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1. BEVEZETÉS 

A biokatalízis egyre fontosabb szerepet tölt be a modern szerves kémiai szintézisek terén 

hatékonysága és környezetbarát mivolta miatt.[1,2] A biokatalízis nem valósítható meg enzimek 

nélkül, melyeket széles körben alkalmaznak a biokémia, gyógyszeripar, aroma- és 

illatanyagipar valamint a bioüzemanyagok előállítása során is.[1,2,3] Az enzimek előnyei közé 

tartozik a magas biokatalitikus aktivitás, szelektivitás és specifikusság, az alacsony toxicitás, 

ráadásul enyhe reakciókörülmények között fejtik ki hatásukat korlátozott melléktermék képzés 

mellett.[3] A natív enzimek előnyei ellenére biokatalizátorként történő felhasználásuk csak 

akkor szerencsés, ha alkalmazásuk gazdaságilag is megéri. Magas hőmérsékleten, savas vagy 

bázikus pH-n, vagy szerves oldószerek jelenlétében könnyen denaturálódhatnak, mely 

szigorúan korlátozhatja az újrafelhasználhatóságukat. A biotechnológia és a fehérjemérnökség 

fejlődésének köszönhetően ma már a legtöbb enzimet kereskedelmi szempontból elfogadható 

árakon lehet előállítani és manipulálni úgy, hogy a kívánt tulajdonságokkal rendelkezzenek. 

Azonban a felsorolt előnyök ellenére, az enzimek ipari alkalmazását gyakran akadályozza a 

hosszú távú működési stabilitásuk hiánya és az enzim nehézkes visszanyerése és 

újrafelhasználása. 

Ezek a hátrányok általában kiküszöbölhetők az enzim rögzítésével, amely megoldja az 

újrafelhasználhatóság problémáját és javíthatja számos olyan jellemzőjét is enzimek, mint a 

stabilitás, aktivitás, szelektivitás és újrahasználhatóság.[1] Az ipari folyamatokban történő 

alkalmazás mellett az immobilizálási technikák számos biotechnológiai termék alapját 

képezhetik. A rögzített enzimek más gyakorlati folyamatokra való kiterjesztése új módszereket 

és a jelenlegi technikák jobb megértését igénylik.[4] Nem lehet azt mondani, hogy van egy 

”legjobb” módszer az összes enzim rögzítésére és azok különböző alkalmazásaira. Ennek oka 

az enzimek különböző kémiai összetétele, a szubsztrátok és a termékek különböző 

tulajdonságai, valamint a különböző felhasználási mód miatt van. A szerves kémia és a 

molekuláris biológia fejlődése néhány nagyon hatékony enzim immobilizálási módszer 

kialakulásához vezetett. 

Doktori értekezésem célja az enzimrögzítés különböző módszereinek bemutatása és új 

módszerek létrehozása az enzimatikus teljesítmény javítására már meglévő módszerek 

kombinálásával. Az enzimrögzítésre szolgáló szerkezeti és funkcionális anyagok egyaránt 

lehetnek hatékonyak és stabilizáló hatásúak az enzimmolekulák számára oly módon, hogy azok 

megtartsák természetes funkciójukat. Célunk volt továbbá, hogy bemutassunk lehetséges ipari 

alkalmazásokat az egyes enzimekhez és módszerekhez. 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Egy rögzített enzimrendszer alapvető összetevői az enzim, a mátrix és a rögzítési mód.[5] Az 

enzimek rögzítésére alkalmazott leggyakoribb módszerek a hordozóhoz kötődés, a bezárás és a 

térhálósítás. 

2.1. Hordozóhoz rögzítés 

A kovalens rögzítés az egyik legelterjedtebb módszer irreverzibilis enzimrögzítésre. 

Azimmobilizálást kétféleképpen hajthatjuk végre: először is, az aktiválószert hozzáadhatjuk a  

[1] R. A. Sheldon, S. van Pelt, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 6223–6235. 

[2] M. T. Reetz, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 12480–12496. 

[3] A. S. Bommarius, M. F. Paye, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 6534–6565. 

[4] G. Bickerstaff, in Immobil. Enzym. Cells, Springer Science And Business Media, New York, 2003, pp. 15–31. 

[5] N. R. Mohamad, N. H. C. Marzuki, N. A. Buang, F. Huyop, R. A. Wahab, Biotechnol. Biotechnol. Equip. 2015, 29, 

205–220. 
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hordozóhoz előzetes módosítás nélkül, vagy a hordozót előre aktiválhatjuk funkciós csoportok 

kialakításával. Mindkét esetben a hordozón kialakított elektrofil csoportok reagálnak a fehérjék 

erős nukleofil csoportjaival. A glutáraldehid (GA) a leggyakrabban használt aktiválószer (1. 

ábra A)[6], amely a fehérjék primer aminocsoportjaival reagál. A GA alternatívájaként kovalens 

kötések alakíthatók ki a kevésbé toxikus epoxi csoportokon keresztül is (1. ábra B).[7] Az epoxi 

csoportok a fehérjék különböző nukleofil csoportjaival reagálhatnak (pl. amino, tiol vagy 

karboxil csoporttal) enyhe körülmények között. 

 
1. ábra Példák hordozóra történő kovalens rögzítésre 

2.2. Bezárás 

A bezárásos módszer az enzim polimer hálón belüli kovalens vagy nem kovalens kötéseken 

keresztüli rögzítésén alapszik, amely az enzimet visszatartja, de a szubsztrát és a termék be- és 

kiáramlását lehetővé teszi (2. ábra). Ez a rögzítési eljárás lehetővé teszi a polimer mátrix 

finomhangolását, ezzel optimális mikrokörnyezetet biztosítva az enzim számára.[8] A módszer 

számos úton megvalósítható, beleértve a szol-gél rögzítést is. A szol-gél eljárás a tetraalkoxil-

szilánok [Si(OR)4] hidrolízisével kezdődik, melyet egy kondenzációs lépés követ az enzim 

jelenlétében, mely során sűrű szilika polimer hálózat jön létre. A rögzített lipázok jelentős 

aktivitás növekedése következhet be, amikor a Si(OR)4-et hidrofób szilánokkal együtt 

[R'Si(OR)3 vagy R'2Si(OR)2] alkalmazzuk, melyek különböző szubsztituenseket tartalmaznak 

(R' jelentése alkil- vagy arilcsoport).[9] Szol-gél rögzítésről szóló cikkek azt mutatták, hogy a 

megfelelő organoszilán prekurzor keverékekből képződő szol-gél mátrixok jelentősen 

növelhetik az enzimek katalitikus tulajdonságait. 

 
2. ábra Enzimek szol-gél rögzítése 

2.3. Térhálósítás 

A térhálósítás egy irreverzibilis enzim rögzítési módszer, amely nem igényel hordozót, ezért a 

módszert hordozómentes rögzítésnek nevezzük. A CLEAs (keresztkötött enzim aggregátumok) 

előállítás általános módszere, hogy az oldható enzimek aggregálását hajtják végre kicsapó  

[6] O. Barbosa, R. Torres, C. Ortiz, R. Fernandez-Lafuente, Process Biochem. 2012, 47, 1220–1227. 

[7] C. Mateo, V. Grazu, J. M. Palomo, F. Lopez-Gallego, R. Fernandez-Lafuente, J. M. Guisan, Nat. Protoc. 2007, 2, 

1022–1033. 

[8] S. Ali, W. Zafar, S. Shafiq, M. Manzoor, Int. J. Sci. Technol. Res. 2017, 6, 64–72. 

[9] M. T. Reetz, A. Zonta, J. Simpelkamp, Biotechnol. Bioeng. 1996, 49, 527–534. 
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szerek (pl. ammónium-szulfát, aceton, etanol vagy t-butanol) használatával. Ezt az enzim- 

aggregátumok polimerizációja követi megfelelő térhálósító szer (pl. glutáraldehid vagy 

biszepoxidok) adagolásával, mely nem denaturálja az enzim tercier szerkezetét (3. ábra). A 

CLEA módszer nem igényel nagy tisztaságú enzimet. A CLEA-k kiemelkedő működési 

stabilitást, újrafelhasználhatóságot és ellenállást biztosítanak a rögzített biokatalizátor vizes 

közegben történő kimosódására. 

 
3. ábra Keresztkötött enzimaggregátumok előállítása 

3.1. Folyamatos üzemű enzimreaktor 

Az enzimreakciók általában szakaszos üzemmódban vagy folyamatos üzemmódban 

végezhetők el. A szakaszos módot kisebb léptékű reakciókra használják, mivel több munkát és 

időt igényelnek, mint a folyamatos áramlású reaktorok. Ráadásul mindig meg kell várni az 

aktuális tétel befejeződését a következő tétel megkezdéséig. A módszer első pillantásra 

hatékonynak tűnik, de a legtöbb esetben elmarad a folyamatos üzemmódú rendszerektől. A 

folyamatos üzemű reaktor használata előnyös, mivel segíthet növelni a reakcióidőt, valamint a 

biokatalizátorral végzett reakció hatékonyságát.[11] A töltött ágyas enzimreaktor egységnyi 

térfogatára nagyobb reakciótér érhető el, amely nagyobb volumetrikus termelékenységet 

eredményez ipari folyamatokban. 

4. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

4.1. Lipáz rögzítése három komponensű szol-gél rendszerekbe 

A rögzítéshez bemértem 390 L foszfát puffert (0,1 M, pH 7,5), 200 L izopropanolt és 200 

L PEG 1000 oldatot (4 m/m%) egy 20 mL-es mintatartó üvegbe, majd 5 percen keresztül 

rázógépen kevertettem (450 rpm) szobahőmérsékleten. Ezután folyamatos kevertetés mellett 

hozzáadtam a megfelelő szilán komponenseket és a liofilizált CaLB-t (50 mg), majd a 100L 

NaF-oldatot (1 M). A polimerizáció teljessé tételéhez az elegyet 24 órán keresztül rázógép 

segítségével szobahőmérsékleten homogenizáltam, miközben végbement a gélesedés. 

A kész preparátumot üvegszűrőn (G4) 7 mL IPA-val, 5 mL desztillált vízzel, 5 mL IPA-val, 

végül 5 mL n-hexánnal mostam. Az így kapott preparátumot 24 órán keresztül 

szobahőmérsékleten szárítottam, majd hűtőben (4 °C) tároltam. 

4.2. Szilika nanorészecskékkel stabilizált lipáz térhálók kialakítása 

Kimértem 100 mg-ot a megfelelő funkcionalizált nanorészecskékből és 5 mL foszfát pufferben 

(0,1 M, pH 7,5) diszpergáltam ultrahangos szonikálás segítségével, 10 percen keresztül. Ezt 

követően 5 mL CaLB oldatot (10 mg/mL, foszfát pufferben, 0,1 M, pH 7,5) adtam a 

szuszpenziókhoz. Az elegyeket 10 percen át rázattam (szobahőmérséklet, ~ 450 rpm) majd 30 

mL absz. etanolt adtam hozzájuk. 10 perc rázatás után 800 μL keresztkötő ágenst (2%, GA,  

[10] R. a Sheldon, R. Schoevaart, L. M. Van Langen, Biocatal. Biotransformation 2005, 23, 141–147. 

[11] C. Csajági, G. Szatzker, E. Rita Toke, L. Ürge, F. Darvas, L. Poppe, Tetrahedron Asymmetry 2008, 19, 237–246. 
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GDE, NPE vagy PDE) adtam hozzá, majd az elegyet 24 órán át rázattam. Ezt követően a 

mintákat centrifugálással (2300 rpm, 15 perc, 8 °C), 10 mL foszfát pufferrel (0,1 M, pH 7,5), 

majd kétszer etanollal mostam. Végül a mintákat vegyifülke alatt, elszívás mellett 1 napon át 

száradni hagytam, majd hűtőben (4 °C) tároltam. 

4.3. Lipáz rögzítése aktivált hordozóra 

150 mg különböző aktiváló ágenssel funkcionalizált szférikus, porózus szilikagélt (M540, 

M540-GA, M540-PDE, M540-NPE, M540-CDE, M540-GDE, M540-HDDE és M540-GTGE) 

diszpergáltam 15 mL 2 mg/mL lipáz PS-t tartalmazó foszfát pufferben (0,1 M, pH 7.5). Az így 

kapott szuszpenziót egy éjszakán keresztül szobahőmérsékleten rázattam, majd a mintákat 

centrifugálással (2300 rpm, 15 perc, 8 °C), egyszer 10 mL foszfát pufferrel (0,1 M, pH 7,5) 

majd kétszer 10 mL izopropanollal mostam. Végül a mintákat vegyifülke alatt, elszívás mellett 

1 napon át száradni hagytam, majd hűtőben (4 °C) tároltam. 

4.4. Savas foszfatázok rögzítése heterofunkcionalizált szilika nanorészecskékre 

Fém ionnal töltött funkcionalizált nanorészecskét (12 mg) 1 mL Tris-HCl pufferben (0,25 M, 

pH 8) diszpergáltam, amely tartalmazta a nyers lizátumot (1 U mg-1 hordozó a fém ion és EDTA 

koncentráció, valamint a keresztkötő ágens optimalizálására; 2 U mg-1 hordozó a 

transzfoszforilálási reakcióknál). A szuszpenziót ezután egy éjszakán keresztül rázattam (120 

rpm). Az így nyert foszfatáz biokatalizátorokat kétszer mostam 0,25 M Tris-HCl pufferrel (pH 

8), majd centrifugáltam őket (10 perc, 3500 rpm). Mosás után a mintához adtam a bifunkciós 

keresztkötő ágenst (2 m/m% a biszepoxi vegyületekből vagy glutáraldehidből) 20 v/v% EtOH-

ban oldva 0,25 M Tris-HCl pufferben (pH 8, 1 mL). A mintát ezután szobahőmérsékleten 120 

rpm fordulatszámon rázattam egy éjszakán keresztül. Az így kapott rögzített foszfatáz 

biokatalizátort kétszer mostam 0,25 M Tris-HCl pufferrel (pH 8), majd a mintákat liofilizáltam 

és hűtőben (4 °C-on) tároltam a későbbi felhasználásig. 

5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

5.1. Lipáz szol-gél rögzítése 

Az immobilizálási folyamat részeként a molekuláris dokkolás és modellezés módszerét 

alkalmaztuk, hogy kiválasszuk a háromkomponensű szol-gél mátrix alkotórészeként szolgáló 

organoszilánokat a Candida antarctica B lipáz rögzítésére. A folyamat következő lépéseként 

elegy kísérlettervet alkalmaztunk, mely nagy hatékonyságú és stabil CaLB biokatalizátorokat 

eredményezett. A két módszer együttes alkalmazása nagyban felgyorsíthatja az optimalizálási 

folyamatot. Megállapítottuk, hogy nincs egyetlen “legjobb” prekurzor összetétel, és minden 

szubsztrát molekula egyedi optimalizálást igényel (4. ábra). 

 

4. ábra CaLB biokatalizátorokkal kapott biokatalizátor aktivitás (rbatch) értékek, a TEOS/OTEOS/PTEOS (TOP) kísérlet 

tervezési rendszer pontjainál pontjainak, racém alkoholok és aminok kinetikus rezolválási reakcióiban. 
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Összehasonlítottuk a három különböző összetételű szol-gél rendszerbe (a legjobb TOP, TDP-

és TDO készítmények) rögzített CaLB biokatalizátorok újrafelhasználhatóságát a 

kereskedelemben kapható rögzített CaLB biokatalizátorokkal (Immobead-T2-150 és 

Novozyme 435) a racém 1-feniletanol (rac-1a) kinetikus rezolválási (KR) reakciójában 10 

körön keresztül. A szol-gél rendszerekbe rögzített CaLB készítmények mindhárom változata 

stabilabbnak bizonyult az újrafelhasználási tesztek során, mint a kereskedelmi készítmények 

(5. ábra). 

 
5. ábra Rögzített CaLB biokatalizátorok visszaforgathatósági vizsgálata a rac-1a kinetikus rezolválási 

reakciójában [reakcióidő: 1 h, rögzített CaLB formák: TOP-10 (UB: ■, ee% ), TDP-10 (UB: ■, ee% ), TDO-10 

(UB: ■, ee% ), N 435 (UB: ■, ee% ), CV-T2-150 (UB: ■, ee% )]. 

A TDP-10 CaLB hosszú távú működési stabilitását a rac-la alkohol és a rac-3a amin kinetikus 

rezolválási reakciójában teszteltük egy folyamatos üzemű reaktorban 60 °C-on, toluolt 

használva oldószerként (6. ábra). A teszt során mindkét KR stabil maradt az öt napos 

folyamatos használat közben. A reakció végeztével a termékeket jó hozammal (~47%, 

mindkettőre) és nagy enantiomer tisztasággal (ee 99,7% (R)-1b és 99,9% (R)-3b esetében) 

izoláltuk. 

 

6. ábra TDP szol-gél rendszerbe rögzített CaLB hosszú távú működési stabilitás tesztje a rac-1a alkohol 

(c%: x, ee(R)-2a: x) és rac-3a amin (c%: ○, ee(R)-4a: ○) KR reakciójában folyamatos üzemű reaktorban (60 oC, áramlási sebesség: 

0,1 mL min-1) 

5.2. Nanorészecskékkel stabilizált keresztkötött enzimek 

Az CLEA (keresztkötött enzim aggregátumok) módszer szerkezetéből adódó korlátainak 

leküzdésére új stratégiát dolgoztunk ki, mely szerint a hagyományos CLEAs-t felületmódosított 
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szilika nanorészecskékkel (SNPs) stabilizáltuk CLEANs (cross-linked enzyme-adhered 

nanoparticles) előállítására. Ezzel a technikával nanoszerkezetű, de mikronos méretű 

biokatalizátorok hozhatók létre kedvező szerkezeti és mechanikai tulajdonságokkal. Elsőként 

az SNP-ket szintetizáltuk Stöber-módszer szerint, melyeket tovább reagáltattuk reaktív 

(aminopropil) és inert (például vinil-, propil-, fenil- vagy oktil) csoportokat tartalmazó szilán 

prekurzor keverékkel különböző arányban, hogy funkcionalizált szilika nanorészecskéket 

kapjunk. Térhálósítószerként glicerin-diglicidil-étert (GDE) használtunk. A 7. ábra bemutatja a 

CaLB CLEAN rendszerek KR reakcióiban kapott eredményeit. 

 
7. ábra A különböző CaLB CLEAN rendszerek katalitikus tulajdonságai GDE keresztkötő ágenssel. A CaLB 

preparátumokat a rac-1a KR reakcióiban teszteltük vinil-acetáttal, reakcióidő: 0,5 óra. Az oszlopok a specifikus 

reakciósebességet reprezentálják, a rombuszok a termék enantiomertisztaság értékeit jelzik. 

A négy különböző inert csoport közül az oktil csoportot tartalmazó készítmények mutatták a 

legjobb biokatalitikus tulajdonságokat (CaLB-CLEANs 10% aminopropyl funkcióval az 

oktilcsoportok mellett, rbatch= 120.7 U g-1; ee(R)-2= 99.6%), ezért az inert csoportok közül az 

oktilt vittük tovább a különböző keresztkötőszerekkel végzett kísérletekben (8. ábra). 

A glutáraldehid (GA) mellett biszepoxidokat [GDE, neopentilglikol-diglicidil-éter (NPE) és 

poli(etilénglikol) diglicidil-éter (PDE)] alkalmaztunk a makropórusos mikrorészecskés 

biokatalizátorok optimalizálására. A biszepoxi vegyületek a hosszúságukban, a 

rugalmasságukban és a hidrofóbitásukban különböznek egymástól. 

 
8. ábra A különböző CaLB CLEAN rendszerek katalitikus tulajdonságai különböző keresztkötő ágensekkel. A CaLB 

preparátumokat a rac-1a KR reakcióiban teszteltük vinil-acetáttal, reakcióidő: 0,5 óra. Az oszlopok a specifikus 

reakciósebességet reprezentálják, a rombuszok a termék enantiomertisztaság értékeit jelzik. 

Mivel a legmagasabb aktivitás értéket a NPE keresztkötő ágenssel értük el, így ezt alkalmaztuk 

a későbbi kísérletekben az oktil csoport mellett 20%-os aminopropil funkcióval rendelkező 

nanorészecskéket felhasználva. A lipáz katalizált oldószermenter aroma és illatészter 
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szintézisnek nagy jelentősége van a toxikus oldószerek elkerülhetése miatt. Ebből kiindulva a 

geranil-acetát és a fahéj-acetát egyszerű szintézisét valósítottuk meg vinil-acetátban végzett 

észterezéssel az általunk fejlesztett biokatalizátorok segítségével. Az észter szintézist a CaLB 

szabad és immobilizált formáival is vizsgáltuk (9. ábra). 

 

9. ábra Geranil-acetát (A) és fahéj-acetát (B) szintázise CaLB katalizált reakciókban. ●: CaLB-CLEANs oktil funkciós 

csoportokkal (20% aminopropil funkciós csoportokkal) NPE-t használva keresztkötő ágensként, ●: CaLB-CLEAs NPE-t 

használva keresztkötő ágensként, ●: liofilizált CaLB por 

A geranil-acetát és a fahéj-acetát képződése az NPE-vel térhálósított CaLB-CLEANs 

rendszerekkel érte el a legmagasabb konverzió értékeket a legrövidebb idő alatt, még akkor is, 

ha kevesebb natív enzimet tartalmaz, mint a hagyományos CLEA készítmény. A CLEANs 

rendszerek képesek voltak javítani a hagyományos keresztkötött enzimek olyan gyengeségeit, 

mint a gyenge mechanikai ellenállást, a nehézkes újrafelhasználást és tárolást, valamint a töltött 

ágyas enzimreaktorokban való alkalmazásuk problémáját. 

4.3. Lipáz rögzítése felületmódosított mezopórusos szilikagélre 

Munkánk során a Matspheres 540 (M540) szférikus, mezopórusos szilikagélt alkalmaztuk a 

Lipáz PS kovalens rögzítésére, mely poláros és nem poláros kémiai csoportokkal van 

funkcionalizálva. Az M540 felszíni funkcionalizálását különböző biszepoxi aktiváló ágensek 

alkalmazásával hajtottuk végre, hogy az immobilizálás után az enzim stabilitását és aktivitását 

növelhessük (1. Táblázat). 

1. Táblázat A szabad és a rögzített Lipáz PS biokatalitikus tulajdonságai a rac-1a kinetikus 
rezolválása esetén 1 h reakcióidő után 

Minta megnevezése c 

(%) 

ee(R)-1b 

(%) 

rbatch 

(Unit/g) 

Szabad Lipáz PS 13.0±0.51 98.9±<0.1 9.0±1.07 

M540-PS 5.7±0.27 98.5±<0.1 3.9±0.56 

M540-GA-PS 1.5±0.68 94.8±2.3 3.5±1.42 

M540-PDE-PS 20.3±1.04 99.1±<0.1 42.8±2.18 

M540-NPE-PS 5.5±1.11 98.7±<0.1 12.5±2.33 

M540-GDE-PS 6.1±0.29 98.6±<0.1 14.0±0.60 

M540-CDE-PS 11.4±0,50 98.6±<0.1 26.1±1.05 

M540-HDDE-PS 15.8±1.17 99.1±<0.1 36.3±2.45 

M540-GTGE-PS 2.6±0.75 97.4±1.2 5.9±1.57 
Reakció körülmények: 25 mg szabad vagy immobilizált Lipáz PS biokatalizátor, 1 mL n-hexán/MTBE 2/1, rac-1a (0,398 

M; 48 mg/mL), illetve vinil-acetát (2,76 ekv.).  
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A rögzített biokatalizátorok aktivitását és szelektivitását összehasonlítottuk a szabad enzimével 

a racém 1-feniletanol (rac-1a) enantiomerszelektív acilezési reakciójában. A kapott 

eredmények alapján, a hat különböző biszepoxi vegyülettel felületmódosított hordozóra 

rögzített enzim közül, a poli(etilénglikol)-diglicidil-éter (PDE) által aktivált hordozóra 

immobilizált Lipáz PS esetén kaptuk a legjobb biokatilikus tulajdonságokat. Az általunk 

fejlesztett biokatalizátor gyakorlati alkalmazhatósága érdekében, vizsgáltuk a hőmérséklet 

hatását a rögzített Lipáz PS által katalizált KR reakcióban folyamatos üzemű enzimreaktorban 

(10. ábra) (az általunk fejlesztett M540-PDE-PS-t összehasonlítottuk a kereskedelmi 

forgalomban kapható Lipobond Lipáz PS-sel). 

 

10. ábra A rac-1a Lipáz PS katalizált kinetikus rezolválási reakciója folyamatos üzemű reaktorban, különböző 

hőmérsékleteken. [rflow értékek M540-PDE-PS-sel () és Lipobond Lipáz PS-sel (),  

ee(R)-1b értékek M540-PDE-PS-sel () és Lipobond Lipáz PS-sel ()] 

A M540-PDE-PS specifikus reakciósebessége 30 és 60 °C között valamivel alacsonyabb volt, 

mint a Lipobond Lipáz PS biokatalizátoré, de 70 °C-on, ahol a M540-PDE-PS optimum van, 

megnövelt produktivitás figyelhető meg (rflow =127.3 U/g) és majdnem kétszeres rflow értéket 

mutatott a Lipobond Lipáz PS-sel szemben. A hőmérséklet növelése mellett egy enyhe 

csökkenés figyelhető meg a termék enantiomertisztaságánál mindkét biokatalizátor esetén, 

azonban ez az érték még 100 °C-on is 97% fölötti volt. 

A biokatalizátor ipari alkalmazhatóságát repce olajból valamint használt napraforgó olajból 

történő biodízel előállítás során vizsgáltuk (11. ábra). A kísérleteket három különböző 

alkohollal (metanol, etanol, n-propanol) való átészterezési reakcióban végeztük el. 

 

11. ábra Biodízel előállításának gázkromatográfiás eredményei repceolajból (A) és használt napraforgó olajból (B) MAT-

PDE-PS (▲: metanol, ▲: etanol, ▲: n-propanol) és Lipobond Lipáz PS (●: metanol, ●: etanol, ●: n-propanol) 

készítményekkel. 
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Az eredményekből megállapítható, hogy a M540-PDE-PS mindkét olaj esetén produktívabb 

biokatalizátornak bizonyult. Mindhárom alkohol esetén a M540-PDE-PS átészterezési sebessége 

csaknem kétszerese volt a kereskedelmi Lipobond Lipáz PS biokatalizátornak. A MAT-PDE-PS 

készítményhez képesti jelentős különbség az immobilizációs módszerek különbségéből eredhet. 

4.4. Savas foszfatázok szelektív rögzítése 

Olyan aminopropil-kelát heterofunkcionalizált szilika nanorészecskéket fejlesztettük ki, 

amelyek ötvözik a szilika nanorészecskék nagy fajlagos felületét, az IMAC technika 

szelektivitását és a biszepoxidok stabil kovalens kötéseit. Ezt a hordozót nem specifikus His-

jelölt savas foszfatázok (Shigella flexneri-ből származó PhoN-Sf és Salmonella enterica ser. 

typhimurium LT2-ből származó PhoN-Se). 

Az enzimrögzítést a His-jelölt PhoN-Sf sejtmentes lizátumából valósítottuk meg a fém kelát 

hordozóra. Az immobilizált PhoN-Sf aktivitását a 4-nitrofenilfoszfát (pNPP) hidrolízisével 

vizsgáltuk. A 12. ábra az immobilizált PhoN-Sf biokatalizátorok specifikus reakciósebességét 

(rbatch) és aktivitás hozamát (YA) mutatja be az alkalmazott fém ion és térhálósító szer 

függvényében. Mivel a Ni2+-al töltött hordozó a felvitt foszfatáz aktivitásának 100%-át 

megtartotta, és a legmagasabb rbatch (245.1 U gbiokatalizátor
-1) értéket adta, a további vizsgálatoknál 

ezt az iont alkalmaztuk (12. ábra A). A neopentilglikol-diglicidil-éterrel (NPE) keresztkötött 

ASNP-E-Ni-PhoN-Sf kezdeti aktivitásának kb. 90%-át tartotta meg a kovalens kötés kialakítása 

során, míg a többi térhálósító szerrel jelentős aktivitás csökkenés volt tapasztalható. Ebből 

következően a további vizsgálatokban az NPE-t használtuk keresztkötőként (12. ábra B). 

 
12. ábra Heterofunkcionált ASNP-hez rögzített PhoN-Sf aktivitás hozama (pontok) és specifikus reakciósebessége 

(rbatch) (oszlopok) a fémionok függvényében (A) és a bifunkciós keresztkötő ágensek függvényében (B). Minden esetben PhoN-

Sf lizátumot (1 U) immobilizáltuk a funkcionalizált ASNP-re (1 mg). Az aktivitáshozamot a pNPP hidrolízisével határoztuk 

meg. 

A folyamatos üzemű enzimreaktorok számos előnnyel bírnak a szakaszos rendszerekkel 

szemben. A foszfatázok esetében az immobilizált enzim fizikai elválasztása megakadályozza a 

foszforilált termék hidrolízisét. Az általunk előállított biokatalizátort összehasonlítottuk 

kereskedelmi forgalomban kapható hordozóra rögzített biokatalizátorokkal (Immobead 150, 

Relizyme HA403/M, EziG 2Fe) folyamatos üzemű transzfoszforilálási reakciókban PPi-t 

használva foszfát donorként (13. ábra). 
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13. ábra 7b, 8b és 12b folyamatos üzemű termelése különböző PhoN-Sf biokatalizátorokkal. Reakció körülmények: 7a, 

8a vagy 12a (500 mM), PPi (250 mM), DMSO (1%, belső standardként), pH 4,2, 30°C, 0,3 ml min-1 áramlási sebesség a 7a 

esetén és 0,1 ml min-1 a 8a és 12a estén. Az adatsorok az rflow értékeket reprezentálják az ASNP-E-Ni/NPE (●), Relizyme-GA 

(■), Immobead 150 (▲) és EziGTM-2Fe (♦) hordozóra rögzített PhoN-Sf esetén. 

Az enzimreaktort egy model szubsztráttal, az 1,4-butándional vizsgáltuk (7a, 500 mM) PPi-t 

használva foszfát donorként (250 mM) 30 °C-on. Első lépésként optimalizáltuk az áramlási 

sebességet (0,1-0,3 ml min-1), hogy elkerüljük a foszforilált termék hidrolízisét, majd több napig 

teszteltük az immobilizált PhoN-Sf biokatalizátorok működési stabilitását. A PhoN-Sf ASNP-

E-Ni/NPE hordozón 5 napon keresztül stabil maradt állandó, 160 mM termék szállítása mellett. 

A kereskedelmi hordozókra (Relizyme-GA és Immobead 150) rögzített PhoN-Sf 

biokatalizátorok szintén stabilnak bizonyultak 3 napon keresztül, 120-130 mM és 60-52 mM 

7b termelése mellett. Az EziG 2Fe szelektív hordozóra rögzített PhoN-Sf termelékenysége a 

kezdeti141 mM-ról 2 napon belül 75 mM-ra csökkent. Az aktivitásvesztés a PPi kation-keláló 

tulajdonságához kapcsolható, megfosztva ezzel a hordozót az alapvető Fe+3 ionoktól, mely az 

enzim lemosódásához vezethet. Az immobilizált PhoN-Sf biokatalizátorok működési stabilitása 

hasonló volt az 1,4-buténdion (8a) és a metil-α-D-glükopiranozid (12a) szubsztrátok esetén is. 

Összességében elmondható, hogy az általunk fejlesztett szelektív hordozóra rögzített PhoN-Sf 

biokatalizátor termelékenysége job volt a referencia biokatalizátorokétól minegyik szubsztrát 

esetén. 

TÉZISPONTOK 

I. Szisztematikus kísérlettervvel bebizonyítottuk, hogy a szol-gél matrixok összetétele 

optimalizálható a Candida antarctica B lipáz (CaLB) rögzítésében. Elsőként ismertük fel, hogy 

a szol-gél prekurzor szubsztituensei befolyásolják a rögzített biokatalizátor szubsztrát elfogadó 

képességét. Az így létrehozott biokatalizátorok alkalmasak racém alkoholok és aminok 

kinetikus rezolválására szakaszos és folytonos rendszerekben. (P.II.) 
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II. Megmutattuk, hogy a racionális tervezésű szol-gél eljárás olyan biokatalizátorok 

létrehozásához vezet, melyek kiemelkedő stabilitással rendelkeztek a CaLB hagyományos, 

kereskedelmi forgalomban kapható formáihoz képest. Mind szakaszos üzemben, mind 

átfolyásos rendszerben történt alkalmazásuk során a biokatalizátorok szerves közegben 

megnövelt hőstabilizással rendelkeztek. A visszaforgatási vizsgálatok során a szol-gél 

biokatalizátorok tíz körön keresztül megőrizték az aktivitásukat és szelekivitásukat. Ráadásul a 

racém 1-feniletanollal és racém 1-feniletilaminnal végzett folyamatos kinetikus rezolválási 

reakcióban 5 napon keresztül stabilnak bizonyultak. (P.II.) 

  

III. Elsőként állítottunk elő funcionalizált szilika nanorészecskék segítségével nanostruktúrált, 

de mikronos méretű hibrid biokatalizátorokat, melyek alkalmasak voltak átfolyásos 

rendszerekben való alkalmazásra. Bebizonyítottuk, hogy a biszepoxi vegyületek alkalmasak 

fehérjék és nanorészecskék közötti keresztkötések létrehozására. (P.I.) A hibrid 

biokatalizátorok képesek voltak olyan gyenge pontjait felülmúlni a hagyományosan 

keresztkötött enzimeknek, mint az alacsony mechanikai stabilitás, nehézkes visszanyerés és 

tárolás, valamint töltött ágyas reaktorokban való alkalmazhatóság. Az új CaLB biokatalizátor 

kiemelkedő stabilitással működött folytonos üzemű reaktorban oldószermentes 

illatanyaggyártás során. 

 

IV. Hat különböző biszepoxi aktiváló ágenst és szférikus, porózus szilikagélt alkalmazva a 

Burkholderia cepacia lipáz (lipáz PS) kovalens rögzítését valósítottuk meg. Az általunk 

fejlesztett lipáz PS biokatalizátor nagy aktivitást és enantiomertisztaságot értek el a racém 1-

feniletanol kinetikus rezolválási reakciójában szakaszos és folyamatos üzemű alkalmazásával 

egyaránt. Az új biokatalizátor a kereskedelmi forgalomban is kapható Lipobond lipáz PS 

készítménynél kétszer olyan hatékonynak bizonyult. (P.IV., P.V.) 

  

V. Kidolgoztunk egy új módszert savas foszfatázok szelektív kovalens rögzítésére, mely ötvözi 

a szilika nanorészecskék nagy fajlagos felületét, az immobilizált fém-kelát affinitás 

szelektivitását és a biszepoxi keresztkötő ágensek stabilizáló hatását. Ezen új biokatalizátorok 

katalitikus tulajdonságai jobbak voltak a transzfoszforilálási reakciókban  a hagyományos 

hordozókra rögzített biokatalizátoroknál. A kiváló stabilitású szilika nanorészecske alapú 

biokatalizátor magas volumetrikus produktivitást mutatott átfolyásos rendszerekben, melyben 

megoldhatóvá vált foszforilált alkoholok preparatív méretű termelése olcsó pirofoszfátot 

alkalmazva foszfát donorként. (P.III.) 

 

6. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 

A Candida antarctica B lipáz (CaLB) szol-gél immobilizációja során molekuláris dokkolást és 

modellezést alkalmaztunk a szol-gél mátrixokat felépítő prekurzorok kiválasztására és elegy 

kísérlettervet a legsikeresebb összetételek megtalálásához a legkisebb kísérletszám 

elvégzésével. Az így nyert szol-gél mátrixok megnövelhetik az enzim specifikus aktivitását 

kiváló enantiomerszelektivitás és stabilitás mellett. A biokatalizátorok stabilak racém 

alkoholok és aminok hosszú távú kinetikus rezolválási reakcióiban átfolyamatos 

enzimreaktorban való alkalmazás közben. A megközelítés más enzimek esetében is 

alkalmazható az optimalizálási folyamatoknál. 

A szilika nanorészecskékkel stabilizált keresztkötött CaLB biokatalizátorok (cross-linked 

enzyme-adhered nanoparticles, CLEANs) előállítása során nemcsak a nanorészecskék felületi 

funkciós csoportjai, hanem a keresztkötő ágensek is befolyásolták a kapott biokatalizátor 

tulajdonságait. A biszepoxi-vegyületek alkalmazásával nyert biokatalizátorok magas 
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biokatalitikus aktivitást mutattak és kedvező mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, így 

alkalmazhatóak átfolyásos enzimreaktorokban például biokatalitikus illatanyag termelésben. 

A biszepoxi vegyületek nemcsak az enzimek térhálósítására lehetnek alkalmasak, hanem 

különböző hordozók funkcionalizálására is. A Burkholderia cepacia törzsből származó lipáz 

kovalens immobilizálását különböző bifunkciós ágensekkel aktivált hordozóhoz valósítottuk 

meg. Az általunk kifejlesztett lipáz PS biokatalizátor magas biokatalitikus aktivitást és 

enantiomerszelektivitást mutatott átfolyásos enzimreaktorban történő kinetikus rezolválási 

reakcióban. Továbbá a biokatalizátor alkalmas biodízel előállítására is. 

Kidolgoztunk egy egyszerű eljárást savas foszfatázok lizátumból történő szelektív rögzítésére, 

melynél az amino-funkcionalizált szilika nanorészecskéket további funkciós csoportokkal 

láttunk el és az immobilizálás során alkalmaztuk a korábban már említett biszepoxi 

vegyületeket is. Először a His jelöléssel ellátott enzim kötődött szelektíven a hordozóhoz, 

melyet később biszepoxi keresztkötő ágens segítségével stabilizáltunk. Az így nyert savas 

foszfatáz biokatalizátorok nagy aktivitást mutattak számos alkohol transzfoszforilálási 

reakciójában, PPi-t használva foszfát donorként. A savas foszfatázok ipari alkalmazása kevésbé 

gyakori, mint a lipázok alkalmazása, de az immobilizált savas foszfatázok sikeresen 

alkalmazhatók például nukleotidok (különösen az inozin és a guanozin) regioszelektív 

foszforilálásában, melyeket az élelmiszeripar széles körben használ ízfokozóként. 
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