólag a PE vegyülettel végeztem. A készülék felépítése 

mindegyik esetben hasonló volt, a 17. ábrán látható elrendezés a CHD folyamatos kinetikus 

reszolválására lett tervezve. 

 
17. ábra 

Folyamatos üzemű reaktor vázlata 

1. CO2 puffertartály, 2. Jasco PU-2080-CO2 szivattyú, 3. CO2 bevezető szelep, 4. visszacsapó szelep, 5. szűrő, 
6. előmelegítő csőkígyó, 7. szubsztrát extraktor oszlop, 8. statikus keverővel ellátott T-elágazás, 9. enzimreaktor 
oszlop, 10. hőmérő, 11. manométer, 12. leeresztő szelep, 13. minta, 14. visszacsapó szelep, 15. bevezető szelep, 

16. manométer, 17. HPLC pumpa, 18. szubsztrát, 19. termosztált vízfürdő 
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Az elrendezés alapelve, hogy a scCO2-os fázist és a szubsztrát fázist egymással 

szemben vezetjük be és elegyítjük a reakció előtt. A CO2 az (1) CO2 puffertartály (egyszeri 

desztilláció után kapott állandó víztartalmú CO2) a (2) hűtővel felszerelt CO2 szivattyún, a (3) 

bevezető és (4) visszacsapó szelepeken át eljut a már termosztált csőkígyóig, ahol 

szuperkritikus fázisba kerül. A CHD kinetikus reszolválása során, mivel a CHD szilárd, de 

scCO2-ban oldódó vegyület, a (7) oszlopba töltött CHD szubsztrátot a CO2 kioldja, és 

továbbhaladva a keverős T-csatlakozóban találkozik és keveredik az acilezőszerrel, amely a 

(18) tárolóból a (17) HPLC pumpa segítségével a (15) bevezető és (14) visszacsapó 

szelepeken keresztül érkezik. A PE kinetikus reszolválása esetén mindössze annyi a változás, 

hogy mindkét szubsztrát (PE, VA) folyadék halmazállapotú, így a (18) tárolóban már 

homogén elegyként együtt vannak jelen, a (7) szubsztrát oszlopra pedig nincsen szükség. A 

homogén scCO2-szubsztrát keverék ezután a (9) immobilizált enzimmel töltött reaktorba jut, 

ahol a mérési beállításoknak megfelelő mértékben végbemegy a reakció. A dinamikus-

kinetikus reszolválás esetén a korábbiakhoz képest annyiban módosul az elrendezés, hogy a 

(9) oszlopba nem pusztán az enzim, hanem a racemizálásért felelős, az enzimtől fizikailag 

szeparált kémiai katalizátor is jelen van. A tartózkodási időt elsősorban a CO2 

térfogatáramával lehet szabályozni. A termékek a (12) szelepen keresztül nyomásmentesítés 

után összegyűjthetők a (13) mintaszedőben.  

 

2.1.4 Analitikai módszerek 

2.1.4.1 Királis állófázisú gázkromatográfia (GC) 

A minták GC elemzését Thermo Finnigan Focus GC (Thermo Fischer Scientific, 

Waltham, Massachusets, USA) és Varian GC (Varian Inc., Palo Alto, California, USA) FID 

detektorral ellátott készülékekkel végeztem. A vizsgált enantiomerek elválasztására két típusú 

királis kolonnát használtam: Supelco Beta DexTM 120 FS oszlopot (30 m × 0,25 mm × 0,25 

µm) és Chrompack Chirasil-L-Val oszlopot (20 m × 0,25 mm × 0,25 µm ). A vivőgáz minden 

esetben 140 kPa nyomású hélium (99,99 %) vagy nitrogén (99,99 %) volt. Az alkalmazott 

hőmérséklet program vegyületenként változott. 

 

2.1.4.1.1 4-Fenilazetidin-2-on 

Supelco Beta DexTM 120 FS oszlopon (vivőgáz: hélium), a kezdeti 1 perces 120 °C-os 

izoterm szakaszt követően 160 °C-ra emelkedett (30 °C/min) a kemence hőmérséklet, majd 

10 perces izoterm szakasz következett, ezután a második lépcső (10 °C/min) végén elérve a 

180 °C-os véghőmérsékletet egy 17 perces izoterm szakasszal fejeződött be a program. A 

teljes futási idő 31,33 perc volt (retenciós idők (perc): (R)-LAK: 27,29; (S)-LAK: 28,83). 
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2.1.4.1.2 Fenilalanin 

A Phe enantiomerek, Chrompack Chirasil-L-Val oszlopon (vivőgáz: nitrogén) 

kétlépéses származékképzés ((i) diazometánnal (CH2N2, (ii) ecetsavanhidriddel 

4-dimetilaminopiridin és piridin jelenlétében) után elválaszthatók voltak. A 10 perces 100 °C-

os kezdeti izoterm szakaszt egy 150 °C-ra történő hőmérséklet-emelés (10 °C/min) követte. A 

teljes futási idő 25 perc volt (retenciós idők (perc): (R)-Phe: 23,16; (S)-Phe: 23,65). A minták 

jelentős részét a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémia Intézetében elemezték. 

 

2.1.4.1.3 Transz-2-hidroxiciklohexánkarbonitril és transz-2-acetoxiciklohexánkarbonitril 

(CCHAc)  

Supelco Beta DexTM 120 FS oszlopon a 13,5 perces 130 °C-os kezdeti izoterm szakasz 

után felfűtéssel (10 °C/min) értem el a 180 °C-os véghőmérsékletet, amelyet további 1 percen 

át tartottam. A teljes futási idő 19,5 perc volt (retenciós idők (perc): CCHAc: 16,73, (1R,2S)-

CCH: 17,94 (1S,2R)-CCH: 18,07) (a CCHAc-ot NaHCO3-os metanolízissel kvantitatíve 

deacileztem)). 

 

2.1.4.1.4 Transz-1,2-ciklohexándiol, transz-1-acetoxiciklohexán-2-ol és transz-1,2- 

diacetoxiciklohexán 

Supelco Beta DexTM 120 FS oszlopon (vivőgáz: hélium) a kezdeti 0,5 perces 80 °C-os 

izoterm szakaszt követően hőmérséklet növeléssel (3 °C/min) elértem a 115 °C-ot, ezután 1 

perces izoterm szakasz következett, majd további hőmérséklet-emeléssel (25 °C/min) elértem 

a végső 200 °C-os hőmérsékletet, amelyet további 2 percig tartottam. A teljes futási idő 18,57 

perc volt (retenciós idők (perc): (1S,2S)-CHD: 16,91, (1R,2R)-CHD: 17,00, (1S,2S)-CHDAc: 

17,10, (1R,2R)-CHDAc: 17,16, (1S,2S)-CHDAc2: 17,49, (1R,2R)-CHDAc2: 17,55).  

 

2.1.4.1.5 1-Feniletanol, (1-feniletil)-acetát (PEAc) 

A rutin eljárás során Supelco Beta DexTM 120 FS oszlopon (vivőgáz: hélium) 1 perces 

70 °C-os kezdeti izoterm szakaszt követően 180 °C-ig felfűtöttem (20 °C/min), majd 2 perces 

hőmérséklettartás követte. Amennyiben a melléktermékek keletkezését is figyelemmel 

akartam kísérni, a 180 °C-os izoterm szakasz után felfűtéssel (25 °C/min) elértem a 200 °C-ot 

és további 4 percig tartottam. A teljes futási idő 13,30 perc volt (retenciós idők (perc): R-

PEAc: 6,53, S-PEAc: 6,66, R-PE: 7,28, S-PE: 7,35, melléktermékek (feniletiléter dimer 

diasztereomerek): (R,S)-PE2: 12,24, (S,S)-PE2: 12,66). 



 

45 

 

A melléktermékek azonosítását GC-MS módszerrel végeztem Dr. Vida László 

segítségével. A GC-MS készülékben Zebron ZB-5m (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm) kolonnán a 

kemence hőmérséklete a következőképpen lett beállítva: 2 perces 45 °C-os kezdeti izoterm 

szakaszt követően felfűtéssel (10 °C/min) elértük a 300 °C-ot, majd további felfűtéssel 

(25 °C/min) a 350 °C-os véghőmérsékletet. A teljes futási idő 29,5 perc volt (retenciós idők 

(perc): PE: 9,33, PEAc: 11,42, melléktermékek (feniletiléter dimer diasztereomerek): (S,S)-

PE2: 17,10, (R,S)-PE2: 17,32). Az MS spektrum alapján a termékek szerkezetét a Lucy 

Version 3.10 szoftver a Nistasci adatbázisból határozta meg. 

 

2.1.4.2 NMR  

A preparált enantiomertiszta vegyületek (oldószer: deuterokloroform (CDCl3)) NMR 

spektrumát Bruker DRX 500 (1H : 20 ppm spektrumszélesség (sweep width) 20 ppm, 

pulzusszög 30 °, repetíciós idő 4,6 s, digitális felbontás 0,3 Hz/pont; 13C: 270 pp 

spektrumszélesség, pulzusszög 30 °, repetíciós idő 2,8 s, digitális felbontás 0,6 Hz/pont) 

készülékkel vette fel Dr. Szőllősy Áron. 

 

2.1.4.3 Optikai forgatóképesség mérés 

A preparált enantiomertiszta minták optikai forgatóképességét Perkin-Elemer 241 

polariméterrel határoztam meg, a Na D-vonalára (λ=589 nm) vonatkoztatva. 

 

2.1.4.4 Víztartalom mérés 

A vásárolt CAL-B enzimkészítmény víztartalmát Karl-Fischer titrálással mértem meg 

analóg pontenciometriás módszerrel. 

 

2.1.4.5 Opálosodási pont mérés 

Az egyes vegyületek oldhatósági profilját scCO2-ban egy változtatható térfogatú 

nyomásálló cellában (New Ways of Analytics Messgeräte GmbH, Lörrach, Baden-

Württemberg, Germany) különböző ismert bemérési koncentrációknál különböző 

hőmérsékleten mért opálosodási nyomások alapján határoztam meg. 
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2.1.5 Számítási módszerek 

Az alábbiakban bemutatom a kísérleti munkám során a számításaimhoz használt 

összefüggéseket. 

A konverziót 23. egyenlet [51] segítségével számítottam: 

0

0

s

ss

c

cc
X t

−
=           (23) 

, ahol 
0sc és 

ts
c a szubsztrát kiindulási és t reakció idő utáni koncentrációja M-ban, 

amelyet kalibrációra alapozva a GC kromatogramok csúcsterületeiből számítottam. 

A hozamot a 24. egyenlettel definiáltam: 

elmp

p
p c

c
Y =           (24) 

, ahol cp a termék vegyület adott enantiomerének a ténylegesen keletkezett 

koncentrációja, 
elmpc az a termék koncentráció, amely elméletileg keletkezhetne az adott 

enantiomerből. 

Az enantiomertisztaság számításához a 14. egyenletet [50] használtam: 

)()(

)()(

−+

−+

+

−
=

cc

cc
ee          

, ahol c(+) a (+) irányba forgató enantiomer koncentrációja, c(-) a (-) irányba forgató 

enantiomer koncentrációja. 

Alapvetően az enzimes reakciók reverzibilisek, azonban ha acilező szerből enol-

észterek maradnak vissza, mint vinil-acetát esetén, belőlük szerves oldószerben (és 

szuperkritikus közegben is, kivéve a víz) CAL-B katalízis esetén instabil enolok szabadulnak 

fel, melyek tautomerizációval ketonná vagy aldehiddé alakulnak, így irreverzibilissé válik a 

reakció [200]. A kísérleteim során vinil-acetátot használtam acilezőszerként és a 

vízkoncentráció minden esetben kisebb volt, mint 0,983 mg/ml, így a reakciók jó közelítéssel 

tekinthetők irreverzibilisnek ezért az enantioszelektivitás meghatározásához az 1.2.4.4.2 

fejezetben ismertetett számítási módszerek közül a 16, 17 és 18. összefüggésekkel [51, 52] 

dolgoztam. Mivel E > 200 esetén már kismértékű eltérés is jelentős változást okoz E 

értékében, ezért pontos számszerű értéket csak 200-nál kisebb E értéknél adtam meg. 

( )
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, ahol X a konverzió, eep pedig a termék enantiomertisztasága. 
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, ahol X a konverzió, eep a termék enantiomertisztasága. 
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, ahol X a konverzió, ees a szubsztrát enantiomertisztasága. 

A kezdeti reakciósebesség (r0) meghatározásához szükség van a lefutási görbék 

ábrázolására. Ehhez egylépéses reakciók esetén mindössze az átalakult szubsztrát vagy a 

keletkezett termék koncentrációját kell követni az reakció idő függvényében. Azonban 

többlépéses reakcióknál az enzim egy szubsztrát molekulát több lépésben, vagyis többször 

alakít át, így az átalakítási lépések számával korrigálni kell az átalakított szubsztrát 

mennyiséget. A helyes leíráshoz az enzim és a szubsztrát közötti kapcsolódások számát a 

reakció kezdetétől a t időpillanatig ne-s(t)-vel (mmol) definiáltam, amely egy egylépéses 

reakció esetében megegyezik a keletkezett termék mennyiségével, természetesen figyelembe 

véve a sztöchiometriai együtthatókat, többlépéses konszekutív reakciónál azonban az 

átalakítási lépések számával is súlyozni kell a keletkezett termék mennyiségét. Általános 

esetben, tehát egylépéses enantioszelektív reakciónál, ahol a reakcióegyenlet s1,0 + s2,0 → s1 + 

s2 + p1 + p2 (s1,0 és s2,0, a kiindulási enantiomer pár s1 és s2 a visszamaradt enantiomerpár 

valamint p1 és p2 a keletkezett termék enantiomerek) alakú, ne-s(t)-t az alábbi egyenlettel 

határoztam meg: 

∑ =− = 2

1
)(

i pse i
ntn          (25) 

, ahol 
ipn  az i-edik keletkezett termékek anyagmennyisége (mmol-ban megadva).  

Egy kétlépéses konszekutív reakció esetén, ahol a reakcióegyenlet s1,0 + s2,0 → s1 + s2 + 

p1 + p2 → s1 + s2 + p1 + p2 + q1 + q2 (s1,0 és s2,0, a kiindulási enantiomer pár, s1 és s2 a 

visszamaradt szubsztrát enantiomerpár, p1 és p2 az első lépésben keletkezett termék 

enantiomerek, q1 és q2 a második lépésben keletkezett termék enantiomerek) alakú, ne-s(t)-t a 

következőképpen határoztam meg:  

∑∑ ==− ⋅+= 2

1

2

1
2)(

i qi pse ii
nntn         (26) 

, ahol 
ipn és 

iqn az első illetve a második reakciólépés során keletkezett termékek 

anyagmennyisége (mmol-ban megadva).  

Ezt koncentrációként (ce-s(t), mmol/dm3-ben vagyis mM-ban) megadva a reaktor 

térfogatára (Vre) vonatkoztatva a 27. egyenlet írja le: 
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A szakaszos reaktorban végzett kísérletekből kapott ce-s(t) értéket a reakció idő (tr, 

percben megadva) függvényében ábrázolva Statistica 10.0 program segítségével illesztett 

görbe egyenletéből (28. egyenlet) meghatározható az adott bemérési szubsztrát 

koncentrációhoz (cs (mM)) tartozó reakciósebességi állandóval arányos együtthatóval (κ 

(1/min)).  

)1()()( t
sese etctc ⋅−

−− −⋅∞== κ         (28) 

A görbe kezdeti meredekségét a t = 0 pontban vett első deriváltja adja: 

0
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t

se =⋅∞== −
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− κ         (29) 

Az r0-t (mM/min) 
0sc (mely a vizsgált esetekben az oldhatósága által nem limitált 

szubsztrát, a VA volt (cVA)) függvényében ábrázolva a Statistica 10.0 programmal Michaelis-

Menten típusú görbét illesztettem, amelynek egyenletéből (30. egyenlet) leolvastam a 

maximális kezdeti reakciósebességet ((rmax (mM/min)).  

VAM

VA

cK

cr
r

+
⋅= max

0           (30) 

, ahol KM a Michaelis-konstans. 

A TON meghatározását a szakaszos és a folyamatos rendszer esetében különbözőképpen 

végeztem. A 1.2.4.4.2 fejezetben ismertetett lehetőségek közül számításaim során a szakaszos 

rendszer esetén Uludag-Demirer definícióját [48] vettem alapul, míg folyamatos rendszerben 

Liese [49] egyenlete alapján számoltam. Azonban, mivel mértékegység alapján és értelmezés 

alapján a TOF felelt meg a szakaszos esetben kiszámított TON-nek, ezért a jó 

összehasonlíthatóság érdekében az alábbiak szerint számolt eredményeket vetettem össze. 

Szakaszos üzemben a TON-t a 31. egyenlettel számítottam: 

0

max

ec

r
TON =           (31) 

Folyamatos üzemben a TOF-t a 13. egyenletnek megfelelően a 32. egyenlettel 

határoztam meg: 

e

se

m

n
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, ahol sen −& az átlagos látszólagos ne-s áram, tr az a reakció idő, ahol a rendszer 

állandósult állapotban van. 

A szakaszos reaktorban a produktivitást a 33. egyenlettel [201] számoltam: 

Prodsz 
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, ahol 
ipn az i-edik keletkezett termék mennyisége µmol-ban, me a bemért enzim 

mennyisége g-ban megadva, teq az egyensúlyi idő (ahol X(t) a 99 %-a a végső konverziónak és 

tholt a szakaszos művelet holtideje percben (takarítás, betöltés, stb. ideje; ~ 120 perc).  

A folyamatos reaktorban a produktivitást a 34. egyenlet [201] szerint határoztam meg: 

Prodf 
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, ahol me a reaktor oszlopba betöltött enzim mennyisége g-ban, tr az állandósult 

állapotra vonatkozó reakció idő.  

 

2.2 Eredmények értékelése 

2.2.1 A 4-fenilazetidin-2-on gyűrűnyitási reakciója 

Doktori munkám során egy β-laktám típusú vegyület, 4-fenilazetidin-2-on CAL-B 

katalizált kinetikus reszolválását vizsgáltam. Az enzim a laktámgyűrű felnyitásával és víz 

addícióval képzi az aminosavat, a Phe-t (18. ábra). Az így keletkezett mindkét termék, 

különösen enantiomertiszta formában, fontos gyógyszeripari alapanyag, ezért a hőmérséklet 

és nyomás hatásvizsgálatán, és a működési paraméterek optimálásán kívül, egymástól és az 

enzimtől történő elválasztásuk is fontos cél volt.  

CAL-B

H2O
+NH2

O

OH
R

(R)-Phe

NH

O

NH

O

S

(  )-LAK± (S)-LAK
 

18. ábra 

A (±)-LAK CAL-B katalizált enantioszelektív gyűrűnyitási reakciója 
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Szakaszos üzemű kinetikus reszolválás vizsgálatához bemértem a 16. ábrán látható 

reaktorba a (±)-LAK-ot (0,05 g, 0,34 mmol), a CAL-B-t (0,05 g) és amennyiben szükséges 

volt a desztillált vizet (3 µl, 0,17 mmol (0,5 mólarány (MR))). A kívánt hőmérsékletre 

termosztált reaktort (40-80 °C) egyszer desztillált CO2-dal feltöltöttem a megfelelő nyomásra 

(9-21 MPa), majd a reakcióelegyet kevertettem (200 1/min). Egy tipikus kísérlet 22 órán át 

tartott, amennyiben a reakció időbeli lefutását vizsgáltam, végeztem hosszabb és rövidebb 

idejű (5-120 h) kísérleteket is. A nyomásmentesítést követően a reaktorban maradt termék-

szubsztrát-enzim keveréket 3 × 5 ml kloroformmal mostam, majd leszűrtem, így a kapott 

kloroformos oldat tartalmazta az (S)-LAK-ot. A szűrőben maradt enzimtől az (R)-Phe-t 2 × 

10 ml meleg (~ 60 °C) desztillált vizes mosással választottam el. 

Előkísérletként 10 MPa nyomáson és 60 °C-on tanulmányoztam a gyűrűnyitási reakció 

időbeli lefutását (19. ábra). Az elméletileg lehetséges maximális konverziót elegendően 

megközelítő 49,9 %-os konverziót (eeLAK  > 99,8 %) 120 h után értem el.  
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19. ábra 

A LAK gy űrűnyitási reakciójának időbeli lefutása 

0,5 MR H2O, 60 °C 

A reakció kezdeti szakaszában (~ 30 h) a lefutási görbe jól közelíthető egyenessel, 

mivel a bemért LAK szubsztrátot az oldhatóságához (≥ 0,40 mg/ml) képest feleslegben 

(~ 1,7 mg/ml) mértem be, ezért ebben a tartományban a CO2-os fázis telítve van a 

szubsztráttal, így állandó a szubsztrát és az enzim koncentráció (aktivitásvesztést nem 

tapasztaltam). A reakciósebesség ezért állandó. A továbbiakban a mérések során a lineáris 
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szakaszra eső 22 órát választottam reakcióidőnek és az ezalatt az idő alatt kapott X és ee 

értékeket hasonlítottam össze.  

Vizsgáltam a keverés szükségességét, ellenőrző kísérletet végeztem keverés nélkül, 

minden más körülményt változatlanul hagyva. Az eredmény a vártnak megfelelő lett, keverés 

nélküli esetben a reakció jelentősen lelassult, mivel az enzim felületéről nem valósult meg 

tökéletesen az anyagtranszport, a szubsztrát molekulák oda, illetve a termék molekulák 

elszállítása (20. ábra). A keverési sebesség beállítása úgy történt, hogy a keverési Reynolds-

szám (Re) a turbulens tartományban legyen, vagyis Re > 10000, azonban ne haladja meg 

jelentősen, mert az enzimek érzékenyek a nyírásra. Mindkét szempontot figyelembe véve 

keverési sebességnek 200 1/min-t választottam.  

 

 
20. ábra 

A keverés hatása a konverzióra 

0,5 MR H2O, 10 MPa, 60 °C, 22 h után 

A nyomás és a hőmérséklet nem pusztán a reagensek oldhatóságát és az enzim és a 

reagensek közötti anyagtranszportot befolyásolja, hanem az enzim aktivitását is, amely 

jelentősen függ a konformációváltozás révén a két említett paramétertől. Az enzim 

konformáció változását a vizsgált paraméterek közül a reakciósebesség (ebben az esetben 

adott idő alatt elért konverzió), valamint az enantioszelektivitás [53] jellemzi. Az 

enantioszelektivitás és X szempontjából az optimális nyomás – hőmérséklet pár 

megtalálásához Box-Behnken típusú 32-os teljes kísérletterv (9; 15; 21 MPa, 50; 60; 70 °C) 

alapján végeztem a méréseket, a centrum pontban 3 ismétléssel.  
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21. ábra 

A nyomás és hőmérséklet hatása a konverzióra 32-os kísérletterv alapján 

0,5 MR H2O, 22 h után 

A legjobb eredményt 15 MPa, 70 °C beállítások mellett értem el (X = 38 %, 

eePhe > 98 %). A kapott mérési pontok statisztikai kiértékelését a Statistica 10.0 szoftver 

segítségével végeztem, szignifikáns hatása (0,05 szignifikancia szinten) a P lineáris és 

négyzetes, valamint a T lineáris tagjának volt, míg a paraméterek közötti kölcsönhatások 

(P × T, P2 × T, P × T2 és P2 × T2) elhanyagolhatóak voltak. A centrum pontban végzett három 

ismétlés szórása: R2=0,984 volt. A kiértékelés alapján illesztett felület egyenlete a következő: 

TPPTPX ⋅+⋅−⋅+−= 15,1134,072,34,70),( 2      (35) 

, ahol P MPa-ban, T °C-ban és X %-ban van megadva. 

Az illesztett felületen (21. ábra) jól látható, hogy a vizsgált tartományban csak a nyomás 

esetében kaptam maximumot – a felület egyenletének (35. egyenlet) P szerinti első parciális 

deriváltjából meghatározva – 14 MPa-on, függetlenül a hőmérséklettől. A hőmérséklet 

növekedésével a konverzió folyamatosan nőtt, azonban az optimális értéke a vizsgált 

tartományon kívülre esik. 
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22. ábra 

A hőmérséklet részletes hatása a konverzióra 

0,5 MR H2O, 22 h után 

Mivel a CAL-B enzim tág hőmérséklet tartományban aktív, ezért az optimális 

hőmérséklet meghatározásához további (alacsonyabb és magasabb) hőmérsékleteken is 

végeztem méréseket (40; 80 °C) és azt tapasztaltam, hogy az enzim számára minden vizsgált 

nyomáson ~ 70 °C az optimális, magasabb hőmérsékleten, 80 °C-on kisebb konverzió értéket 

kaptam (22. ábra). Ez az eredmény eltér az atmoszférikus nyomáson diizopropil-éterben 

végzett kísérletek eredményeitől, mivel itt 80 °C-on nagyobb enzimaktivitást kaptam, mint 

70 °C-on. A kapott optimum pont hőmérséklete más CAL-B enzimmel scCO2-ban és 

hagyományos oldószerben végzett észterezési és acilezési reakció optimumához (55-60 °C) 

képest[202, 203, 204, 205]  valamivel magasabb, míg scCO2 esetén az optimális nyomás közel azonos 

(15 MPa) [204] volt. A keletkezett Phe enantiomertisztasága minden körülmények között ≥ 

98 %. A reakció E-értéke a nyomásalatti illetve az atmoszférikus kísérletek esetében közel 

ugyanolyan eredményt adott, tehát az enzim szelektivitása ennél a reakciónál meglehetősen 

hasonló mindkét reakcióközegben.  

A reakcióelegy teljes konverzió elérésekor az enantiomertiszta terméket és szubsztrátot, 

a rögzített enzimet valamint a CO2-ot tartalmazza. Szerves oldószerben és vízben végzett 

szintézisekkel ellentétben a scCO2-os technológia alkalmas lehet a további feldolgozási 

lépésekre is.  

Nagynyomású fázisegyensúlymérő cellában scCO2-ban az opálosodási pontot mérve a 

LAK oldhatósága (O) > 0,40 mg/ml, míg az (R)-Phe-é < 0,015 mg/ml a vizsgált hőmérséklet 

és nyomás tartomány bármely pontjában. Mivel a két vegyület oldhatósága között több, mint 

egy nagyságrendi különbség van, ezért megfelelő módszerrel szelektíven a szubsztrát és a 

termék elválaszthatók egymástól és az enzimtől, majd az oldószertől is. 
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A vizsgált reakció optimális működési paraméterek (14 MPa, 70 °C) mellett, 120 h után 

érte el az elméletileg lehetséges maximális konverziót elegendően megközelítő 49,95 %-os 

értéket, ahol már a LAK enantiomertisztasága is 99 % fölötti volt. A reakció teljes 

lejátszódását követően, a reaktor nyomásmenetesítése nélkül, a szakaszos üzemmódból a 

műveleti paraméterek változtatása nélkül folyamatos kevert tartályreaktor üzemmódba 

váltottam, vagyis állandó térfogatáramú CO2 átáramoltatásával mostam a reaktort. A LAK jó 

oldhatóságának köszönhetően szelektíven kioldódott, a CO2 a nyomásmentesítéssel gázként 

távozott a rendszerből, míg a reaktorban visszamaradt az enzim és a Phe, ami meleg vízzel jól 

leoldható, majd szűréssel eltávolítható az enzimről. Ez a megoldás tisztán környezetbarát 

oldószerek alkalmazásával eredményezi az egymástól elválasztott enantiomertiszta 

szubsztrátot és terméket, az enzimet és az oldószert. Ipari alkalmazás esetén az enzim újra 

felhasználható, a CO2 pedig tisztítás után recirkuláltatható. 

Mivel a reakcióhoz vízre, mint nukleofil donorra szükség volt, ezért további hozzáadott 

víz hatását nem vizsgáltam. Egy látszólagos TON-t számítottam a maximum pontban 

(15 MPa, 70 °C), amely ezen a hőmérsékleten és nyomáson az elérhető maximum, mivel a 

szubsztrát telítésben volt jelen a CO2-ban. A különböző reakcióidő után mért ne-s (t) értékeket 

a reakcióidő függvényében ábrázoltam, majd az illesztett görbe egyenletéből (28. és 29. 

egyenlet alapján) meghatároztam r0-t, amit ebben az esetben látszólagos rmax-nak vettem és 

ebből számítottam a 31. egyenlet segítségével TON-t, amelyre 0,0041 mmol átalakított 

szubsztrát · g enzim-1 · min-1 értéket kaptam.  

 

2.2.2 A transz-2-hidroxiciklohexánkarbonitril acilezési reakciója 

Az előző 2.2.1. fejezetben a víz hatását, mint enzimaktivitást és enantiomertisztaságot 

befolyásoló tényezőt nem vizsgáltam, mivel a reakcióhoz szükséges reagens volt. A CCH 

vegyület esetében a rac-CCH CAL-B katalizált kinetikus reszolválását végeztem szakaszos 

reaktorban, VA, mint acil donor jelenlétében (23. ábra). Mivel a vízkoncentráció az enzimek 

számára fontos paraméter, ennél a vegyületnél a későbbiekben ennek vizsgálatára is kitérek. 

 
23. ábra 

A (±)-CCH CAL-B katalizált kinetikus reszolválása  
A reakció hőmérsékletének kiválasztásakor figyelembe vettem, hogy az elvégzett 

előkísérletek alapján ez egy gyors reakció, valamint más hasonló szerkezetű, 2-es helyzetben 
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szubsztituált transz-ciklohexanol vegyület esetében CAL-B enzimmel szerves oldószerben 

kapott eredményeket, amely szerint a konverzió és az enantioszelektivitás szempontjából 

~ 45 °C az optimális üzemeltetési hőmérséklet [206]. A nyomást 10 MPa-nak választottam, 

mivel a kifejezetten nagy reakciósebesség és az előkísérletek során ezen a nyomáson 

tapasztalt kitűnő enantioszelektivitás miatt nem láttam indokoltnak a nagyobb nyomás 

alkalmazását. A VA arányát a racém szubsztrátra vonatkoztatva 0,5-10 MR között 

változtattam, és vizsgáltam a konverzióra és a visszamaradt szubsztrát és a keletkezett termék 

enantiomertisztaságára gyakorolt hatást.  

A 16. ábrán látható szakaszos reaktorba a CAL-B-t (0,018 g) és a (±)-CCH-t (0,018 g, 

0,144 mmol) 1:1 tömegarányban mértem be minden kísérletnél. Az 50 %-os konverzó 

eléréséhez szükséges minimális VA arány meghatározásához a VA mennyiségét 0,5-10 MR-

ban (6,65-135 µl, 0,072-1,44 mmol) adagoltam be. Minden reakciót 45 °C hőmérsékleten és 

10 MPa nyomáson 4 órán át végeztem (keverési sebesség: 200 1/min) egyszer desztillált CO2-

ban. Minden 30 perc után a reaktort állandó hőmérsékleten és nyomáson 0,4 g CO2-dal 

(tömegáram: ~ 0,30 g/min) mostam állandó nyomáson.  
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24. ábra 

A VA arány hatása a konverzió időbeli lefutására 

10 MPa, 45 °C-on, hozzáadott víz nélkül 

A reakció lefutása minden esetben egy kezdeti gyors felfutási szakaszt követően idővel 

egy adott X∞ érték felé tartott, előbbit a kezdeti reakciósebesség utóbbit a végső konverzió 

jellemzi, mindkét paraméter a VA arány növelésével nőtt (24. ábra). A sztöchiometriailag 

szükséges 0,5 MR arányú acilezőszer mellett a végső konverzió nem érte el a 30 %-ot. Az 5 

MR fölötti további acilezőszer arány növelés már nem eredményez jelentős változást a 

X(t) = X(t = ∞) · (1-e-κt) 
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vizsgált paraméterekben. A teljes konverzió eléréséhez minimálisan szükséges VA 

mennyisége 2 MR volt. 

A keletkezett acetát enantiomertisztasága 10 MPa, 45 °C-on minden 

szubsztrát/acilezőszer arány mellett 98 % fölötti volt, míg a kiindulási szubsztrát eeCCH értéke 

a reakció előrehaladásának mértékétől függött, a reakció teljes lejátszódása esetén 

eeCCH > 99,8 %-os értéket kaptam (4. táblázat). 
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4. táblázat 

A VA arány hatása az enzimaktivitást és az enantioszelektivitást jellemző paraméterekre 

a A 24. ábrán látható illesztett görbék egyenletéből meghatározott konstans, amely arányos a reakciósebességi állandóval. 
b EA és EB szerint számolva, EC szerint minden esetben >>200. 

P 

(MPa) 

T 

(°C) 

VA 

(MR) 

κ
a 

(1/min) 

X∞
a 

(-) 

r0 

(mM/min) 

teq 

(min) 

ees 

(%) 

eep 

(%) 

Eb 

(-) 

Prodsz 

(µmol (1S,2R)-CCH · g enzim-1 ·min-1) 

10 45 0,5 0,0274 0,294 0,039 170 41,2 >98 ~ 150 7,8 

10 45 1 0,0249 0,460 0,056 185 83,0 >98 >200 12,2 

10 45 1,5 0,0286 0,494 0,069 160 96,0 >98 >>200 13,7 

10 45 2 0,0287 0,501 0,070 160 >99,8 >98 >>200 14,2 

10 45 5 0,0491 0,503 0,142 100 >99,8 >98 >>200 18,7 

10 45 10 0,0487 0,504 0,145 95 >99,8 >98 >>200 19,0 
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A kapott r0 értékeket a VA koncentráció függvényében ábrázoltam (25. ábra), az 

illesztett görbe egyenletéből kaptam a rmax=0,19 mM/min és a KM=12,30 mM értékeket.  
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25. ábra 

A CCH kinetikus reszolválásának Michaelis-Menten görbéje 

10 MPa, 45 °C-on, hozzáadott víz nélkül 

KM és rmax pontosabb meghatározásához a Michaelis-Meneten görbe linearizálása után 

az egyenesek paramétereiből kapott konstansokat 5. táblázatban foglaltam össze. 

5. táblázat 

Enzimkinetikai konstansok (KM és rmax) értékei grafikus úton illetve linearizálással 

 
KM 

(mM) 
rmax 

(mM/min) 

Michaelis-Menten 12,30 0,19 

Lineweaver-Burk 6,6 0,14 

Hanes-Langmuir 5,16 0,09 

Eadie-Hofstee 9,44 0,15 

 

A TON értékének kiszámításához a Lineweaver-Burk- és az Eadie-Hofstee-féle 

linearizálásból kapott rmax értékek átlagát vettem, rmax-ból (0,145 mM · min-1)   a bemért 

enzim mennyiség (0,018 g) és a reaktortérfogat (30 ml) ismeretében a 31. egyenlettel 

számolva 0,24 mmol átalakított szubsztrát · g enzim-1 · min-1 értéket kaptam TON-re. 
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A továbbiakban 23-os kísérlettervet készítettem a vízkoncentráció (0,007; 0,983 mg/ml) 

– hőmérséklet (40; 70 °C) – nyomás (10; 20 MPa) hatásainak feltérképezésére a 

centrumpontban (0,483 mg/ml, 55 °C, 15 MPa) három ismétléssel. A vízkoncentráció 

tartományának beállításához a legkisebb szintet az enzim saját víztartalma (we = 1,16 m/m %) 

adta, amit Karl-Fischer titrálással határoztam meg, míg a felső szintet a víz ebben a 

hőmérséklet és nyomás tartományban vett telítési koncentrációja adta, amelyet a Phase 

Equilibra szoftver segítségével határoztam meg irodalmi adatok alapján [207, 208]. A víz 

koncentrációját a kis értékek miatt, a pontosság érdekében vízaktivitásként kellene megadni, 

azonban a kiszámításához szükséges adatok (fugacitás, aktivitás koefficiens) nem álltak 

rendelkezésemre, ezért egyszerűsítésképpen koncentrációként alkalmaztam. A reakció 

biztonságos teljes lejátszódása miatt 2,5 MR VA-ot alkalmaztam, így elkerülhető volt az 

esetleges acilezőszer hiány okozta konverzió csökkenés, és csak a három vizsgált paraméter 

befolyásolta a reakció kimenetelét.  

A kísérleteket a 2.1.2 fejezetben részletesen bemutatott szakaszos reaktorban végeztem, 

azonban a vízhatás pontos vizsgálatához a teljesen vízmentes körülmények biztosítása végett 

kiegészítettem a rendszert. A reaktor elé a CO2 bevezető ágra beépítettem egy szilikagéllel 

töltött oszlopot (26. ábra (3)), amely biztosította, hogy a CO2 vízmentesen lépjen a reaktorba, 

a benne található víz megkötésével. A (±)-CCH (0,018 g, 0,144 mmol) és a CAL-B (0,018 g) 

bemérése változatlan volt, a kísérletterv mérései során a VA-ot 2,5 MR-ban alkalmaztam. A 

vizsgált paramétereket a fent megállapított tartományokban változtattam. A reakciókat 4 órán 

át kevertettem (200 1/min), azonban a mintavételek számát a korábbi kísérletekhez képest 

lecsökkentettem a rendszer zavarásának minimalizálása érdekében. A kihagyott mérési 

pontokat a korábbi kísérletek pontjaira illesztett görbék alapján választottam, így a 

mintavételeket 30, 90, 150 és 240 percnél végeztem a már ismertetett módszerrel. 

 
26. ábra 

A CCH vízhatás vizsgálatának vázlatos elrendezése 

1. CO2 puffertartály, 2. nagynyomású szivattyú, 3. szilikagéllel töltött oszlop, 4. mintaszedő  
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Mivel a három faktor közül a víznek olyan jelentős hatása volt, hogy nem csupán 

mennyiségi, hanem minőségi változást is okozott, vagyis nem folyamatos változást 

eredményezett, ezért a kísérletsorozatban kapott eredmények nem értékelhetők ki 

kísérlettervként. A hatások ábrázolását legszemléletesebben a mérési pontok 3 dimenziós 

ábrázolásával lehet megvalósítani (27. ábra). 

 

27. ábra 

A víz – nyomás – hőmérséklet hatás vizsgálata 23-os kísérlettervvel 

2,5 MR VA arány -el jelöltem a mérési pontot, ha a X < 10 %, ezeknél a reakcióknál olyan hamar megáll az 

átalakulás, hogy szinte az első mérési pontban (30 perc után) eléri a végső konverzió értéket, -el jelöltem a 

mérési pontot, ha X > 10 % és a lefutása jól jellemezhető a korábban ismertetett exponenciális függvénnyel, -
el jelöltem a mérést, ha X > 10 % és az X – t görbe lefutása szigorúan monoton növekedő, de nem áll be egy 

adott értékre, -el jelöltem azt a mérési pontot, amelynél X > 20 %, azonban az acilezéssel egyidejűen egy 
visszaalakulási folyamat is megfigyelhető, vagyis a konverzió görbe visszahajlik. 

Megállapítható, hogy a reakciók lejátszódására a nyomásnak minőségi változást 

előidéző hatása nincsen. Még értékelhető, tehát 10 % feletti konverzió értéket kaptam a 

hozzáadott víz nélküli (tehát a kocka alsó lapjának sarokpontjaiban) valamint a magasabb 

hőmérsékleten, 70 °C-on végzett méréseknél, addig a középpontban, 15 MPa, 55 °C-on az 

enzim nem mutat jelentős aktivitást (szórás < 1 %), ezért feltételezhető, hogy a víz és a 

hőmérséklet két egymással ellentétes hatást gyakorol a rendszerre. Egyfelől a víz hozzáadás 

csökkenti az enzim aktivitását, másfelől a hőmérséklet növelése ebben a tartományban 

egyértelműen növeli azt, mind kisebb (0,007 mg/ml), mind nagyobb (0,983 mg/ml) 

vízkoncentráció mellett. A 70 °C-on kapott eredmények azt mutatják, hogy a magasabb 

hőmérsékletnek itt már erősebb aktivitás növelő hatása van, mint amennyire lecsökken a 

nagyobb vízkoncentráció miatt. A hozzáadott víz nélküli kísérleteknél 70 °C-on korábban 

nem tapasztalt lefutást észleltem. Ezeknél a reakcióknál, feltételezhetően a hőmérséklethatás 
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következtében az enzim veszít a szelektivitásából és nagy kezdeti reakciósebességgel mindkét 

enantiomert elkezdi átalakítani, majd szimultán megkezdődik egy fokozatos visszaalakulás is, 

vagyis ilyen körülmények között az enzim a reverz reakciót is katalizálja, a reakció 

egyensúlya eltolódik, máshol áll be. Azoknál a kísérleteknél, ahol a konverzió nem éri el a 

10 %-ot, olyan nagy a hibalehetőség, hogy nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni. 

A vízhatás pontosabb megértéséhez a kísérletterv mérési pontjait összevetettem a 

korábbi kísérlet sorozat egyes méréseivel, illetve kiegészítő és ellenőrző mérések 

eredményeivel. A 6. táblázatból egyértelműen látszik, hogy nagy mennyiségű víz hozzáadása 

csökkenti mind az enzim aktivitását, amely alacsony konverzió értékekhez vezet, mind pedig 

az enantioszelektivitását.  

6. táblázat 

A víz hatása az enzimaktivitásra és az enantioszelektivitásra 

A szürke cellák jelölik a kísérletterv pontjait, míg a további eredmények kiegészítő illetve korábbi mérések 
eredményei. Ahol eep és ezáltal E meghatározása nagyon bizonytalan volt a túl kicsi konverzió miatt, ott „-”-al 
jelöltem az érték helyét. 

P T VA cvíz X30 X240 ees eep E 

(MPa) (°C) (MR) (mg/ml) (%) (%) (%) (%) (-) 

20 70 2,5 0,007 30,7 24,9 33,0 > 98 > 100 
20 40 2,5 0,007 10,8 11,1 12,5 > 98 > 100 
10 70 2,5 0,007 58,3 44,3 62,2 > 98 > 100 
10 40 2,5 0,007 16,1 30,3 43,4 > 98 > 100 

10 45 2 0,018 40,0 48,6 92,0 > 98 > 200 
10 45 2 0,040 35,1 49,3 91,7 > 98 > 200 
10 45 2 0,048 28,3 > 49,9 99,8 > 98 >> 200 

10 45 10 0,040 42,3 > 49,9 99,8 > 98 >> 200 
10 45 10 0,082 39,4 > 49,9 99,8 > 98 >> 200 

15 70 2 0,049 39,5 49,5 97,4 > 93 > 100 

15 55 2,5 0,483 4,3 5,4 9,0 - - 
15 55 2,5 0,483 4,2 4,4 5,4 - - 
15 55 2,5 0,483 4,1 4,3 5,0 - - 
10 70 2,5 0,983 7,2 11,5 12,5 96 ~ 60 
10 40 2,5 0,983 4,5 5,1 3,8 - - 
20 70 2,5 0,983 8,4 18,2 23,4 > 98 > 100 
20 40 2,5 0,983 3,9 3,2 23,4 - - 

 

A 6. táblázatban ha a kezdeti reakciósebességre jellemző 30 perc után, tehát az első 

mintavétel során elért konverziót (X30) értékeljük, akkor megfigyelhető, hogy azonos 

körülmények között a hőmérséklet növekedése a kezdeti reakciósebességet jelentősen javítja. 

A másik szembeötlő hatást a víz hozzáadása váltja ki, a 6. táblázat alsó harmadában, 0,483 és 
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0,983 mg/ml-es vízkoncentráció mellett a kezdeti reakciósebesség minden körülmény között 

töredéke, mint vízhozzáadása nélkül. Az is megfigyelhető a 10 MPa, 45 °C-on végzett 

méréseknél, hogy a kezdeti reakciósebesség érzékenyen reagál kis mértékű víztöbblet 

jelenlétére is, a vízkoncentráció növekedésével csökken a kezdeti reakciósebesség, még akkor 

is ha a végső egyensúly beállását nem befolyásolja. A nyomás változásnak látható hatása csak 

a hozzáadott víz nélkül végzett kísérletek esetében van, ebben az esetben az alacsonyabb 

nyomás kedvez a nagyobb reakciósebességnek, míg más esetben nincs, vagy nem állapítható 

meg a hatása. A reakciók lejátszódásának mértékét a 240 perc után elért konverzió értékkel 

(X240) jellemeztem, mivel az előző kísérletsorozatban a reakció ebben az időpontban már 

minden esetben elérte az egyensúlyt. 2 MR VA arány fölött az egyensúlyi konverzióra nézve 

elhanyagolható változást okoz az acilezőszer mennyisége, tehát közel azonos hőmérséklet és 

nyomás beállítások mellett a reakció lejátszódása mindössze a víz mennyiségétől függ. A 

CAL-B enzim laktámgyűrűnyitási reakciójánál tapasztalt optimális működési paraméterek 

mellett, 2 MR VA arány mellett egyszer desztillált CO2-dal kapott eredmények alapján azt 

tapasztaltam, hogy magasabb hőmérsékleten és nagyobb nyomáson ugyan az enzimaktivitás 

nő, X30 értéke közel másfélszeres, mint ugyanekkora VA arány és cvíz mellett 10 MPa, 45 °C-

on kapott érték, azonban az enzim enantioszelektivitása kis mértékben lecsökkent (eeCCHAc 

~ 93 %). Ebből is jól látható, hogy adott enzimhez tartozik egy jól körülírható optimális 

hőmérséklet és nyomás tartomány, azonban a pontos optimum pont reakciónként változik. 

A 6. táblázatból egyértelműen látszik, hogy a reakció pusztán az enzim által tárolt 

vízmennyiség mellett nem játszódik le végig, kell egy minimális többlet vízkoncentráció a 

teljes konverzió eléréséhez, amely közelítőleg ~ 0,04 - 0,05 mg/ml. A 10 MR VA aránnyal 

végzett kísérleteknél látszik, hogy ~ 0,04 - 0,1 mg/ml vízkoncentráció tartományban nincs 

jelentős hatása a vízmennyiség növelésének a reakció lefutására nézve, azonban a kezdeti 

reakciósebesség a vízkoncentráció növelésével csökken. A kísérletterv középpontjában 

alkalmazott 0,483 mg/ml túl nagy vízkoncentráció, amely a scCO2-os fázisba beoldódva, 

feltehetően a pH eltolódás okozta enzim konformáció változásnak köszönhetően lecsökkenti 

az enzim aktivitását. A reakciósebesség csökkenést az is okozhatja, ha a hozzáadott víz 

adszorbeálódik az enzimkészítmény felületén és így a szubsztrát diffúziója az enzim aktív 

helyéhez és a termék eltávolítása onnan gátolt. Az elvégzett mérések alapján kijelenthető, 

hogy a CAL-B enzimnek egy szűk optimális vízkoncentráció tartománya van, amelynek alsó 

határa ~ 0,04 - 0,05 mg/ml felső határa ezekből az adatokból nem meghatározható, mindössze 

azt mondhatjuk, hogy 0,08 mg/ml-nél nagyobb, de kisebb, mint 0,483, ami egy igen tág 

becslés.  

A szubsztrát ee értékei (ees) a konverziónak megfelelően változnak, míg a termék ee 

értéke (eep) jó mutatója lehet ez enzim enantioszelektivitás változására. Mivel a CCHAc az 
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alkalmazott kolonnán nem vált el, ezért eep-t a CCHAc és a CCH enantiomerek 

koncentrációinak segítségével (36. egyenlet) határoztam meg.  

Mellékreakciót nem detektáltam, ezért feltételeztem, hogy a kiindulási racém CCH 

mennyiség megegyezik a mindenkori CCHAc (cCCHAc) és CCH enantiomerek (cCCH(+), cCCH(-)) 

összmennyiségével, ezt koncentrációban az egyik enantiomerre felírva a 36. egyenlettel:  

2
)()(

)/( 0

CCHAcCCHCCH
CCH

ccc
c −+

−+

+
=        (36) 

Mivel racém CCH-ból indultunk ki, ezért: 

00 )()( −+ = CCHCCH cc          (37) 

A visszamaradt CCH enantiomer koncentrációkkal kiszámítható a t reakció idő alatt 

keletkezett CCHAc enantiomerek koncentrációja külön-külön, majd meghatározható a 

CCHAc enantiomertisztasága, vagyis eep (38. egyenlet): 
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Ez a számítási módszer alapvetően viszonylag nagy hibával terhelt, azonban 

ellenőrzésképpen végeztem preparatív előállítás során pontos enantiomertisztaság 

meghatározást. A preparatív előállítást követően szilikagéles oszlopkromatográfiával 

(EtOAc:n-hexán 1:3) elválasztottam a keletkezett CCHAc terméket és a visszamaradt CCH-t. 

A kapott ismeretlen enantiomertisztaságú észtert metanolban nátrium-bikarbonát 

hozzáadásával spontán metanolízis során hidrolizáltam alkohollá, majd az így kapott, a 

CCHAc-tal megegyező enantiomertisztaságú, alkoholt már elemezni tudtam a korábbi GC 

módszerrel. Az így kapott mérési eredmények jó egyezést (± 0,7 %) mutattak a 38. egyenlet 

alapján számított értékekkel, így ezt az egyszerűbb módszert alkalmaztam a rutin mérések 

során.  

A 10 % alatti konverzió értéknél az eep számítása nagy bizonytalansággal járna, ezért 

ezekben az esetekben nem határoztam meg. Ami biztosan megállapítható, az az, hogy kis 

vízkoncentráció mellett (cvíz < 0,483 mg/ml) az enzim enantioszelektivitása nem változik, míg 

az E érték (16. és 17. egyenlet) alapján is az optimális vízkoncentráció tartomány a korábban 

megállapítottnak megfelel.  

A víz hatásáról megállapítottam, hogy az enzim csak szűk vízkoncentráció 

tartományban őrzi meg enantioszelektivitását és aktivitását. A kapott eredmények alapján 

egyértelmű optimum tartomány nem határozható meg a vízkoncentrációjára nézve. 

Technológiai szempontból a hozzáadott víz nélkül egyszer desztillált CO2-dal elért 
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vízkoncentráció, a bemérési hibák elkerülésével, nagy biztonsággal állandó vízkoncentrációt 

biztosít a rendszerben. Ez a vízkoncentráció az enzim optimális tartományába esik. Az enzim 

saját, illetve az egyszer desztillált CO2-dal kapott vízkoncentráció (~ 0,04-0,05 mg/ml) 

biztosításával akár méretnöveléssel is, jól és viszonylag egyszerűen megvalósítható rendszert 

kaphatunk. 

A kapott eredmény közel áll más enzimes mérések során kapott értékekhez, Dijkstra és 

munkatársai [209] például keresztkötött CAL-B-vel katalizált PE acilezési reakciót vizsgálták 

folyamatos rendszerben 13 másodperces tartózkodási idővel, 9 MPa nyomáson, 40 °C 

hőmérsékleten scCO2-ban 0,05 – 2 mg/ml vízkoncentráció tartományban, valamint 

szilikagéllel leszárított CO2-dal. A legnagyobb enzimaktivitást a minimális, vagyis 

0,05 mg/ml hozzáadott vízmennyiség mellett érték el, további vízmennyiség hatására az 

enzim aktivitása folyamatosan csökkent. A leszárított CO2-dal az enzim csak minimális 

aktivitást mutatott. Azonban a vízkoncentráció optimumát jobban megközelítettem, mivel a 

kérdéses vízkoncentráció tartományban (< 0,25 mg/ml) még korábban nem vizsgálták a víz 

hatását részletesen. 

 

2.2.3 A transz-1,2-ciklohexándiol konszekutív acilezési reakciója 

A 2.2.2. fejezetben bemutatott reakciót szakaszos rendszerben végeztem, míg CHD 

esetén a célom a szakaszos rendszer optimalizálása, majd ez alapján a folyamatos reaktor 

megtervezése és az optimális átlagos tartózkodási idő meghatározása volt. Míg a szakaszos 

üzemben hagyományos oldószerekben már tanulmányozták a CHD acilezési reakcióját, addig 

a folyamatos kinetikus reszolválást eddig még egyáltalán nem vizsgálták. 

A CHD acilezése során a vegyület két hidroxil-csoportjának köszönhetően mono- és 

diacetát termék keletkezhet. A reakciót megfelelő enantioszelektivitású enzimmel végezve 

enantiomertiszta termékek keletkezhetnek. CAL-B enzimmel katalizálva a vizsgált kétlépéses 

konszekutív acilezési reakció (28. ábra) során a kIIS reakciósebességi állandóval jellemzett 

második acilezési lépés elhanyagolható mértékben játszódik le (az alkalmazott analitikai 

módszereknek megfelelő jel/zaj arány mellett az (1S,2S)-CHDAc2 jelenléte ugyan 

kimutatható, azonban eeCHDAc > 99,9 %).  
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28. ábra 

A CHD kétlépéses CAL-B katalizált konszekutív acilezése 

Ahol kIS, kIR, kIIS és kIIR a reakciósebességi állandók. 

A nyomás alatti szakaszos reakciókat a 16. ábrán látható tartályreaktorban végeztem. A 

reaktorba bemértem 0,02 CAL-B enzimet és 0,01 g (0,085 mmol) (±)-CHD-t, valamint a 

racém szubsztrátra nézve 2-10 MR mennyiségű VA-ot (15,67-78,35 µl, 0,17-0,85 mmol). A 

reaktort 45 °C hőmérsékletre termosztáltam, majd egyszer desztillált CO2-dal 10 MPa 

nyomásra töltöttem. Állandó működési paraméterek mellett 5 órán át kevertettem (200 1/min). 

Minden 30 perc után a reaktort 0,4 g CO2-dal (tömegáram: ~ 0,40 g/min) mostam állandó 

nyomáson. 

Az atmoszférikus ellenőrző kísérleteket duplafalú termosztált üveg autoklávban 

végeztem 30 ml hexánban. Az előmelegített (45 °C) hexánba bemértem 0,02 g CAL-B 

enzimet és 0,01 g (0,085 mmol) (±)-CHD-t, valamint a szubsztrátra nézve 2-10 MR 

mennyiségű VA-ot. A reakcióelegyet 11 órán át kevertettem (200 1/min) és 30 percenként 

100 µl mintát vettem.  

A szakaszos kísérletek során vizsgáltam az acilezőszer mennyiségének (2-30 MR) 

hatását és a teljes konverzió eléréséhez szükséges minimális acilezőszer arányt. A scCO2-os 

kísérleteknél, különösen a folyamatos rendszer esetén az alkalmazott műveleti paraméterek 

biztonságos és stabil működést eredményeznek, a CO2 már megbízhatóan a szuperkritikus 

tartományban van, valamint az enzim számára is megfelelő a korábbi kísérletek alapján. A 

bemért (±)-CHD minden esetben a scCO2-ban való oldhatóságánál (0,08 m/m %) kisebb 

mennyiségben volt jelen a rendszerben, vagyis már a reakció kezdetén teljesen feloldódott.  

Az elméletileg maximális konverziót elegendően megközelítő 99,9 %-os konverzió 

eléréséhez minimum 10 MR VA szükséges, azonban, ahogy a korábbi vegyületnél is 

tapasztaltam, adott VA arány fölött egyre csökken a jelentősége az acilezőszer mennyiség 

további növelésének (7. táblázat). Mivel a konverziót a kiindulási anyagra számítottam (23. 
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egyenlet) és a reakció két lépésből áll, pusztán a konverzió nem ad elég információt a reakció 

lefutását illetően. Mivel a második lépés teljesen enantioszelektív, ezért a reakció 

lejátszódását akkor tekinthetjük teljesnek, amikor a keletkezett gyorsabban reagáló (1R,2R)-

CHDAc-ból (1R,2R)-CHDAc2 lesz, vagyis eeCCHAc is eléri a 99,9 %-nál nagyobb értéket. A 

kezdeti reakciósebesség és a produktivitás a VA arány növekedésével folyamatosan nő, 

azonban míg kisebb VA arány mellett ez a növekedés intenzívebb, addig nagyobb VA arány 

(6 MR fölött) mellett már kevésbé jelentősen változik (7. táblázat).  

7. táblázat 

A VA arány hatása a reakció lefutást és az enantioszelektivitást jellemző paraméterekre scCO2-ban 10 MPa 

nyomáson és 45 °C hőmérsékleten, 300 perc után 

VA 
(MR) 

X 
(%) 

r0 
(mM/min) 

eeCHDAc 

(%) 

Prodsz 

(µmol (1R,2R)-CHD és (1S,2S)-CHD · 
g enzim-1 · min-1) 

2 82,2 0,043 20,0 5,25 

4 95,1 0,045 60,2 8,02 

6 98,5 0,060 95,0 8,77 

10a >99,9 0,070 >99,9 9,21 

20 >99,9 0,074 >99,9 9,16 

30 >99,9 0,077 >99,9 9,44 
a 3 ismétlés ( szórás < 1 %) átlagából kapott pontok ábrázolásából  
A két enantiomer reakciólépéseinek sebességei a 39-44. differenciálegyenletekkel 

írhatók le a 28. ábra alapján (a c koncentrációk az idő függvényei): 

VACHDSSISCHDSS
CHDSS cckr

dt

dc
⋅⋅−== −−

−
),(),(

),(
2121

21

     (39) 

VACHDAcSSIISVACHDSSISCHDAcSS
CHDAcSS crkcckr

dt

dc
⋅⋅−⋅⋅== −−−

−
)2,1()2,1()2,1(

)2,1(

  (40) 

VACHDAcSSIISCHDAcSS
CHDAcSS cckr
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⋅⋅== −−

−
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2
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    (41)
 

VACHDRRIRCHDRR
CHDRR cckr

dt

dc
⋅⋅−== −−

−
)2,1()2,1(

)2,1(

     (42) 

VACHDAcRRIIRVACHDRRIRCHDAcRR
CHDAcRR crkcckr

dt

dc
⋅⋅−⋅⋅== −−−

−
)2,1()2,1()2,1(

)2,1(

  (43) 

VACHDAcRRIIRCHDAcRR
CHDAcRR cckr

dt

dc
⋅⋅== −−

−
)2,1()2,1(

)2,1(

2

2

    (44)
 

A két kiindulási enantiomer az (1S,2S)-CHD és az (1R,2R)-CHD fogyása egyszerű 

másodrendű kinetika szerint írható fel a 39. és a 42. egyenletekkel. A monoacetát 

enantiomerek koncentrációja (c(1S,2S)-CHDAc és c(1R,2R)-CHDAc) szintén másodrendű kinetika 
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szerint változik a 40. és 43. egyenleteknek megfelelően. Az (1S,2S)-CHDAc enantiomer csak 

nagyon kis mértékben alakul tovább, tehát a második acilezési lépés reakciósebességi 

állandója kIIS elhanyagolhatóan kicsi (az enantiomertisztaság értékből számítható), így a 40. 

egyenlet egyszerűsíthető mindössze az első tagra. Az (1R,2R) enantiomer esetén mindkét 

acilezési lépés nagy sebességgel játszódik le, az (1R,2R)-CHDAc közti termékből kIIR > 0 

reakciósebességi állandóval képződik a diacetát a 44. egyenletnek megfelelően. 

A differenciál-egyenletrendszer megoldásához rendelkezésemre áll 5 egyenlet, így a 3 

ismeretlent, kIS, kIR, és kIIR reakciósebességi állandókat nagy biztonsággal meg lehet határozni. 

Az egyes vegyületeknek a mérési pontokban kapott koncentrációit az idő függvényében 

ábrázoltam. A k értékek kiszámításához szükséges időszerinti első deriváltat az illesztett 

görbék egyenleteinek deriválásával, valamint amennyiben a modell nem illeszkedett jól, a 

mérési pontokból számított 
t

c

∆
∆

 hányadosokkal határoztam meg. Az (1S,2S)-CHD 

enantiomerek fogyása jól jellemezhető egy )1()2,1(
rta

CHDSS ebc ⋅−
− −⋅=  alakú exponenciális 

görbével, hasonlóan az (1R,2R)-CHD enatiomeré is. Az (1S,2S)-CHDAc keletkezése, mivel a 

második reakciólépés nagyon lassú, így ennek elhanyagolásával élve, egy 
rta

CHDAcSS ebc ⋅−
− ⋅=)2,1( alakú görbével megadható. Az (1R,2R)-CHDAc koncentráció lefutása 

legjobban egy hatodfokú polinommal közelíthető. Az (1R,2R)-CHDAc2 keletkezése a kezdeti 

szakaszban legjobban egy )/(
2)2,1(

g
r

gg
rCHDAcRR tdtbc +⋅=−  alakú szigmoid, míg a későbbi 

szakaszában egy )1()2,1(
rta

CHDRR ebc ⋅−
− −⋅=  alakú exponenciális görbével jellemezhető. Jól 

illeszkedő modell esetén a kezdeti meredekséggel, vagyis a tr=0 pontban vett meredekséggel 

számoltam, amennyiben lehetőség volt rá. A reakció kezdeti szakaszában az alábbi 

feltételezésekkel éltem: 

00 )2,1()2,1( CHDRRCHDSS cc −− ≅        

0
2)2,1( ≅−CHDAcRRc           

0VAVA cc ≅            

Egyéb esetben a reackió első 4 mérési pontjából számított differencia hányados 

segítségével két mérési pont reakcióidejének középértékéhez (így a 15, 45, 75 és 105 perchez 

tartozó értékekkel) határoztam meg a hozzá tartozó koncentráció középértékeket. Az egyes 

módszerekkel kiszámított deriváltakat és a megfelelő koncentrációkat visszahelyettesítettem a 

39.-44. egyenletekbe és meghatároztam az egyes reakciólépések k értékeit. A két oldószerben, 

a többféle módon kapott egyes k értékek átlagát vettem (szórás < 1 %), a végső értékeket a 

8. táblázatban tüntettem fel: 
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8. táblázat 

A CHD kétlépéses acilezésének rekaciósebességi állandói 45 °C hőmérsékleten 
 

    P kIS kIIS kIR kIIR  
 Oldószer   

MPa 
min

1

⋅mM
 

min

1

⋅mM
 

min

1

⋅mM
 

min

1

⋅mM
 

 scCO2   10 7,09·10-4 ~ 0 1,16·10-3 1,32·10-3 
 hexán   atm. 5,93·10-4 ~ 0 5,47·10-4 4,58·10-4 

 

A k értékekből megállapítható, a reakció gyorsabb scCO2-ban, mint hexánban, mivel a 

vonatkozó k értékek minden esetben nagyobbak. Az első acilezési lépésben is mérsékelt 

enantioszelektivitást mutat az enzim mindkét oldószerben. Míg scCO2-ban az (1R,2R)-CHD 

~ 1,7-szer gyorsabban reagál, mint a (1S,2S) antipód, addig hexánban éppen fordítva, az 

(1S,2S)-CHDAc keletkezése preferált. ScCO2-ban az (1R,2R) enantiomer esetén a második 

acilezési lépés reakciósebességi állandója nagyobb, mint a monoacetát képzésé, míg hexánban 

a két lépés sebessége között nincs számottevő különbség, de a diacetát képzés a lassabb 

folyamat. Tehát a CAL-B enzim scCO2-ban parallel – vagyis mindkét reakciólépésnél 

ugyanazon irányultságú enantiomer átalakítása preferál –, hexánban pedig anti-parallel – azaz 

egyik reakciólépésnél az egyik, másik reakciólépésnél a másik enantiomer a kedvezményezett 

– szelektivitást mutat. 

 
29. ábra 

A VA arány hatása a CHDAc enantiomertisztaságára 

Szakaszos reaktorban, scCO2-ban, 10 MPa, 45 °C, 1:1 enzim : szubsztrát tömegarány mellett. 
A görbéket nem illesztettem, mindössze a jobb szemléltetést szolgálják. A 10 MR VA esetén a hibahatárok a 3 

ismétlés szórását szemléltetik. 
 
A scCO2-ban kapott eeCCHAc görbékből (29. ábrán) is látszik alacsonyabb VA arány 

mellett, hogy a reakció kezdeti szakaszán az (1R,2R)-CHDAc feleslegben van az (1S,2S) 
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enantiomerhez képest. Megállapítható, hogy az első acilezési lépés közepes mértékben, míg 

az (1R,2R) diacetát képzés az analitikai vizsgálatok alapján mindvégig teljesen 

enantioszelektív.  

A SeKiRe nevű [210], konszekutív enzimes reakciók leírására alkalmas szoftver 

segítségével és a kiszámított scCO2-ban kapott k értékek megadásával modelleztem az egyes 

reakciólépések koncentrációlefutását (relatív koncentráció (crel), amit az adott vegyület 

koncentrációjának és a teljes koncentráció hányadosából számítottam) a konverzió 

függvényében. A szoftver által illesztett görbéket a saját mérési eredményeimmel összevetve 

a 30., 31. és 32. ábrán mutatom be: 

 

 
30. ábra 

A szubsztrát enantiomerek ((1S,2S) és (1R,2R)-CHD) koncentrációjának modellezése 

ScCO2, minden VA mólarány esetén, 45 °C, 10 MPa 

 
31. ábra 

A monoacetát enantiomerek ((1S,2S) és (1R,2R)-CHDAc) koncentrációjának modellezése 

ScCO2, minden VA mólarány esetén, 45 °C, 10 MPa 
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32. ábra 

A (1R,2R)-CHDAc2 koncentrációjának modellezése 

ScCO2, minden VA mólarány esetén, 45 °C, 10 MPa 

Mindhárom ábrán (30-32. ábra) jól látható, hogy a mérési pontok jól korrelálnak a 

modellező program által illesztett görbékkel, tehát ez azt bizonyítja, hogy a számítás helyes 

volt.  

Az ce-s – t reakciókinetikai görbékből meghatározott, a 7. táblázatban megadott r0 

értékeket a VA mM-ban megadott koncentrációjának függvényében ábrázoltam, és a 

Michaelis-Menten görbe egyenlete alapján, illetve a linearizálást követően az egyenesek 

tengelymetszetéből és meredekségéből meghatároztam rmax-ot és KM-et, a kapott értékeket a 9. 

táblázatban foglaltam össze.  

9. táblázat 

Enzimkinetikai konstansok (KM és rmax) értékei grafikus úton illetve linearizálással (scCO2, 45 °C, 10 MPa) 

 

KM 

(mM) 

rmax 

(mM/min) 

Michaelis-Menten 4,97 0,080 

Lineweaver-Burk 4,72 0,079 

Hanes-Langmuir 5,64 0,081 

Eadie-Hofstee 4,79 0,079 

 

A TON kiszámításához a linearizálással kapott pontosabb rmax értékek átlagát vettem, 

tehát rmax = 0,079 mM/min. A reaktor térfogat és a bemért enzimmennyiség ismeretében a 

31. egyenlet szerint azt kaptam, hogy a TON 0,125 mmol átalakított szubsztrát · g enzim-1 · 

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45
0,5

0 20 40 60 80 100

c r
el

(-
)

X (%)

(1R,2R)-CHDAc2
(1R,2R)-CHDAc2 szimuláció



 

71 

 

min-1. Ez a TON jelentősen kisebb, kb. fele, mint a CCH vegyület esetében kapott (0,24 mmol 

átalakított szubsztrát · g enzim-1 · min-1). A TON adott enzimre jellemző tulajdonság, azonban 

reakciónként (szubsztrátonként) változik, így különböző vegyületek átalakítására nézve más 

és más lehet, akár nagyságrendileg is. A CCH és a CHD molekulák méretben és szerkezetileg 

hasonlóak és a reakciókörülmények is azonosak voltak, így a különbség főbb oka másban 

keresendő. A tapasztalt eltérés feltételezhetően annak köszönhető, hogy a kiindulási 

szubsztrát, tehát a CHD kisebb koncentrációban (2,8 mM) lett bemérve, mint a CCH 

(4,8 mM), és mivel nem ezekre a vegyületekre vizsgáltuk a koncentráció változásának a 

hatását, hanem az acilezőszerre, ezért a CHD az enzim számára lehet, hogy nem telítési 

koncentrációban volt jelen. Ezenkívül a számolási módszer feltételezi, hogy a két acilezési 

lépés közel azonos sebességű és ez is okozhat kismértékű hibát. Ismert, hogy az azonos 

cégtől, de különböző időben, különböző sarzsból rendelt enzimek pontos fehérje összetétele 

bizonyos határok között változhat, ezért elképzelhető, hogy ez is okozza az eltérést. 

A vizsgált CHD acilezési reakció megfelelő VA arány mellett gyors lejátszódással 

elérhető a teljes konverzió, ezenkívül a CHD az opálosodási pont mérés eredményei alapján 

megfelelő oldhatósággal rendelkezik scCO2-ban (~ 0,08 m/m %, 10 MPa, 45 °C), ezért a 

nagyobb produktivitás eléréséhez szükséges folyamatos kinetikus reszolválás ennél a 

reakciónál jól megvalósíthatónak tűnt. A szakaszos üzemben kapott TON értéket felhasználva, 

azonos hőmérséklethez és nyomáshoz becsültem a folyamatos rendszer üzemeltetéséhez 

szükséges átlagos tartózkodási időt. 

Feltételezve, hogy TON = TOF és a kívánt móláram, sen −& = 0,025 mmol·min-1 a 

szükséges enzimmennyiség a 45. egyenlettel számítható: 

enzim g  0,2

minenzim g

szubsztrátt átalakítot mmol
 0,125

min

skapcsolódá szubsztrát-enzim mmol
 0,025

=

⋅

== −

TOF

n
m se

e

&
  (45) 

Az enzim látszólagos sűrűsége (mérési eredmények alapján) 0,39 g·ml-1 és a fajlagos 

hézagtérfogata 0,42, így a hasznos reaktortérfogatra 0,215 ml adódik. A (±)-CHD oldhatósága 

(OCHD) scCO2-ban 10 MPa nyomáson és 45 °C hőmérsékleten 0,00689 mmol (±)-CHD/g CO2 

(mind statikus, mind dinamikus mérések alapján). Az időegység alatti kívánt enzim-szubsztrát 

kapcsolódási szám biztosításához 0,0166 mmol CHD/min móláramú CHD kell, mivel egy 

diacetát termék keletkezéséhez, ugyan csak egy CHD molekula szükséges, azonban két 

átalakítási lépéssel kétszer kapcsolódik az enzimhez. A CO2 tömegáram igényt a 46. egyenlet 

szerint határoztam meg:  
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s

g
 0403,0

min

g
 42,2

CO g

CHD mmol
 00689,0

min

CHD kioldandó mmol
 0166,0

2

2
====

CHD

CHD
CO O

n
m

&
&   (46) 

A minimális átlagos tartózkodási időt (ttart), elhanyagolva a VA térfogatáramát (minden 

esetben < 2 %), a tiszta CO2 sűrűségével számolva az alábbi 47. összefüggéssel becsültem: 

s  5,34

s

g
  0,0403

ml

g
 0,493ml 0,215

=
⋅

=
⋅

=
2

2

CO

COre

tart m

V
t

&

ρ
     (47) 

A reakciókat a 33. ábrán látható folyamatos reaktorban végeztem, amelynek működését 

részletesen ismertettem a 2.1.3 fejezetben. 

 

 
33. ábra 

Folyamatos üzemű reaktor egyszerűsített vázlata 

1. CO2 puffertartály, 2. nagynyomású szivattyú, 3. szubsztrát extraktor oszlop, 4. szubsztrát, 5. HPLC pumpa, 
6. enzimreaktor oszlop előmelegítő csőkígyó, 7. minta szedő, 8. termosztált vízfürdő 

 
 

 

A (±)-CHD-t (~ 0,8-0,9 g) betöltöttem az extraktor oszlopba (3) és 0,2 g CAL-B-t pedig 

a reaktor oszlopba (6). A VA (4) mennyisége a szubsztrátra vonatkoztatva 10-30 MR-nak 

megfelelő tartományban változott. Az átlagos tartózkodási időt 3-12 s közötti értékre 

állítottam be a CO2 (egyszer desztillált) térfogatáramának változtatásával. A reakciót 10 MPa 

nyomáson és 45 °C hőmérsékleten 100 percen át végeztem, a mintaszedőt 10 percenként 

cseréltem. 
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A ttart hatását vizsgáltam a CHDAc enantiomertisztaságára, amely a folyamatos rendszer 

esetében is a legjellemzőbb mutató a reakció lefutására és a produktivitásra nézve (34. ábra).  

 
34. ábra 

A tartózkodási idő hatása a produktivitásra és enantioszelektivitásra 

Folyamatos reaktorban, 10 MPa, 45 °C, 10-30 MR VA arány mellett, állandósult állapotban. Az görbéket nem 
illesztettem, mindössze a jobb szemléltetést szolgálják. 

 
 
A CO2 térfogatáramának növelésével (átlagos tartózkodási idő csökkenésével), az adott 

idő alatt kioldott diol mennyisége arányosan nő, a CO2-os oldat koncentrációja állandó, a 

telítési koncentráció. Bármely időpillanatban az enzimes oszlopban tartózkodó CHD 

mennyisége gyakorlatilag állandó, tehát az enzim: szubsztrát arány változatlan 

(∆(me/ms) < ± 10 %) maradt, így az enzimágy rendelkezésére álló idő az átlagos tartózkodási 

idő csökkenésével csökkent.  Amennyiben a ttart-t túl kicsi, vagyis nagy a CO2 térfogatáram, a 

szubsztrát teljes átalakítására rövidebb idő áll rendelkezésre. Ez a hatás okozza a 34. ábrán 

látható, eeCHDAc csökkenését ttart < 6 s esetén, míg nagyobb ttart értéknél nem volt jelentősebb 

befolyása (eeCHDAc > 97 %). A produktivitás vizsgálatánál szintén ez a hatás eredményezi az 

átlagos tartózkodási időfüggést, valamint szerepet kap a nagyobb CO2 térfogatáram 

következtében kialakuló nagyobb CHD móláram is. Míg 12 s-től 4,5 s-ig a produktivitás a 

növekvő szubsztrát móláramnak és a rövidebb rendelkezésre álló szubsztrát átalakítási időnek 

köszönhetően folyamatosan növekszik (ttart ~ 4,5 s, Prod. ~ 52,1 µmol termék · g enzim-1 · 

min-1), addig ~ 4,5 s-nél kisebb átlagos tartózkodási idő esetén hirtelen csökkenés figyelhető 

meg, mivel a második acilezési lépés nem megy végbe teljesen, vagyis az első lépésben 

keletkezett nagyobb mennyiségű (1R,2R)-CHDAc nem képes maradéktalanul átalakulni 

(1R,2R)-CHDAc2-tá. Mindkét paramétert, az eeCHDAc és a produktivitást is figyelembe véve a 
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folyamatos rendszer optimális átlagos tartózkodási ideje ~ 5 s, ahol közel maximális 

produktivitással (~ 50 µmol termék · g enzim-1 · min-1) eeCHDAc > 96 % tisztaságú CHDAc és 

2CHDAcee  > 99,9 % tisztaságú CHDAc2 termékek állíthatók elő (34. ábra). 

A folyamatos rendszerben alkalmazott HPLC készülék nem tette lehetővé a kis léptékű 

változtatást, ezért a VA aránya 10-30 MR között mozgott az egyes mérések során. Mivel a 

szakaszos kísérletek során azt tapasztaltam, hogy 10 MR VA arány fölött a további VA arány 

növelésnek csak csekély hatása van a produktivitásra, és a folyamatos kísérleteknél nem 

vizsgáltam külön az alkalmazott VA arány hatását, ezért csak látszólagos, vagyis az optimális 

átlagos tartózkodási idő helyén számított TOF-ot határoztam meg a 32. egyenlet segítségével. 

A kapott 0,097 mmol átalakított szubsztrát · g enzim-1 · min-1 kisebb, de közel azonos a 

szakaszos kísérletek esetén kapott 0,125 mmol átalakított szubsztrát termék · g enzim-1 · min-1 

TON értékkel. A folyamatos rendszer maximális produktivitása ~ 6-szorosa a szakaszos 

üzemben elért maximumnak (7. táblázat).  

 

2.2.4 Az 1-feniletanol észterképzési reakciója 

A korábbi 2.2.1., 2.2.2. és 2.2.3. fejezetekben kinetikus reszolválásokat mutattam be, 

azonban az ezzel a technológiával elérhető 50 % elméleti maximális konverzió tovább 

növelhető elméletileg 100 %-ra a dinamikus-kinetikus reszolválás segítségével. A PE 

mintapéldáján keresztül vizsgáltam ennek a technológiának a hatékony megvalósíthatóságát. 

2.2.4.1 Az (S)-1-feniletanol racemizálása szakaszos reaktorban 

A PE kinetikus reszolválását már számtalan közegben és módon megvalósították, az 

egyik legtöbbet tanulmányozott modellvegyület. ScCO2-ban is vizsgálták már szakaszos és 

folyamatos kinetikus reszolválását, azonban így csak maximálisan 50 %-os konverzió érhető 

el. A kémiai katalízissel kombinált biokatalízis, vagyis a dinamikus-kinetikus reszolválás 

megoldást jelenthet erre a problémára (36. ábra). Míg az enzim a gyorsabban reagáló 

enantiomert termékké alakítja, addig a visszamaradó lassabban reagáló enantiomert 

racemizálja a kémiai katalizátor. A PE esetében számos irodalmi hivatkozást találunk 

dinamikus-kinetikus reszolválásra  [148, 211, 212, 213, 214, 215], azonban melléktermékek képződése nélkül, jó 

hozammal még nem sikerült megvalósítani. A megoldáshoz elengedhetetlen egy megfelelő 

enzim – katalizátor pár kiválasztása és az optimális működésükhöz szükséges körülmények 

beállítása. Ez sok esetben problémát jelent, mivel a kémiai katalizátorok legtöbbször csak 

magasabb hőmérséklet tartományban (80 °C felett) mutatnak aktivitást, míg az enzimek ilyen 

körülmények között történő alkalmazása általában részleges vagy teljes inaktiválódással és 

ebből következően aktivitás és enantioszelektivitás vesztéssel jár.  

[148, 211-215] 
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35. ábra 

A PE lipáz katalizált dinamikus kinetikus reszolválása 

A racemizálási reakciókat szakaszos reaktorban (16. ábra) végeztem, bemértem 20-

100 µl közötti mennyiségű (S)-PE-t és a megfelelő mennyiségű katalizátort (ez függött attól, 

hogy a katalizátor szabad, vagy rögzített formában volt jelen, a katalizátor, és rögzített 

esetben, a hordozó típusától). A reakciókat 10 MPa nyomáson és 40-90 °C között változó 

hőmérsékleten 20 órán át végeztem (keverési sebesség: 200 1/min).  

Az irodalomban ismertetett különböző kémiai katalizátorokat teszteltem (S)-PE 

racemizálására (10. táblázat). A kísérleteket szakaszos reaktorban, az adott katalizátornak az 

irodalomban található működési optimumán végeztem, azonban, ha az adott beállítások 

nagyon távol esnek az enzim számára megfelelő hőmérséklet és nyomás tartománytól, a 

biokatalizátor működési határértékét állítottam be. A vizsgált kémiai racemizáló 

katalizátorokkal kapott eredményeket a 10. táblázatban foglaltam össze, az összehasonlításhoz 

három jellemzőt, a konverziót, a PE enantiomertisztaságát és a melléktermékek keletkezését 

figyeltem. A további vizsgálatokra az a katalizátor lehet alkalmas, amely jó konverzióval 

racemizál, vagyis a reakció végén az enantiomerkeverék összetétele közel racém és nem, vagy 

csak minimális mennyiségű melléktermék keletkezik. Közel egy tucat PE racemizálásával 

vagy kinetikus reszolválásával foglalkozó cikkből [211-219] mindössze kettőben tesznek említést 

melléktermék-képződésről, a feltételezések szerint leggyakrabban feniletiléter dimerek 

keletkeznek [148, 214]. Ezek közül egyetlen kutatócsoport, Wuyts és munkatársai végeztek 

vizsgálatokat, arra vonatkozóan, hogy a bemért szubsztrát koncentráció befolyásolja a 

mellékreakciók kialakulását és azt találták, hogy csak 0,1 M-nál nagyobb kiindulási szubsztrát 

koncentráció esetén megy végbe dimerizáció. Ezzel szemben a méréseim során egy 

nagyságrenddel kisebb (0,0055 – 0,055 M) szubsztrát koncentrációt alkalmaztam, mégis az 

irodalommal ellentétben számos esetben tapasztaltam melléktermékképződést. A mintákat a 

királis GC mellett GC-MS módszerrel is analizáltam, az MS spektrumok alapján 

valószínűsíthető, hogy a keletkezett melléktermékek feniletiléter dimer diasztereomer 

vegyületek, ahogy azt az irodalom is alátámasztja.  
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10. táblázat  

A vizsgált katalizátorok 

a X értékeit a következő tartományokra osztottam: 0 ≤ X ≤ 6 % esetén ≤ 6 %, 7 < X < 35 % esetén > 10 %, 
X  > 35 % esetén > 35 %. 
b eePE értékeit a következő tartományokra osztottam: 0 ≤ eePE < 30 % esetén < 30 %, 30 < eePE < 55 % 
esetén < 55 %, 55 < eePE < 70 % esetén < 70 %, eePE > 70 % esetén > 70 %. 

c MT a keletkezett melléktermékek aránya: 
termékékmellékterm

ékmellékterm

cc

c
MT

+
= . 

Amennyiben a kis konverzió miatt nem volt detektálható mennyiségű melléktermék n. d.-vel jelöltem. MT 
értékeit a következő tartományokra osztottam: 0 ≤ eePE ≤ 5 % esetén ≤ 5 %, 25 < eePE < 75 % esetén > 25 %, 
eePE > 75 % esetén > 75 %. 

Katalizátor  
Xa eePE

b MTc P T t ms/mkat 
 

 
(%) (%) (%) (MPa) (°C) (h) (g/g) 

 
BASF Pd/G1-21 fém ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 80 21 0,97 [216] 

BASF Pd/K3-10 fém ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 80 67 0,54 [216] 

BASF Pd/R1-10 fém ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 80 67 0,81 [216] 

BASF Pd/R3-11 fém ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 80 21 0,87 [216] 

Pd/C fém ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 85 21 0,95 [216] 

Pd/C fém ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 85 20 1,00 [216] 

Pd fém ≤ 6 % > 70 % ≤ 5 % 10 85 19 0,47 [216] 

KIPRu(II) fém ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 40 10 1,00 [211, 217] 

KIPRu(II)+Na2CO3 fém > 10 % > 70 % > 25 % 10 70 20 10,94 
 

KPRu(II) fém ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 40 21 1,18 [211, 217] 

KPRu(II)+Na2CO3 fém ≤ 6 % > 70 % ≤ 5 % 10 70 20 12,27 
 

CoCl2 · 6H2O fém ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 80 20 1,05 [218] 

VOSO4 · xH2O fém > 10 % < 55 % > 25 % 10 40 2 0,31 [212] 

VOSO4 · xH2O fém ≤ 6 % < 30 % > 75 % 10 80 69 0,94 [212] 

Benzénszulfonsav savas > 10 % < 30 % > 75 % 10 40 70 1,99 [213] 

Nafion NR-50 savas > 35 % < 55 % ≤ 5 % 10 40 22 1,01 [214] 

Nafion NR-50 (új) savas > 35 % < 30 % ≤ 5 % 10 80 68 0,99 [214] 

Nafion SAC 13 savas > 10 % < 30 % > 25 % 10 40 12 0,09 [211,214] 

Zeolit savas ≤ 6 % > 70 % n. d. 10 40 7 0,99 [148, 215, 219] 

Zeolit savas ≤ 6 % > 70 % ≤ 5 % 10 45 23 0,61 [148, 215, 219] 

Zeolit savas > 35 % < 30 % ≤ 5 % 10 80 17 0,27 [148, 215, 219] 

Zeolit savas > 35 % < 30 % ≤ 5 % 10 80 99 0,33 [148, 215, 219] 

Zeolit savas > 35 % < 30 % ≤ 5 % 10 80 25 0,39 [148, 215, 219] 

Zeolit savas > 10 % < 30 % > 25 % 10 80 25 0,29 [148, 215, 219] 
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A kapott eredményeket összesítve a három figyelt jellemző alapján minden katalizátort 

besoroltam, majd mind három mutató esetében külön-külön kiválasztottam a megfelelő 

értéket mutató (10. táblázat színes cellák) katalizátorokat. Az a katalizátor lehet eredményes a 

DKR során, amely mindhárom vizsgált paraméter szerint megfelel. Ha megnézzük a 

táblázatot, látható hogy a fém katalizátorok közül nem bizonyult alkalmasnak egyik sem, míg 

a savas katalizátorok közül a Nafion NR-50 és a Zeolit bíztatónak tűnt. A Pd katalizátor 

feltehetően azért sem volt hatékony a racemizálásra, mivel magasabb hőmérsékleten (100-

150 °C-on) alkalmazzák, azonban ez a hőmérséklet az enzim számára nem lenne megfelelő, 

ezért 80 °C-on végeztem a kísérleteket.  

2.2.4.2 Az 1-feniletanol dinamikus-kinetikus reszolválása 

A DKR-hoz tehát a két kiválasztott savas katalizátort teszteltem PSC-I, PS-IM és CAL-

B immobilizált lipáz enzimekkel kombinálva a 36. ábrán látható folyamatos üzemű 

reaktorban, amelynek működését már a 2.1.3 fejezetben részletesen ismertettem. Az 

irodalomban számos acilezőszerrel (VA, acetofenon, vinil-oktanát, vinil-proprionát) 

vizsgálták már ezt a reakciót. Kísérleteimhez a korábbi sikeresen lejátszódott reakciók alapján 

VA-ot választottam. 

 
36. ábra 

Folyamatos üzemű reaktor vázlata PE dinamikus-kinetikus reszolválásához 

1. CO2 puffertartály, 2. nagynyomású szivattyú, 3. szubsztrát + reagens, 4. HPLC pumpa, 5. enzimreaktor 
oszlop, 6. minta, 7. termosztált vízfürdő 

 

A mérésekhez a reaktor oszlopba (5) 1:1:1 tömeg arányban betöltöttem a szűrő után az 

enzimet, a katalizátort, majd ismét az enzimet olyan formán, hogy a két szélén egyenlő 

mennyiségű enzim és közötte fizikálisan elkülönített katalizátor legyen, mivel az érintkezésük 
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az enzim aktivitásvesztését okozhatja [220, 221]. A szubsztrát tartóban (3) a VA és a PE térfogat 

aránya 1:1 volt. Ebben az összeállításban a legjobb elérhető eredmény 100 % PEAc ee és 

75 % hozam. A reakciót 0,037 M-os szubsztrát koncentráció mellett 10 MPa nyomáson és 45 

illetve 80 °C-on 210 percig végeztem, a CO2 (egyszer desztillált) térfogatárama 1 ml/min volt. 

A racemizálással szemben a DKR esetében a PE enantiomertisztasága helyett a 

keletkezett termék enantiomertisztasága érdekes, valamint a melléktermék képződés miatt a 

konverzió nem jó összehasonlító mutató, mivel itt csak a kiindulási anyagra vonatkoztatok, 

ezért inkább a PEAc-ra számított hozamokat figyeltem a reakció követésének érdekében. A 

cél minél jobb hozammal melléktermék képződés nélkül a lehető legnagyobb 

enantiomertisztaságú termék előállítása.  

 
37. ábra 

A PE dinamikus-kinetikus reszolválása különböző enzim – katalizátor párokkal 

45°C (Naf NR-50), 80°C (zeolit) 

A vizsgált katalizátorok közül a zeolittal kapott eredmények bizonyultak jobbnak 

minden tekintetben. A 37. ábrán megfigyelhető, hogy a zeolittal végzett kísérletek közül a 

CAL-B enzimmel elért eredmények közelítik a kívánt értékeket (eePEAc > 85 %, Y > 75 %, 

MT < 20 %). Ugyan a PS-IM enzimmel a termék enantioszelektivitása közel 100 %, azonban 

a hozam messze elmaradt a CAL-B enzimmel elérthez képest és a melléktermékek aránya is 

valamivel nagyobb, mint a CAL-B enzim esetén. Tehát mind három vizsgált paramétert 

(eePEAc, Y és MT) figyelembe véve a három katalizátor – enzim pár körül a zeolit – CAL-B pár 

volt a legeredményesebb, megközelítik az elméleti maximumot.  
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3 Összefoglalás 

PhD munkám során négy vegyület ((4-fenilazetidin-2-on (LAK)), transz-2- 

hidroxiciklohexánkarbolnitril (CCH), transz-1,2-ciklohexándiol (CHD), 1-feniletanol (PE)) 

különböző típusú reakcióját vizsgáltam az enzimes kinetikus és dinamikus kinetikus 

reszolválás módszereivel szakaszos, valamint folyamatos üzemű készülékekben. A nyomás, a 

hőmérséklet, a reagens koncentráció és a vízkoncentráció hatásait vizsgáltam az enzim 

aktivitására és enantioszelektivitására nézve.  

A LAK vegyület gyűrűnyitásos kinetikus reszolválása során a hőmérséklet és a nyomás 

hatását vizsgáltam és megállapítottam, hogy az enzimaktivitás ~14 MPa nyomáson és ~ 70 °C 

hőmérsékleten a legnagyobb. A reakció enantioszelektivitása a vizsgált körülmények között 

kitűnő (a termék fenilalanin (Phe) ee > 98 %). A termék Phe és a szubsztrát LAK között a 

scCO2-ban több mint egy nagyságrendnyi oldhatóság különbség következtében 

megvalósítható szuperkritikus extrakcióval a LAK szelektív kioldása.  

A CCH szakaszos kinetikus reszolválásakor az acilezőszer (vinil-acetát (VA)) 

arányának változtatásával meghatároztam a reakció teljes lejátszódásához minimálisan 

szükséges VA arányt és a látszólagos maximális „turnover numbert” 10 MPa nyomáson és 

45 °C hőmérsékleten. A teljes konverzió eléréséhez minimálisan szükséges VA arány a 2-es 

mólarány volt. A hőmérséklet – nyomás – vízkoncentráció együttes vizsgálatakor 

megállapítottam, hogy az enzim optimális működési tartománya a vízkoncentráció 

tekintetében igen szűk, azonban az egyszer desztillált CO2 és az enzim által együttesen 

biztosított vízkoncentráció az optimális működési tartományába esik. 

A CHD kétlépéses konszekutív acilezési reakciója során meghatároztam az egyes 

reakciólépések reakciósebességi állandóit és megállapítottam, hogy az enzim az első és a 

második reakciólépés során is az (1R,2R) enantiomer acilezést preferálja. Mivel az (1S,2S) 

enantiomer esetén a második acilezési lépés elhanyagolható sebességgel játszódik le, ezért a 

reakció teljes lefutásakor (10-es vagy annál nagyobb alkalmazott VA arány mellett) 

enantiomertiszta (1S,2S) mono-, illetve (1R,2R) diacilezett termékeket kaptam. A szakaszos 

rendszerben kiszámított „turnover number”-t alapul véve egy folyamatos rendszert terveztem, 

amelyben optimalizáltam az átlagos tartózkodási időt és ~5 s-os tartózkodási időnél közel 

maximális enantiomertisztasággal (eeCHDAc > 97 %, eeCHDAc2 > 99,9 %) és produktivitással 

állítottam elő a kívánt acilezett származékokat.  

A PE dinamikus-kinetikus reszolválásához racemizálási előkísérletek alapján 

kiválasztott két alkalmas savas katalizátort különböző lipázokkal kombináltam és a legjobb 

eredményt zeolit – CAL-B katalizátor – enzim párral értem el. Jó hozammal (75 %) és 

enantiomertisztasággal (> 85 %) állítottam elő az acetát terméket. 
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Általánosan összefoglalva a vizsgált paraméterek az enzimes rendszerre gyakorolt 

hatását megállapítható, hogy legtöbbször a hőmérséklet, a nyomás és a további paraméterek 

együttesen, egymással kölcsönhatásban adják meg az optimális beállítási értékeket. A 

hőmérséklet növelése adott értékig javítja az enzimaktivitást, azonban az optimális 

hőmérséklet (~70 °C) fölött mind az aktivitást, mind az enantioszelektivitást negatívan 

befolyásolhatja. A nyomás hatása kevéssé jelentős, azonban optimum pont itt is tapasztalható, 

~14-15 MPa nyomáson.  

A vizsgált reakciók egyensúlyi reakciók és azt tapasztaltam, hogy nem minden esetben 

játszódnak le teljesen a sztöchiometrikusnak megfelelő reagens arány mellett, hanem ennél 

jóval nagyobb arány szükséges a reakció teljes lejátszódásához. Adott arány fölött már 

csökken a kezdeti reakciósebesség növelő hatás. Ezért fontos vegyületenként meghatározni a 

teljes konverzióhoz minimálisan szükséges reagens mennyiséget. 

A víz jelenléte alapvetően fontos minden enzim számára, azonban az optimális 

vízkoncentráció igen szűk tartományban mozog. Vízkoncentráció hatásának vizsgálata során 

azt tapasztaltam, hogy az enzim működéséhez szükséges az immobilizált enzimkészítményen 

kötött vízen kívül további hozzáadott víz jelenléte, azonban a túlzott mennyiségű víz jelentős 

aktivitás csökkenést okoz. A technológiai szempontból kedvező, egyszer desztillált CO2 által 

hordozott víz valamint az enzimkészítmény természetes víztartalma egy jól reprodukálható, 

állandó vízkoncentrációt biztosít a rendszerben, valamint ez a vízkoncentráció az enzim 

optimális működési tartományába esik, így ennek a beállításnak az alkalmazása indokolt lehet 

akár nagyobb méretben is. 

Technológiai szempontból a CO2 nem csak reakcióközegként, hanem a terméket és a 

szubsztrátot az enzimtől és egymástól elválasztó közegként is szerepet kaphat a vegyületek 

eltérő oldhatóságának köszönhetően.  

A szakaszos rendszerben elérhető produktivitás jelentősen növelhető a folyamatos 

technológia bevezetésével, azonban a kinetikus reszolválással maximálisan elérhető 50 %-os 

konverziót a dinamikus-kinetikus reszolválás segítségével lehet hatékonyan növelni. 
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5 Függelék 

5.1 Optimum receptek 

5.1.1 Enantiomertiszta (S)-4-fenilazetidin-2-on és (R)-β-fenilalanin előállítása szakaszos 

reaktorban 

A szakaszos reaktorba (16. ábra) bemértem a (±)-LAK-ot (0,05 g, 0,34 mmol), a 

desztillált vizet (3 µl, 0,17 mmol) és a CAL-B-t (0,05 g). A reakcióelegyet 70 °C 

hőmérsékleten és 14 MPa nyomáson 120 órán át kevertettem (200 1/min) egyszer desztillált 

CO2-ban. A teljes konverzió elérését követően (X > 49,95%) állandó működési paraméterek 

(hőmérséklet, nyomás és keverés) mellett ~ 0,45 g/min tömegáramú CO2-dal mostam a 

reaktort, a szedőben felfogtam az enantiomertiszta (S)-LAK-ot. A reaktorban visszamaradt 

enzimet és (R)-Phe-t nyomásmentesítés után szűréssel és 2 × 10 ml meleg (~ 60 °C) desztillált 

vizes mosással elválasztottam. Az oldószereket vákuum bepárlással eltávolítottam. 

(S)-LAK (hozam: 51 %: 12,8 mg, 0,086 mmol fehér tűs kristály; [ ]25
Dα : −65,5 (c 0,084; 

EtOH) lit. [F1] [ ]25
Dα :−139 (c 0,19; EtOH)), eeLAK  > 99,8 %, (R)-Phe (hozam: 74 %: 18,5 mg, 

0,126 mmol fehér porszerű kristály; [ ]25
Dα : +26 (c 0,29; H2O)), eePhe > 98 %. 

 

5.1.2 Enantiomertiszta (1R,2S)-hidroxiciklohexánkarbonitril és (1S,2R)-acetoxiciklohexán-

karbonitril előállítása szakaszos reaktorban 

A szakaszos reaktorba (16. ábra) bemértem a CAL-B-t (0,05 g), a (±)-CCH-t (0,1 g, 0,8 

mmol) és a VA-ot (190 µl, 2 mmol). A reakció elegyet 45 °C hőmérsékleten és 10 MPa 

nyomáson 18 órán át kevertettem (200 1/min) egyszer desztillált CO2-ban. A teljes konverzió 

elérését követően (X > 49,95 %) nyomásmentesítés után a reaktorból kimosott és az enzimtől 

szűréssel elválasztott termék-szubsztrát elegyet szilkagéles oszlopkormatográfiával 

választottam el, 2:1 hexán:etil-acetát eluens alkalmazásával, majd a kapott oldatokat 

bepároltam.  

(1R,2S)-CCH (hozam: 91 %: 45,6 mg, 0,364 mmol fehér kristály; 1H-NMR (CDCl3, 

500,13 MHz) δ 1,14 – 1,39 (m, 3H), 1,58 (m, 1H, H-6ax), 1,72 (m, 1H, H-4eq), 1,79 (m, 1H, 

H-5eq), 2,04 (m, 1H, H-6eq), 2,12 (m, 1H, H-3eq), 2,43 (ddd, J = 10,7; 9,4; 4.4 Hz, 1H, H-2ax), 

2,96 (br, 1H, OH), 3,73 (ddd J = 9,4; 9,4; 4,4 Hz, 1H, H-1ax); 
13C-NMR (CDCl3, 125,75 

MHz) δ 23,6 (C-5), 24,1 (C-4), 28,3 (C-3), 33,7 (C-6), 37,6 (C-2), 70,7 (C-1) 121,6 (CN)). 

(1S,2R)-CCHAc (hozam: 68 %: 45,4 mg, 0,272 mmol átlátszó olaj; 1H-NMR (CDCl3, 500,13 

                                                 
[F1] Park, S., Forró, E., Grewal, H., Fülöp, F., Kazlauskas, R. J.: Molecular basis for the enantioselective ring 

opening of β-lactams catalyzed by Candida antarctica lipase B. Adv. Synth. Catal. 2003, 345, 986-995. 
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MHz) δ 1,22 – 1,49 (m, 3H), 1,61 – 1,81 (m, 3H), 1,99 – 2,19 (overlapped, m, 2H), 2,11 

(overlapped, s, 3H, CH3), 2,66 (ddd, J = 9,4; 9,4; 3,8 Hz, 1H, H-2ax), 4,88 (ddd J = 9,4; 9,4; 

3,8 Hz, 1H, H-1ax); 
13C-NMR (CDCl3, 125,75 MHz) δ 21,1 (CH3), 23,0 (C-5), 23,7 (C-4), 

28,1 (C-3), 30,5 (C-6), 33,9 (C-2), 71,6 (C-1), 120,1 (CN), 170,0 (CO)). 

 

5.1.3 Enantiomertiszta (1S,2S)-1-acetoxiciklohexán-2-ol és (1R,2R)-1,2-diacetoxiciklohexán 

előállítása szakaszos reaktorban 

A szakaszos reaktorba (16. ábra) bemértem a CAL-B enzimet (0,02 g) és a (±)-CHD-t 

(0,01 g, 0,085 mmol), valamint a szubsztrátra nézve 10 MR mennyiségű VA-ot (78,35 µl, 

0,85 mmol). A reakcióelegyet 45 °C hőmérsékleten és 10 MPa nyomáson 5 órán át 

kevertettem 200 1/min-es sebességgel egyszer desztillált CO2-ban. (1S,2S)-CHDAc 

(eeCHDAc > 99,9 %). (1R,2R)-CHDAc2 (eeCHDAc2 > 99,9 %). 

 

5.1.4 Enantiomertiszta (1S,2S)-1-acetoxiciklohexán-2-ol és (1R,2R)-1,2-diacetoxiciklohexán 

előállítása folyamatos reaktorban 

A folyamatos reaktor (33. ábra) (7) oszlopába 1,33 g (±)-CHD-t és a (9) oszlopába 0, 20 

g CAL-B-t töltöttem be. A VA-ot 30 MR-ban tápláltam be a (18) tárolóból. A reakciót 45 °C 

hőmérsékleten és 10 MPa nyomáson 12 s átlagos tartózkodási időt állítottam és 28 órán át 

végeztem egyszer desztillált CO2-ban. A (1S,2S)-CHDAc és (1R,2R)-1,2-CHDAc2 tartalmazó 

mintákat bepárlás után szilikagéles kromatográfiás oszlopon 2:1 hexán:etil-acetát eluenssel 

szétválasztottam, majd ismét bepároltam.  

(1S,2S)-CHDAc (292 mg, 1,848 mmol, 63 %, fehér tűs kristály; eeCHDAc > 99,9 %, 

[ ] :
22
Dα  +44,25 (c 1,0; CHCl3), 

1H-NMR (CDCl3, 500,13 MHz) δ 1,21 – 1,40 ppm (m, 4H) H-

3ax, H-4ax, H-5ax, H-6ax, 1,66 – 1,75 ppm (m, 2H) H-4eq, H-5eq, 1,98 – 2,07 ppm ( m, 2H) ) H-

3eq, H-6eq, 2,09 (s, 3H) CH3, 2,79 (broad s, 1H) OH, 3,55 (ddd, 1H, J: 10,7; 9,4; 4,4 Hz) H-2ax, 

4,57 ppm (ddd J: 9,4; 9,4; 5,0 Hz, 1H) H-1ax; 
13C-NMR (CDCl3, 125,75 MHz) δ (ppm) 21,5 

(CH3), 23,9 (C-4), 24,0 (C-5), 30,1 (C-3), 33,2 (C-6), 72,9 (C-2), 78,4 (C-1), 171,6 (CO). 

(1R,2R)-CHDAc2 (418 mg, 2,090 mmol, 72 %, színtelen olaj; eeCHDAc2 > 99,9 %, [ ]22
Dα : 

−13,64 (c 1,0; CHCl3), 
1H-NMR (CDCl3, 500,13 MHz) δ 1,26 – 1,47 ppm (m, 4H) H-3ax, 4-

Hax, H-5ax, H-6ax, 1,65 – 1,79 ppm (m, 2H) H-4eq, H-5eq, 2,00 – 2,06 (m, 2H, overlapped) H-

3eq, H-6eq, 2,02 (s, 6H, overlapped) CH3 , 4,80 (m, 2H) H-1ax, H-2ax; 
13C-NMR (CDCl3, 

125,75 MHz) δ (ppm) 21,3 (CH3), 23,6 (C-4, C-5), 30,3 (C-3,C-6), 73,9 (C-1,C-2) 170,6 

(CO). 
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5.1.5 Enantiomertiszta (S)-1-feniletanol előállítása dinamikus-kinetikus reszolválással 

A folyamatos üzemű készülék (36. ábra) reaktor oszlopába (5) 0,1 g CAL-B-t, 0,1 g 

zeolit katalizátort majd ismét 0,1 g CAL-B-t töltöttem egymástól fizikailag elkülönítve. A 

VA:PE térfogat aránya 1:1 volt. A reakciót 10 MPa nyomáson és 80 °C-on végeztem 210 

percig és 0,037 M-os szubsztrát koncentráció mellett, a CO2 térfogatárama 1 ml/min volt.  

A termék és a szubsztrát enantiomertisztasága: eePE > 99,9 %, eePEAc > 89 %. A GC-MS 

elemzés eredményei a 38-41. ábrákon láthatók. 

 

 

38. ábra 

PE MS spektruma 

OHCH3 *

PE
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39. ábra 

PEAc MS spektruma 

 
40. ábra 

(S,S)-PE2 MS spektruma 

O

CH3 CH3
*

(S,S)-PE2

*

 

OCH3
CH3

O

PEAc

*

 



103 
 

 
41. ábra 

(R,S)-PE2 MS spektruma  

  

O

CH3 CH3
*

(R,S)-PE2

*
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a b s t r a c t

A novel, highly enantioselective (E� 100) and environmentally benign method is presented for the
kinetic resolution of trans-2-hydroxycyclohexanecarbonitrile in supercritical carbon dioxide. Using
Candida antarctica Lipase B as a biocatalyst and vinyl acetate as an acyl donor, enantiomerically pure
(1S,2R)-acetoxycyclohexanecarbonitrile and (1R,2S)-hydroxycyclohexanecarbonitrile were obtained in
quantitative yields and excellent ee (98%) values.

Ó 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Asymmetric biocatalysis might become one of the most
important techniques for the preparation of enantiomerically pure
pharmaceutical compounds.1–4 Chiral biocatalysts, especially
lipases, are widely used for the kinetic resolution of different
racemic alcohols via esterification and transesterification.5–8

The enantiomers of trans-2-hydroxycyclohexanecarbonitrile (1)
are intermediates of an androgen receptor antagonist drug
candidate.9

Enzymatic kinetic resolution of racemic 1 has already been
investigated in organic solvents10 and ionic liquids.11 Using super-
critical fluids, especially supercritical carbon dioxide (scCO2) is
favorable in contrast with other non-aqueous solvents, due to its
high added value in downstream processing, its environmental
benefits, and easily tunable properties. Lipases preserve their activ-
ity in scCO2,

12,13 while their reaction rates and (enantio)selectivity
can be optimized via solvent pressure and temperature.14–16

In this Letter we report the enantioselective acylation of
trans-(±)-1 with vinyl acetate (VA) catalyzed by immobilized
Candida antarctica Lipase B (CAL-B) in scCO2, yielding (1S,2R)-
acetoxycyclohexanecarbonitrile (2) and leaving (1R,2S)-1 intact, as
shown in Scheme 1. The effect of the amount of VA on the
conversion (X) and enantiomeric excess (ee)was examined in detail.

Compound (±)-1 was synthesized from 1,2-epoxycyclohexane
with hydrogen cyanide [>99% (GC–MS)].17,18 CAL-B (purchased
from Sigma–Aldrich) was produced by submerged fermentation

of a genetically modified Aspergillus oryzae microorganism and
adsorbed on a macroporous resin. Analytical grade methanol and
other solvents (Molar Chemicals) were used. CO2 (99.5%) was sup-
plied by Linde Gas Ltd (Hungary) and used as a purified liquid after
evaporation and condensation. For the acylation of (±)-1, a high
pressure small-scale batch reactor (maximum operating pressur-
e = 25 MPa and maximum operating temperature = 100 °C) was
used; the equipment was described previously.19 CAL-B (0.018 g)
and (±)-1 (0.018 g, 0.144 mmol) were added to the reactor and dif-
ferent amounts of VA (6.65–135 ll, 0.072–1.44 mmol) correspond-
ing to 0.5–10 mol equiv (0.5–10 ME) were added. The reactor was
heated to the desired temperature (T) and pressurized with CO2 to
the desired pressure (P). At constant operating parameters the
mixture was stirred with a magnetic stirrer (200 rpm) and the
reaction time was 4 h. Every 30 min the reactor was purged with
CO2 (mass flow rate: �0.30 g/min) for 5 min at constant pressure.
Less than 10% of the whole reactor volume was changed during
each sampling. The compounds dissolved in the CO2 leaving the
reactor were precipitated and trapped in methanol by allowing
the CO2 to expand to atmospheric pressure.

The samples were analyzed by GC [Beta Dex™ 120 FS Supelco
column (30 m � 0.25 mm � 0.25 lm), He 140 kPa, 130 °C for
13.5 min followed by 10 °C/min to 180 °C and held for 1 min] to
determine the conversion and the ee value of the remaining alco-
hol (1R,2S)-1 and the produced acetate (1S,2R)-2 [quantitative
deacylation of the ester by methanolysis with NaHCO3 at room
temperature resulted in (1R,2S)-1]. The structure of the substrate
and the product (1S,2R)-2 were confirmed by NMR spectroscopy
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[1: 1H NMR (CDCl3, 500.13 MHz) d 1.14–1.39 (m, 3H), 1.58 (m, 1H,
H-6ax), 1.72 (m, 1H, H-4eq), 1.79 (m, 1H, H-5eq), 2.04 (m, 1H, H-6eq),
2.12 (m, 1H, H-3eq), 2.43 (ddd, J = 10.7, 9.4, 4.4 Hz, 1H, H-2ax), 2.96
(br s, 1H, OH), 3.73 (ddd J = 9.4, 9.4, 4.4 Hz, 1H, H-1ax);

13C NMR
(CDCl3, 125.75 MHz) d 23.6 (C-5), 24.1 (C-4), 28.3 (C-3), 33.7
(C-6), 37.6 (C-2), 70.7 (C-1) 121.6 (CN), 2: 1H NMR (CDCl3,
500.13 MHz) d 1.22–1.49 (m, 3H), 1.61–1.81 (m, 3H), 1.99–2.19
(overlapped, m, 2H), 2.11 (overlapped, s, 3H, CH3), 2.66 (ddd,
J = 9.4, 9.4, 3.8 Hz, 1H, H-2ax), 4.88 (ddd J = 9.4, 9.4, 3.8 Hz, 1H, H-
1ax);

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz) d 21.1 (CH3), 23.0 (C-5), 23.7
(C-4), 28.1 (C-3), 30.5 (C-6), 33.9 (C-2), 71.6 (C-1), 120.1 (CN),
170.0 (CO)].

The fractional conversion (X) was calculated using Eq. (1):

X ¼
cð1S;2RÞÿ2 þ cð1R;2SÞÿ2

cð1S;2RÞÿ1 þ cð1R;2SÞÿ1 þ cð1S;2RÞÿ2 þ cð1R;2SÞÿ2
ð1Þ

where c is the concentration of components in mol/dm3, deter-
mined from the GC peak areas by calibration.

The ee values of the remaining substrate (eeS) and the produced
acetate (eeP) were determined using Eqs. (2) and (3):

eeS ¼
cð1R;2SÞÿ1 ÿ cð1S;2RÞÿ1

cð1R;2SÞÿ1 þ cð1S;2RÞÿ1
ð2Þ

eeP ¼
cð1S;2RÞÿ2 ÿ cð1R;2SÞÿ2

cð1S;2RÞÿ2 þ cð1R;2SÞÿ2
ð3Þ

Calculation of the enantioselectivity (E) is given in Eq. 420:

½EðeeS; eePÞ� ¼
ln½ð1ÿ eeSÞ=ð1þ eeS=eePÞ�
ln½ð1þ eeSÞ=ð1þ eeS=eePÞ�

ð4Þ

The fitted function of X over time (t) is shown in Eq. (5):

XðtÞ ¼ X1 � ð1ÿ eÿa�tÞ ð5Þ

where a is an apparent rate coefficient, X1 is the final conversion.
The productivity was calculated using Eq. (6):

Productivity ¼
m2

menzyme � teq
ð6Þ

where m2 and menzyme is the amount of product and enzyme in mg
and teq is the reaction time when X(t) = 0.99 X1.

Optimization of the acylation agent molar ratio (VA:substrate
molar ratio, ME) was performed at 45 °C and 10 MPa in scCO2.
The amount of VA was varied between 0.5 and 10 ME relative to
the racemic substrate and its effects on X, eeS, eeP, and Ewere stud-
ied. The function given in Eq. (5) was fitted to the conversion
curves (Fig. 1); fitted equation parameters are given in Table 1.

At 0.5 ME, which is theoretically enough for 50% conversion, the
reaction stopped at a low conversion value (29%) as shown in Fig-
ure 1. At 2 ME and above, the theoretically maximum conversion
was achieved (eeS >99.8%, eeP >98%). At higher acylating agent/sub-
strate ratios, the initial reaction rate and the productivity increased
with the amount of VA, while the equilibrium was reached much
faster (at 2 ME teq was �160 min and at 10 ME it was �95 min).

We also investigated the kinetic resolution of trans-(±)-1 at
15 MPa, 70 °C, in the range of the optimal conditions of CAL-B in
scCO2 reported earlier.19,21 The initial reaction rate (a�X1) and
the productivity were significantly higher at 15 MPa, 70 °C, while
the equilibrium conversion and the enantiomeric excess of
(1R,2S)-1 were lower. A slight loss in enantioselectivity was also
observed (eeP = 93% at 15 MPa, 70 °C, while eeP >98% at 10 MPa,
45 °C).

In conclusion, we have demonstrated that the kinetic resolution
of trans-(±)-1 works efficiently in scCO2 as the reaction medium, at

Figure 1. Effect of the amount of vinyl acetate on the conversion. Experiments were
carried out at 10 MPa, 45 °C using 0.6 mg/mL of CAL-B, and 0.6 mg/mL of (±)-1. The
general equation of the fitted curves is given in Eq. (5).

Table 1

Effect of the reaction conditions on the initial reaction rate

P

[Mpa]
T

[°C]
VA

[ME]
aa

[1/min]
X1

a

[ÿ]
a�X1

a

[1/min]
teq
[min]

eeS
[%]

eeP
[%]

Produtivity
[mg (1S,2R)-2/mg enzyme min]

10 45 0.5 0.0274 0.294 0.0080 170 41.2 >98 2.19
10 45 1 0.0249 0.460 0.0115 185 83.0 >98 3.33
10 45 1.5 0.0286 0.494 0.0141 160 96.0 >98 3.96
10 45 2 0.0287 0.501 0.0144 160 >99.8 >98 4.11
10 45 5 0.0491 0.503 0.0247 100 >99.9 >98 6.70
10 45 10 0.0487 0.504 0.0251 95 >99.9 >98 7.03

15 70 2 0.0535 0.492 0.0263 85 96.7 93 7.56

a Determined from the equations of the fitted curves, Eq. (5). X1 is the equilibrium conversion, a is the reaction rate coefficient and a�X1 is proportional to the initial
reaction rate.

Scheme 1. Enzymatic resolution of trans-(±)-1.
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10 MPa pressure and at 45 °C with E� 100. To obtain the theoret-
ical maximum conversion and enantiopure substrate (1R,2S)-1 (ee
>99.8%) and product (1S,2R)-2 (ee >98%), the minimal acyl donor/
substrate ratio required was 2 ME.
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a b s t r a c t

The lipasecatalysed kinetic resolution of rac4phenyl2azetidinone was investigated in supercritical
carbon dioxide (scCO2). Water (0.5 mol equivalent) was used as nucleophilic donor. The effects of pressure
and temperature were studied in a batch reactor (internal volume: 30 mL). The optimum pressure and
temperature of the blactam ringopening reaction proved to be 14 MPa and 70 ◦C. Under optimum
conditions, full conversion was achieved in 120 h. The resulting (R)bphenylalanine (ee ≥ 98%) and (S)
4phenyl2azetidinone (ee ≥ 99%) could be easily separated by scCO2 extraction of the (S)blactam and
subsequent washing of the enzyme with hot water to recover the amino acid.

© 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

bAmino acids and blactams are widely used in drug research.
Some of them (e.g. cispentacin) exhibit antibacterial activity and
they can be widely used in the synthesis of short peptides (e.g. b
peptides) and in heterocyclic and combinatorial chemistry [1–3].
Numerous derivatives of bphenylalanine with promising anti
cancer [4], antiinflammatory [5], antiviral [6] or analgesic [7]
effects have been reported.

Besides asymmetric synthetic routes [8–14], enzymecatalysed
processes have been developed for the preparation of b
phenylalanine enantiomers through the transesterification of an
Nprotected ester in isobutanol [15], stereoselective degradation
of a racemic amino acid [16], hydrolysis of a racemic bamino ester
[17,18], hydrolysis of a racemic Nacetylated bamino acid [19,20]
or an aminomutasecatalysed a,brearrangement [21] in aqueous
medium.

Enzymatic methods were recently reported for the preparation
of enantiomers of bphenylalanine in an organic medium through
acylation of a Nhydroxymethylated blactam [22], ring opening
of a blactam [23,24] or hydrolysis of a bamino ester [25] with
lipases. Enzymes, and especially lipases, can be stable in super
critical carbon dioxide (scCO2) [26–28], and the use of scCO2 has
certain advantages over other nonaqueous media, e.g. increased
mass transfer or solventfree products obtained after the depres
surization.

∗ Corresponding author. Tel.: +36 703925567.
Email address: szedit@mail.bme.hu (E. Székely).

In this paper, we report the lipasecatalysed kinetic resolution
of rac4phenyl2azetidinone (±)1 in scCO2.

2. Materials and methods

2.1. Materials

The enzyme applied was a lipase B from Candida antarctica

(CALB) (purchased from Sigma–Aldrich), produced by submerged
fermentation of a genetically modified Aspergillus oryzae microor
ganism and adsorbed on a macroporous resin. The (±)1 was
prepared from styrene, by chlorosulfonyl isocyanate addition,
according to a literature method [24]. Chloroform, methanol and
other solvents (Molar Chemicals) were used in analytical grade.
CO2 (99.5%) was supplied by Linde Gas Ltd. (Hungary).

2.2. Smallscale kinetic resolution of 4phenyl2azetidinone in

scCO2

A mixture of (±)1 (0.05 g, 0.34 mmol) and CALB (0.05 g)
was taken in a smallscale batch reactor (30 mL), and H2O (3 ml,
0.17 mmol) was added. The reactor was compressed with CO2

and heated to the desired temperature followed by precise set
ting of the pressure. The mixture was mixed with a magnetic
stirrer (200 rpm). After depressurization, the contents of the
reactor were washed with chloroform (3× 5 mL) and filtered.
Following evaporation of the chloroform from the filtrate, (S)
1 was collected. The filtration residue (enzyme and product)
was washed with hot distilled water (2× 10 mL), which dis
solved the (R)bphenylalanine (R)2. The reaction is outlined in

08968446/$ – see front matter © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

doi:10.1016/j.supflu.2010.10.024
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Scheme 1. Reaction scheme of the enzymatic resolution of (±)1.

Scheme 1 and the reaction and separation process are presented in
Scheme 2.

The samples were analysed by chiral GC. The purities of the
products were checked with GC–MS. The absolute configurations
were determined with a PerkinElmer 241 polarimeter and were
confirmed by comparison of the [˛] values with the literature data.

(±)1 was also subjected to ring opening under atmospheric
conditions for reference. (±)1 (7.4 mg, 0.05 mmol) was dissolved
in diisopropyl ether (1 mL), lipase (30 mg) and H2O (0.9 mL,
0.05 mmol) were added, and the mixture was shaken in an incu
bator shaker at different temperatures (40–80 ◦C) for 2 h.

2.3. Analytical and calculation methods

Samples were diluted to about 1 mg/mL in chloroform or
methanol for GC analysis. Samples of 1 were analysed in split mode
with a Thermo Finnigan Focus GC equipped with an FID detector.
A Beta DexTM 120 FS Supelco column (30 m × 0.25 mm × 0.25 mm)
was used. The injector was set at 250 ◦C, and the carrier gas (He,
99.99%) pressure was 140 kPa. The injection volume was 1 ml. The
split gas flow rate during the analysis was 50 ml/min. The initial
oven temperature was 120 ◦C for 1 min; an oven temperature ramp
to 160 ◦C was applied (temperature rise: 30 ◦C/min), where it was
held for 10 min, followed by a secondary temperature ramp (tem
perature rise 10 ◦C/min) to the final temperature of 180 ◦C, with a
hold time of 17 min, for a total run time of 31.33 min (retention
times (min): (R)1: 27.29, (S)1: 28.83).

Samples of 2 were analysed with a Varian GC on a
Chrompack ChirasilLVal column (20 m × 0.25 mm × 0.25 mm)
after double derivatization [29] with (i) diazomethane (CH2N2)
[Caution! derivatization with CH2N2 should be performed under
a wellworking hood]; (ii) acetic anhydride in the presence of
4dimethylaminopyridine and pyridine. The injector was set at
250 ◦C. The injection volume was 0.2 ml. The carrier gas (N2, 99.99%)
pressure was 140 kPa. The initial oven temperature was 100 ◦C for
10 min, followed by a temperature ramp to 150 ◦C (temperature rise
10 ◦C/min), for a total run time of 25 min (retention times (min):
(R)2: 23.16 (antipode: 23.65).

The peak areas (A) were determined. No byproducts were
observed to be present (either by GC–MS or by the routine GC
methods) and the enzymatic reaction afforded the (R)2 selectively.
Accordingly, the conversion (X) was calculated as in Eq. (1):

X =
(A(S)−1 − A(R)−1)

2A(S)−1
(1)

The enantiomeric excess (ee) of the remaining substrate (eeS) and
of the product (eeP) were determined as in Eqs. (2) and (3), respec
tively:

eeS =
A(S)−1 − A(R)−1

A(S)−1 + A(R)−1
(2)

eeP =
A(R)−2 − A(S)−2

A(R)−2 + A(S)−2
(3)

Enantioselectivity (E) [30] was calculated Eq. (4).

E(eeS, eeP) =
ln

[

(1 − eeS)/(1 + eeS/eeP)
]

ln
[

(1 + eeS)/(1 + eeS/eeP)
] (4)

3. Results and discussion

3.1. Effect of reaction time

In preliminary experiments in scCO2, the kinetics of the lipase
catalysed enantioselective ring opening of (±)1 was examined. The
E values were higher than 100 in all experiments, mainly due to the
high enantioselectivity of the enzyme, product enantioselectivities
were always higher than 98%. At 60 ◦C and 11 MPa 50% conversion
(ee(s)1 ≥ 99.8%) was attained (Fig. 1) at 120 h, which is the theo
retical maximum. The initial reaction rate could be taken as linear
because (±)1 was used in excess (1.7 mg/mL) relative to its sol
ubility in CO2 (∼0.40 mg/mL), and the solvent was saturated with
the substrate during the first ∼30 h, the constant substrate concen
tration and constant enzyme activity (no activity loss) therefore
resulting in a constant reaction rate. The water to substrate ratio
was kept constant. Hence, a reaction time of 22 h was selected for
clear observation of any changes in the reaction rate via determi
nation of the conversion.

3.2. Pressure and temperature effects

The pressure (P) and temperature (T) of the scCO2 can influence
not only the dissolution of the substrates and product, but also the
enzyme activity, due to the conformational changes induced. The
effects might be evaluated by the X or the E values [31]. However,
while E > 100 values was calculated in all experiments, X is suitable

Scheme 2. Experimental procedure of product separation. The enzyme is indicated with .
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Fig. 1. Reaction kinetics of ring cleavage of 1.67 mg/mL (±)1 with 0.5 mol equiva
lent H2O and 1.67 mg/mL CALB at 60 ◦C and 11 MPa.

for the evaluation of the performance. P and T were optimized by a
32 BoxBehnken type experimental design. Three repetitions were
performed at the centre point (15 MPa, 60 ◦C), with upper and lower
values of 21 MPa and 70 ◦C, and 9 MPa and 50 ◦C, respectively. Fig. 2
shows the fitted surface and the experimental points. The best con
version was achieved at 15 MPa and 70 ◦C after 22 h (X = 38%, ee(R)2
>98%). Statistical evaluation of the experimental data revealed that
the linear and quadratic terms in P and the linear term in T were sig
nificant (at p = 0.05); the interaction parameters (P × T, P2 × T, P × T2

and P2 × T2) could be neglected. Eq. (5) shows the fitted equation
of the response surface:

X(P, T) = −70.4 + 3.72P − 0.134P2
+ 1.15T (5)

By differentiation of model Eq. (3), the calculated optimum pres
sure is 14 MPa. On increase of the temperature within this range
(50–70 ◦C), the conversion continuously increased; thus, the tem
perature optimum cannot be calculated from the fitted function.

To determine the temperature optimum of the ring cleavage of
(±)1 the effect of temperature was examined in detail (40–80 ◦C)
(Fig. 3).

Fig. 2. Conversion results of 32 design experiment (0.5 mol equivalent H2O,
1.67 mg/mL CALB, 1.67 mg/mL (±)1, after 22 h).

Fig. 3. Effects of temperature on conversion (0.5 mol equivalent H2O, 1.67 mg/mL
CALB, 1.67 mg/mL (±)1, after 22 h).

At all pressures, the optimum temperature was found to be close
to 70 ◦C. Contrarily, under atmospheric conditions the enzyme had
a higher activity at 80 ◦C than at 70 ◦C (Table 1). In other esterifi
cation and acylation reactions in scCO2 and conventional organic
media, the optimum temperature for CALB was at lower tempera
ture values (55–60 ◦C) [32–35], while the earlier reported optimum
pressure of scCO2 (15 MPa) [34] is close to our optimum values
(14 MPa).

E values in experiments under pressure (E ≥ 100) are very close
to E values of atmospheric reactions. Thus the selectivity of the
enzyme is fairly the same in the two different reaction media.

3.3. Reaction with full conversion and separation of the products

After 120 h under optimum conditions (70 ◦C, 14 MPa), full con
version of (R)1 (X > 49.95%) was achieved. However, besides its
effects on enzyme activity, scCO2 as selective solvent offers great
opportunities in product separations. An enzymatic reaction mix
ture generally consists of enzyme, product(s), substrate(s) and
solvent(s). If the solvent in conventional reactions is water or an
organic solvent, then in most cases all the components except the
immobilized enzyme exhibit reasonable solubility, and thus their
separation may be the key point as concerns applicability. Our reac
tion mixture contained (S)1, (R)2, CALB and CO2.

The solubilities of (S)1 and (R)2 in scCO2 were checked by
cloud point measurements in a variablevolume view cell unit pur
chased from New Ways of Analytics. The solubility of (R)2 was
<0.015 mg/mL, while that of 1 was >0.40 mg/mL under any P, T con
ditions examined in the current work. The difference between the
product and substrate solubilities was greater than one order of
magnitude; thus, (S)1 could be selectively extracted with scCO2.

When the reaction was completed, we shifted from batch oper
ation to the continuous stirred tank reactor operation mode in the
same reactor at constant pressure, temperature and mixing rate.
The CO2 (mass flow rate: ∼0.45 g/min) was pumped to the bot
tom of the reactor while the outlet valve was located on the top.

Table 1

Effect of temperature on the conversion and enantioselectivity of (±)1 in diiso
propyl ether after 2 ha .

T (◦C) ee(S)1 (%) ee(R)2 (%) Conversion (%) E

40 8 ≥98 8 107
50 9 ≥98 8 108
60 17 ≥98 15 117
70 27 ≥98 22 129
80 40 ≥98 29 147

a 0.05 M substrate, 1 mL iPr2O, 30 mg mL−1 CALB, 0.5 equivalent H2O.



1022 M. Utczás et al. / J. of Supercritical Fluids 55 (2011) 1019–1022

The selectively dissolved (S)1 (yield: 12.8 mg, 0.078 mmol {[˛]25
D :

−65.5 (c 0.084; EtOH) lit. [23] [˛]25
D : −139 (c 0.19; EtOH)}) was

collected in an atmospheric trap. (R)2 (yield: 18.5 mg, 0.126 mmol
{[˛]25

D : +26 (c 0.29; H2O)}) remained in the reactor and was dis
solved from the immobilized enzyme after depressurization of the
reactor with hot distilled water (preserved activity of enzyme after
depressurization: 70%). The 1H NMR and 13C NMR data on (S)1 and
(R)2 are in accordance with those reported in the literature.

4. Conclusions

The kinetic resolution of 4phenyl2azetidinone (±)1 was
achieved by CALBcatalysed blactam ringcleavage mechanism
in scCO2. In this reaction with H2O (0.5 equivalent) as nucleophile
at 14 MPa and 70 ◦C, (S)1 (ee > 99.8%) and (R)2 (ee > 98%) were
obtained in the theoretically maximum 50% conversion. The (S)1

was selectively extracted by scCO2, while (R)2 was dissolved from
the surface of the enzyme by hot water. A green reaction and enan
tioselective separation were successfully achieved through the use
of enzyme, scCO2 and water with an E value ≫100.
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Abstract 

We developed an efficient method for the lipase-catalyzed consecutive kinetic resolution of trans-1,2-

cyclohexanediol in scCO2 with vinyl-acetate as acetyl donor catalysed by a commercial immobilized 

Candida antarctica lipase B (CAL-B). The reaction was optimized in scCO2 in a batch reactor. The first 

acylation step is moderately enantioselective, preferring the formation of (1R,2R)-2-acetoxycyclohexane-

1-ol, while the second acylation step is fully enantioselective. Michaelis-Menten type reaction constants 

and turnover number values were calculated. A combined extractor – enzymatic packed-bed reactor unit 

was designed with a residence time of a few seconds (the time requirement of a batch reaction was 

several hours). The reactions were performed at 10 MPa and 45 °C. The mean residence time in the 

enzymatic reactor was varied from 2 to 13 s by changing the flow rate of the CO2. The implemented 

continuous reactor was optimized to achieve maximum productivity and enantiopure products. The 

optimum residence time in the reactor entirely confirmed the calculated operational parameters 

(calculated necessary residence time: 9.6 s, measured mean residence time for full conversion: 9 s). No 

loss of enzyme activity was observed after 28 hours at continuous operation.  

 

Keywords: trans-1,2-cyclohexanediol, enantioselective acylation, kinetic resolution, continuous-flow 

operation, reactor design 
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1. Introduction 

The production of single enantiomers still has an increasing importance in the pharmaceutical, 

food and health industries. Asymmetric chemical syntheses and conventional resolution 

methods are widely applied for preparing enantiopure compounds but biocatalysis also 

provides an alternative opportunity to prepare useful chiral compounds [1]. Biocatalysis offers 

advantages over chemical synthesis as enzyme-catalyzed reactions are usually highly 

enantioselective and regioselective. Meanwhile, the gas-like diffusivity and low viscosity of 

supercritical carbon dioxide (scCO2) reduces the mass transfer resistance between the reaction 

mixture and the active sites of the enzyme, thereby increasing reaction rates.  

Additionally, scCO2 is non-toxic, non-flammable, low cost, and most importantly with respect 

to technology, easy to separate from the reaction mixture. Enzymes, especially lipases are 

particularly suited to perform stereoselective reactions in scCO2 [2]. Although enzymes could 

be more expensive than, for example, a chiral auxiliary in chemical asymmetric synthesis, 

they have to be used only in catalytic amount. They usually have excellent enantioselectivity, 

thus applying enzymes in a kinetic resolution might yield products that have higher than 99% 

enantiomeric excesses. The natural reaction media of enzymes is water, in which the majority 

of nonconventional substrates is poorly soluble. Enzymes can catalyse reactions not only in 

organic solvents and ionic liquids, but in supercritical fluids as well. The advantages of using 

enzymes in supercritical fluids have been investigated mostly in batch reactors [3-5]. Among 

many supercritical fluids, supercritical carbon dioxide (scCO2) is the most suitable for 

enzymes due to its mild critical parameters. Its most important technological advantage is that 

after a simple depressurization, solvent-free products could be obtained thus simplifying the 

downstream processes. 

Generally the productivity could be 2-3 times higher in a continuous-flow system than in 

batch mode [6]. In scCO2, only a limited number of studies of enzyme catalysed reactions 
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have been performed (semi-) continuously, mainly in tubular and packed bed reactors [7-10]. 

Lipases show good performance (i.e. high enantioselectivity and productivity) in scCO2 in 

continuous-flow reactors. 

Numerous methods for the chiral resolution of trans-1,2-cyclohexane-diol (1) were reported in 

literature. These include ester formation with O-acetyl mandelic acid [11], selective 

dispiroketal formation [12] or selective molecular complex formation with L-tartaric acid 

followed by supercritical fluid extraction [13]. Kinetic resolution of 1 was carried out via 

asymmetric benzoylation [14], monophenyl ester formation [15], or by enzymes in organic 

solvents via selective ester cleavage of trans-1-acetoxy-2-cyclohexanol (2) or trans-1,2-

diacetoxycyclohexane (3) using the Bacillus subtilis recombinant lipase [16] or lipase AK 

[17] in batch reactors while continuous-flow operation has not been studied yet. The main 

scopes of the enantiomers of 1 and their derivatives are applications as chiral auxiliaries, 

chiral building blocks or chiral intermediates for the synthesis of pharmaceuticals, 

agrochemicals, or crown ethers [18-23]. 

In this paper we report the first enzyme-catalysed kinetic resolution of (�)-1 in continuous-

flow operation. The reaction is performed in scCO2. However, the main aim of this paper is to 

demonstrate a new method to design high a through put continuous setup based on 

experimental results of batch experiments, which are generally more readily available in the 

literature.  

2. Materials and methods 

2.1. Materials 

Lipase B from Candida antarctica (CAL-B), produced by submerged fermentation of a 

genetically modified Aspergillus oryzae microorganism and adsorbed on a macroporous resin, 

was purchased from Sigma Aldrich (Budapest, Hungary). (�)-1 was purchased from Sigma 

Aldrich (Budapest, Hungary) in 96% claimed purity and was further purified with scCO2 prior 
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use (purity > 99.8%, GC-MS). Analytical grade methanol was purchased from Sigma Aldrich 

(Budapest, Hungary). Vinyl acetate (VA) was purchased from Molar Chemicals (Budapest, 

Hungary) and was freshly distilled before use. CO2 (99.5%) was supplied by Linde Gas 

(Répcelak, Hungary) and was further purified before use by distillation. 

2.2. Batch experimental setup 

Batch reactions in scCO2 were performed in a 30 mL stainless steel autoclave (Pmax: 25 MPa, 

equipped with a rupture disc) [24]. Reactions were carried out at 10 ± 0.3 MPa and 45 ± 1 °C. 

CAL-B (0.02 g ± 0.0005) and (±)-1 (0.01 g, 0.085 mmol) were measured into the preheated 

reactor and then varied amounts of VA (15.67-235.05 µL, 0.17-2.55 mmol), corresponding to 

2-30 molar ratio relative to (�)-1, were added. The reactor was immediately closed and then 

pressurized with CO2 to the desired pressure (P) and in the same time heated to the desired 

temperature (T). When the desired operating parameters were attained (in 2-3 min) a magnetic 

stirrer (200 rpm) was activated and the mixture was stirred for 5 hours. Every 30 minutes 

samples were taken; during sampling the batch operation was shifted to continuous stirred 

tank mode so the reactor was washed with 0.4 g CO2 (mass flow rate: ~ 0.5 g/min) at constant 

10 MPa pressure. After depressurization, samples were collected in a liquid trap. 

2.3. Preparative scale kinetic resolution of (±)-1 in continuous-flow reactor 

A combined extractor – packed-bed enzymatic reactor unit was developed (Fig. 1.). The 

cooled liquid CO2 was pumped through a preheater coil (6), before entering the extraction 

column of 15 mL inner volume. The scCO2 dissolved the (±)-1 from the extractor column (7). 

The homogenous solution of (±)-1 in scCO2 was mixed with VA in a static mixer (8) before 

entering the reactor column (9) of 0.3 mL inner volume filled with 250 mg immobilised CAL-

B. Products were collected in a liquid trap after depressurization (12). 

 

Fig. 1. 
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2.4. Analytical methods 

Samples were diluted to approximately 1 mg/mL in methanol for GC analysis. Samples were 

analysed in split mode (split flow 50 mL/min) with a Thermo Finnigan Focus GC (Egelsbach, 

Germany) equipped with a FID detector. A Beta DexTM 120 FS Supelco column (30 m x 

0.25 mm x 0.25 µm) was used. The injector was set at 250 °C, and the carrier gas (He, 

99.99%) pressure was 130 kPa. The injection volume was 1 µL. The initial oven temperature 

was 80 °C for 0.5 min; an oven temperature ramp to 115 °C was applied (temperature rise: 3 

°C/min), where it was held for 1 min, followed by a secondary temperature ramp (temperature 

rise 25 °C/min) to the final temperature of 200 °C, with a hold time of 2 min, for a total run 

time of 18.57 min (retention times (min): (1S,2S)-1: 16.91, (1R,2R)-1: 17.00, (1S,2S)-2: 17.10, 

(1R,2R)-2: 17.16, (1S,2S)-3: 17.49, (1R,2R)-3: 17.55). NMR spectra were recorded on Bruker 

DRX 500 spectrometer (Bruker Corporation, Billerica, MA, USA). The absolute 

configurations were determined with a Perkin-Elmer 241 polarimeter  (PerkinElmer,Waltham, 

MA, USA) and were confirmed by comparison of the [α] values with literature data.  

2.5. Preparative scale kinetic resolution of (±)-1 in continuous-flow reactor 

For preparative scale kinetic resolution of (±)-1 the reaction was carried out in the continuous-

flow tubular reactor at 11.6 s average residence time (tres) for 28 h. During the total reaction 

time 679 mg (±)-1 was dissolved with scCO2 and transformed to (1S,2S)-2-acetoxy-

cyclohexane-1-ol ((1S,2S)-2) and (1R,2R)-1,2-diacetoxycyclohexane ((1R,2R)-3). The residue 

was separated by column chromatography (silica gel, 2 : 1 hexane : ethyl acetate) to yield 

(1S,2S)-2 and (1R,2R)-3. (1S,2S)-2: yield: 292 mg, 63% as white crystal; =+44.25 (c=1.0 

in CHCl3), 1H NMR: (CDCl3, 500 MHz) 1.21 – 1.40 ppm (m, 4H) H-3ax, H-4ax, H-5ax, H-6ax, 

1.66 -1.75 ppm (m, 2H) H-4eq, H-5eq, 1.98 -2.07 ppm ( m, 2H) H-3eq. H-6eq, 2.09 (s, 3H) CH3, 

2.79 (broad s, 1H) OH, 3.55 (ddd, 1H, J: 10.7, 9.4, 4.4 Hz) H-2ax, 4.57 ppm (ddd J: 9.4, 9.4, 
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5.0 Hz, 1H) H-1ax; 13C NMR: (CDCl3, 125.75 MHz) (ppm) 21.5 (CH3), 23.9 (C-4), 24.0 (C-

5), 30.1 (C-3), 33.2 (C-6), 72.9 (C-2), 78.4 (C-1), 171.6 (CO). (1R,2R)-3: yield: 418 mg, 72% 

as colourless oil; =-13.64 (c 1.0 in CHCl3), 1H NMR: (CDCl3, 500.13 MHz) 1.26 – 1.47 

ppm (m, 4H) H-3ax, 4-Hax, H-5ax, H-6ax, 1.65-1.79 ppm (m, 2H) H-4eq. H-5eq, 2.00-2.06 (m, 

2H, overlapped) H-3eq. H-6eq, 2.02 (s, 6H, overlapped) CH3, 4.80 (m, 2H) H-1ax, H-2ax; 13C 

NMR: CDCl3, 125.75 MHz) (ppm) 21.3 (CH3), 23.6 (C-4, C-5), 30.3 (C-3,C-6), 73.9 (C-1,C-

2) 170.6 (CO). 

2.6. Calculation methods 

The enantiomeric excesses (ee) were determined according to Eq. 1: 

cc
ccee

�
�

� �

�

 (1)  

where c*and c are the concentration values of the major and minor enantiomers, respectively. 

Concentrations were calculated from the GC peak areas based on calibration. 

Productivity is the sum of the two desired products, (1S,2S)-2 and (1R,2R)-3, over time and 

enzyme mass (Eq. 2) 

  (2) 

where n is the molar amount of products, me is the mass of the enzyme used (g), trun is the 

total runtime of the reaction in minutes including dead times.  

The variable ne-s (Eq. 3) describes the number of the enzyme catalyses, or by other words the 

number of formations of acylated enzyme intermediate according to the ping-pong-bi-bi 

mechanism [25]. At first, the active site of the enzyme is acylated. The acylated enzyme 

reacts with 1 to form product 2 and non-acylated enzyme. A new acylated enzyme is needed 

as a reaction partner to form product 3, thus the molar amount of 3 was weighted with two.  

     (3) 

At constant reactor volume (30 mL), ne-s(t) was given as concentration (ce-s) in mM. 
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The Michaelis-Menten curve is defined by Eq. 4, where rmax is the maximum value of the 

initial reaction rate, KM is the Michaelis-Menten constant.  

     (4) 

The turnover number (TON) in batch mode was calculated with Eq. 5.: 

           (5) 

where V is the volume of the reactor.    

The turnover frequency (TOF) in continuous mode was calculated for the time of steady-state 

operation (tst) with Eq. 6.: 

sttm
nTOF
e

se

�
� �  (6) 

3. Results and discussion  

The lipase catalysed kinetic resolution of (�)-1 via esterification with VA as an acyl donor is a 

consecutive reaction in two steps as shown in Scheme 1. In the first acylation step the two 

monoacetate enantiomers of 2 are produced, and in the second acylation step enantiomers of 2 

are converted to enantiomers of 3. From a technological viewpoint the second acylation is 

completely enantioselective, the formation of (1S,2S)-3 is negligible. If the reaction rate 

coefficients of the monoacylation steps and of the diacylation step are close to equal, it is 

possible to describe the entire system by a single turnover number (TON) relevant for this 

enzymatic reaction. The calculation methods described here are only applicable if the reaction 

rate coefficients of the individual reaction steps not neglected are equal and the reaction can 

be regarded as irreversible. However, the assumptions offer straightforward technological 

calculations for design.   

 

Scheme 1 
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3.1. Determination of TON by batch experiments 

In batch experiments the mass of enzyme was accurately kept constant (± 2 %).  

Fig. 2. shows ce-s(t) curves obtained by experiments at varied VA initial concentrations. VA 

and CO2 at 45 °C and 10 MPa are completely miscible [26] while the solubility of 1 is limited 

in carbon dioxide, and its initial concentration was kept constant at 2.9 mM. Eq. 7. was fitted 

to the points, and from the equations initial slope of the curve was calculated by the first 

derivate at t=0, giving the values of r0. The two fitted constants are ce-s,max and b. 

� 	
 �tbctc sese ����� �� exp1)( max,  (7) 

 

Fig. 2. 

 

The maximal initial reaction rate (rmax) and the Michaelis constant (KM) were determined 

based on the Michaelis-Menten description of enzymatic processes. The values of r0 were 

plotted against the VA concentration and the Michaelis-Menten curve (Eq. 4) was fitted using 

Statistica 10.0 [27]. The generally applied linearization methods (Hans-Langmuir [28], 

Lineweaver-Burk [29-30] and Eadie-Hoffstee [31] plots) were also used. Table 1 summarizes 

the fitted rmax and KM values. TON was calculated as 0.12 mmol converted substrate·enzyme-

1·min-1 by Eq. 5. using an average rmax value 0.08 mM·min-1. 

 

Table 1 

 

3.2. Design of a continuous flow reactor setup 

At high VA molar ratios the reaction has pseudo-first order kinetics, since the maximal 

amount of acylated enzyme intermediate is maintained during the whole reaction. In an ideal 

isothermal plug flow reactor the average residence time can be calculated by Eq. 8. 
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)1ln(1 X
k

tres ���  (8) 

where k is the reaction rate coefficient, and X is the required conversion. In this specific case 

the conversion is defined by Eq. 9. The maximal number of enzyme – substrate connections 

over time is , which could be estimated as 1.5 times the molar flow rate of (±)-1 

because we neglect the formation of (1S,2S)-3. 

0

0
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�� �
�

�
�  (9) 

The desired conversion is 99%. The apparent reaction rate coefficient k can be calculated 

from TON (Eq. 10.). The mass of enzyme used in each experiment was selected to be 250 mg, 

which fits to a reactor volume of 0.3 mL. The estimated free volume of the reactor is 0.12 mL. 

The initial concentration of 1 equals its solubility in scCO2 at 10 MPa and 45 °C 

(~3.43 mmol/mL CO2).  

scV
mTON

c
rk e 148.0

0,free0,

max �
�
�

��
11  (10) 

Estimated average residence time in the reactor is 9.6 s (by Eq 8.).   

3.3. Proof of concept 

In these continuous-flow reactions the enzyme activity was constant for at least 28 hours (this 

was the longest continuous operation in a single run during this study) without any loss of 

selectivity (Fig. 3.). 

 

Fig. 3. 

 

As the estimated average residence time in the continuous-flow experiments was 9.6 s, tres 

was controlled with the CO2 flow in the range of 2.9 – 11.6 s to study the effects of mean 

residence time in details. The effects of tres on X, ee2, and Prod are shown in Fig. 4. Values of 

max,sen ��
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ee3 were always higher than 99.9%. Single data points are the average values of six to twenty 

samples within the steady-state operation of the continuous reactor and present individual 

experiments. For each analytical measurement the samples were collected for 10 minutes. 

 

Fig. 4.  

 

At higher average residence times (tres > 8.6 s) the ee2 > 99%, which means that this residence 

time was enough for full conversion. At lower tres values the second step of the consecutive 

reaction wasn’t completed, (1R,2R)-2 remained in effluent, thus ee2 decreased. Productivity 

has a maximum at ~ 5 s average residence time. The maximal productivity of the two desired 

products (1S,2S)-2 and (1R,2R)-3 in the continuous-flow operation was calculated as 52 µmol 

g enzyme-1·min-1·which is six times higher than in batch operation. TOF (Eq. 6) values for the 

studied reaction are increasing from 0.016 to 0.08 mmol enzyme – substrate connection 

g enzyme-1 min-1 with decreasing average residence time. Values of TOF are 10-67% of the 

maximal enzyme activity TON, which suggests that close to the inlet the overall reaction rate 

is limited by the enzyme activity, while further along the reactor the substrate concentration 

becomes limiting. 

4. Conclusions 

The applicability of a relatively easy and straightforward calculation method for designing 

continuous enzymatic (supercritical) reactors based on experimental results of batch 

experiments is demonstrated in this work. The model reaction is a complicated consecutive 

enantioselective acylation of trans-1,2-cyclohexane-diol. Assumptions made during the 

calculation are in principle true for any single step highly (enantio)selective reaction, thus we 

believe in the general applicability of this method. While the batch experiments needed 

several hours of reaction time, the designed continuous reactor operates at mean residence 
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times of approximately 10 s yielding a productivity six times higher than that of the batch 

reactions. No loss of enzyme activity was observed after 28 hours of continuous operation and 

the chemical and enantiomeric purity of the isolated products were above 99.8%.   

Nomenclature and abbreviations 

 concentration 

CAL-B Candida antarctica lipase B 

 enantiomeric excess 

 reaction rate constant 

 mass 

 molar ratio 

 molar amount 

 productivity 

r reaction rate 

 time 

 turnover frequency 

TON turnover number 

 conversion 

volume 

 

Compounds 

 trans-1,2-cyclohexanediol 

 trans-2-acetoxy-cyclohexane-1-ol 

3 trans-1,2-diacetoxycyclohexane 

 carbon dioxide 

 vinyl acetate 
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Indexes 

e enzyme 

e-s enzyme – substrate connection 

max maximal 

res residence (time) 

run running (time) 

st steady-state 

0 initial 
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Continuous-flow system 

1. CO2 storage, 2. Jasco PU-2080-CO2 pump, 3. Valve, 4. Ball check valve, 5. Filter, 6. Preheater coil, 
7. Substrate extractor column, 8. T-junction with static mixer, 9. Enzymatic reactor column, 10. Manometer, 
11. Depressurization valve, 12. Sample trap, 13. Ball check valve, 14. Valve, 15. Manometer, 16. HPLC pump, 
17. VA storage, 18. Temperature-controlled water bath 

Caption fig 1
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The ce-s values as function of reaction time at batch reactions at 10 MPa and 45 °C at varied 
initial molar ratio (MR) of VA to 1. Error bars show the uncertainty of three repeated 
experiments at 10 MR. Lines are fitted curves according to Eq. 7. 

Caption fig 2
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Conversion and enantiomeric excess of the monoacetate product 2 against time of the 
experimental run. Experimental points are shown at the average time of sample collection. 
Reaction conditions: 10 MPa, 45 °C, 10 MR VA. 

caption fig 3
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Effects of average residence time on ee2 and X. The reaction conditions were 10 MPa, 45 °C, 
10 - 40 MR VA. 

caption fig 4
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