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Alapítványnak az anyagi támogatásért. 
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3.3.2. Egész-sejtek termeltetése ..................................................................................................................... 48 
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3.4.13. Különböző formájú egész-sejtek tárolási stabilitása ............................................................................. 54 
3.4.14. Immobilizált egész-sejtes acilion kondenzációk ................................................................................... 54 
3.4.15. Multifunkcionális biokatalizátorok felhasználása ................................................................................. 55 
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3.5.7. 4-Fenilbután-2-amin (±)-8f kinetikus rezolválása rögzített CvTA felhasználásával preparatív léptékben59 
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Rövidítések jegyzéke 

ADH  alkohol-dehidrogenáz 

AHAS-I acetohidroxisav-szintetáz 1 

API  hatóanyag-intermedier 

ATA  transzamináz 

ATP adenozin-trifoszfát 

c konverzió 

CaLA  Candida antarctica A lipáz 

CaLB  Candida antarctica B lipáz 

CDCl3  deuterált kloroform 

CLEA  keresztkötött enzim-aggregátum 

CvTA  Chromobacterium violaceum transzamináz 

DFA  difruktóz-anhidrid 

DMSO  dimetil-szulfoxid 

DNS  dezoxiribonukleinsav 

E  enantiomerszelektivitás érték 

E.coli Escherichia coli 

EC   Enzyme Commission 

ee enantiomerfelesleg (enantiomeric excess) 

FAD flavin-adenin-dinukleotid  

FDH  formiát-dehidrogenáz 

FID  lángionizációs detektor 

GDH  glükóz-dehidrogenáz 

HHDH  halohidrin-dehalogenáz 

HPLC  nagyhatékonyságú folyadékkromatógráfia 

KRED  ketoreduktáz 

LeKRED  Lodderomyces elongisporus ketoreduktáz 

lipáz AK  Pseudomonas fluorescens lipáz 

lipáz PS  Burkholderia cepacia lipáz 

MAT540  aminoalkil és vinil funkciókkal módosított üreges szilika mikro gyöngyök 

MTBE  metil terc-butil éter 

NAD+ / NADH nikotinamid-adenin-dinukleotid  

NADP+/NADPH nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 
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NMR  mágneses magrezonancia spektroszkópia 

PAC fenilacetilkarbinol 

PcKRED  Pichia carsonii ketoreduktáz 

PDC  piruvát-dekarboxiláz 

PLP piridoxál-5’-foszfát 

PMP  piridoxamin-foszfát 

ppm az egész miliomod része (part per milion) 

PVA  polivinil-alkohol 

R  aciloin termék és benzil-alkohol moláris aránya 

R-ATA  R-szelektív transzamináz 

rflow  specifikus produktivitás érték 

RmL Rhizomucor miehei lipáz 

RNS  ribonukleinsav 

rpm percenkénti fordulatszám 

SEM  pásztázó elektronmikroszkóp 

TEOS  tetraetil-ortoszilikátra 

TlL  Thermomyces lanuginosus lipáz 

TMOS tetrametoxi-ortoszilikát 

TMS  tetrametilszilán 

TPP  tiamin-pirofoszfát 

TRIS puffer  trisz-(hidroximetil)-amino-metán puffer 

Ub  specifikus enzim aktivitás  

UV  ultraviola 

VRK  vékonyréteg kromatográfia 

WY3 Wickerhamomyces subpelliculosus WY3 

WY13 Wickerhamomyces subpelliculosus WY13 

x  termék mennyisége a reakcióelegyben 

β-6TBDM  t-butil-dimetilszililezett β-ciklodextrin 

β-TBDAc  t-butildimetilsziliezett β-ciklodextrin 
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1. Bevezetés 

A szerves kémia egyik legfőbb kihívása az enantiomertiszta vegyületek előállítása, ahol a 

előszeretettel alkalmaznak a biokatalitikus folyamatokban enzimeket, mint természetes katalizáto-

rokat, bővítve ezzel a hagyományos szintézisutakat. A biokatalizátorok királis (olyan molekula mely 

nem hozható fedésbe saját tükörképével, például az ember két keze) természetüknél fogva optikailag 

tiszta enantiomerek előállítására alkalmasak.  

A modern vegyiparban és gyógyszeriparban ennél fogva egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az 

enantioszelektív szintézisek. A gyógyszeripari hatóanyagok nagytöbbsége királis molekula, az utóbbi 

évtizedekben pedig folyamatosan nő az enantiomertiszta hatóanyagok forgalomba hozatala, míg a 

racemátoké egyre csökken. Ma már elengedhetetlen egy adott hatóanyag-jelölt összes enantiomerjé-

nek biológiai hatásvizsgálata, azonban az ötvenes évek egyik népszerű gyógyszere volt a Contergan 

(Thalidomide), amit nyugtatóként forgalmaztak Németországban. Azok a nők, akik terhességük alatt 

a gyógyszert szedték, előfordult, hogy kéz vagy láb nélküli, de szellemileg ép gyereket hoztak a 

világra. Bebizonyosodott, hogy a teratogén hatásért a Contergan a bűnös. A vizsgálatok során ki-

derült, hogy a gyógyszer gyártásakor keletkező molekulapár közül csak az egyik hatásos fájdalom-

csillapító (R), a másik súlyosan károsítja a magzatot, azonban ez kellő vizsgálatokkal már korábban 

is igazolható lett volna. A racemát hatóanyagok szigorú szabályozásának következtében a fejleszté-

sek napjainkban az enantiomertiszta hatóanyagok irányába folynak. Míg 1990-ben ezek aránya nem 

érte el a teljes gyógyszerpiac 10%-át, 2000-ben már 30%-ot tett ki [1]. Az enantioszelektív szintézi-

sek mellett szól továbbá, hogy elkerülhetjük vele a racém termék keletkezését és az ezzel járó rezol-

válási lépéseket, habár ma még sokszor ez utóbbi az olcsóbb megoldás a gyógyszeripari vállalatok 

számára. 

Rengeteg olyan fehérje létezik a környezetünkben, amiket még nem ismerünk, de különböző 

problémákra jelenthetnek megoldásokat. Doktori munkám célja, hogy ipari szempontból releváns át-

alakításokra képes, új biotranszformációs eljárásokat, az ezekhez szükséges rögzítetlen és immobili-

zált biokatalizátorokat, valamint szakaszos és folyamatos üzemű szintéziseket fejlesszek és vizsgál-

jak. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Biokatalízis kialakulása 

Az emberek életében évezredek óta jelen van az enzimek alkalmazása az élelmiszerek előállítá-

sában (sajt, sör, ecet, bor) és minőség megőrzésében használatos fermentációs eljárások formájában. 

A biokatalízis modern kori mérföldkövét azonban Louis Pasteur tette le 1858-ban, amikor is a racém 

ammónium-tartatrát vizes oldatát Penicillium glaucum tenyészettel kezelte, és a (+)-borkősav fogyá-

sával egyidejűleg a (-)-enantiomer feldúsulását figyelte meg az oldatban [2]. Ez a folyamat az en-

zimatikus kinetikus rezolválás elődjének tekinthető, amit azóta is széleskörben alkalmaznak (más 

enzimekkel, más szubsztrátumokon) az ipari és akadémiai szektorokban is [3, 4]. Pasteur felfedezését 

követte Emil Fisher nagyszabású szénhidrát kutatása, melynek eredményeképpen 1894-ben megal-

kotta a sztereoszelektív enzimkatalízis hipotézisét, a kulcs-zár elméletet [5]. Ennek az elméletnek a 

kiterjesztése Daniel Koshland munkássága, aki az indukált illeszkedési modellt dolgozta ki [6]. A 

biokatalízis egy másik sarokkövét Eduard Buchner tette le, aki 1897-ben sikeresen valósította meg a 

cukor fermentációját sejtmentes élesztő készítményekkel, amivel bizonyította, hogy a biotranszfor-

mációkhoz nem feltétlen szükséges az élő sejtek jelenléte [7]. Ez a tudományos felismerés új lehető-

ségeket nyitott a modern biokatalízis számára, akirális és királis anyagok előállítására, és a 20. század 

első felében az ipari és egyetemi tudósok is egyre jobban kezdték megismerni az egész sejtes, vagy 

valamilyen tisztításon átesett enzimek biokatalitikus folyamatait [4]. A modern enzim közvetített 

aszimmetrikus katalízis kezdetének Ludwig Rosenthaler 1908-ban leírt tanulmányát szokás tekinteni. 

Sikerrel valósította meg az (R)-mandulasav-nitril előállítását benzaldehidből és hidrogén-cianidből, 

keserű mandulából kivont emulzin (oxinitriláz tartalmú enzimkeverék) jelenlétében (1. ábra) [8]. 

Napjainkban az R- és S-szelektív oxinitrilázok már kereskedelmi forgalomban kaphatóak, és alkal-

mazhatók szerkezetileg különböző ketonok és aldehidek aszimmetrikus cianohidirin képzési reakci-

ójában [9].  

 

1. ábra Mandulasav-nitril emulzin katalizálta előállítása 

A következő mérföldkő, ami kutatási és technológiai szempontból is meghatározta a mikrobiális 

törzsek alkalmazását, az 1950-es évek elejére tehető. Több gyógyszeripari vállalat (Pfizer, Merck, 

Schering) is sikerrel alkalmazott enzim katalizált folyamatokat szteroidok regio- és sztereoszelektív 

oxidatív hidroxilezésére. Az egyik ilyen kulcsfontosságú példa a progreszteron átalakítása Rhizopus 
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arrhizus vagy Aspergillus niger törzsekkel a 11α termékké, amit aztán könnyedén tudtak tovább fel-

használni a hatalmas kereskedelmi potenciállal rendelkező kortizon és hidrokortizon előállításában 

(2. ábra) [10]. Robert B. Woodward 1952-ben egy 40 lépéses hidrokortizon előállítást publikált, ami-

ben sikerrel alkalmazta a bioktalitikus és klasszikus kémiai folyamatok kombinációját [11].  

 

2. ábra Szteroidok enzim katalizált hidroxilezése 

1950-es évek közepén Vladimir Prelog a mikrobiális törzsek által katalizált szetereoszelektív 

keton redukciókat vizsgálta, majd megalkotta a Prelog-szabályt (3. ábra), aminek alkalmazásával pre-

diktálhatóak az ilyen típusú sztereokémiai reakciók kimenetelei [12]. A felfedezést követően meg-

kezdődött a releváns alkohol-dehidrogenáz enzimek izolálása, szerkezeti karakterizálása és in vitro 

alkalmazása prokirális ketonok aszimetrikus redukcióiban. Napjainkban számos Prelog és anti-Prelog 

aktivitású alkohol-dehidrogenzáz érhető el kereskedelmi forgalomban [13].  

 

3. ábra Ketonok általános bioredukciója (L = nagy csoport, S = kis csoport) 

Ezek a korai példák többségében elszigetelt eseteknek tekinthetők. A biokatalitikus módszerek 

fejlesztése a szintetikus szerves kémiában, párhuzamosan a különböző enzim osztályok mechaniz-

musainak feltárásával a ’60, ’70, és ’80-as években fokozatosan nőtt. Ennek következményeként, a 

Whitesides kutatócsoport nagy jelentőségű példát mutatott be az aldolázok alkalmazására katalizá-

torként ketonok aldehidekre történő sztereoszelektív aldol addíciójára [14]. Zaks és Klibanov 1984-

ben publikált kutatása egy újabb fontos állomás volt a biokatalízis történetében, ugyanis megállapí-

tották, hogy a lipázok a szerves oldószerekben (például a toluolban) termikusan stabilabbak, mint a 

vízben, ezzel bizonyították, hogy az enzimek széles körben alkalmazhatók a szerves szintézisekben 

is [15]. Később a királis gyógyszerek tiszta enantiomerjeinek ipari szintézisére szolgáló költséghaté-

kony módszerek kidolgozására és alkalmazásra megnövekedett igény lehetővé tette a nagy enan-

tioszelektivitással rendelkező biokatalitikus folyamatok elterjedését és széles körű alkalmazását [16, 

17].  Az enzimeket, amelyek főként hidrolázok voltak, például lipázok és proteázok, eleinte leginkább 

élelmiszerek és mosószerek gyártására, valamint italfeldolgozásra használták. A biotechnológia fej-
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lődésének köszönhetően a helyzet drámaian megváltozott az elmúlt két évtizedben. A nagy teljesít-

ményű DNS-szekvenálás előnyeit kihasználva, több mint 20000 bakteriális és gomba genomot szek-

venáltak, és ezeket az adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé tették. Ennek következtében a biokatalí-

zis ipari szempontból is elérhető, vonzó technológiává fejlődött [18], és folyamatos integrálásra került 

az elterjedt szerves szintézisekbe [19, 20], valamint a hatóanyag-intermedierek (API-k) enan-

tioszelektív előállításába [21, 22]. Azonban a biokatalízis csupán az utóbbi 2-3 évtizedben kezdett el 

meghatározó kémai/vegyipari megoldás lenni. Napjainkig a google scholar közel 50 000 publikációt 

listáz a gyógyszeripari biokatalízis keresőszóra, aminek döntő hányda a 2000-es évek utánra tehető 

(4. ábra). 

 
4. ábra A „gyógyszeripari biokatalízisról” szóló publikációk és szabadalmak számának alakulása 1965 és 2014 között. 

Google Scholar adatok. [23] 

A biotranszformációs eljárások elterjedése és használata a számos gazdasági és környezeti elő-

nyének következménye is. A katalizátor (enzim) könnyen hozzáférhető, megújuló erőforrásokból ál-

lítható elő, biológiailag lebomló és néhány kivételtől eltekintve nem veszélyes, nem mérgező anyag. 

Alkalmazásukkal elkerülhetjük a nemesfém katalizátorok használatát és ebből adódóan a nemesfé-

mek végtermékekből való eltávolítását és ennek felmerülő kötségeit. Az enzimkatalizált reakciók ál-

talában enyhe körülmények között (szobahőmérséklet és légköri nyomás) végezhetők vízben. Alkal-

mazásuk során nincs szükség aktiváló és védőcsoportok beépítésére, vagy eltávolítására, ezáltal olyan 

szintézis alternatívákat nyújtanak, amelyek sokkal gazdaságosabbak és kevesebb hulladékot „termel-

nek”, mint a hagyományos szerves szintézisek [24]. A biokatalitikus módszerek környezetbarátab-

bak, költséghatékonyabbak és ennélfogva fenntarthatóbbak is. Az izolált vagy rögzített enzimek által 

katalizált biotranszformációs folyamatok szabványos reaktorokban kivitelezhetők, így az extra beru-

házások szükségessége elkerülhető. Amint az 1. táblázat is mutatja, a biokatalízis a zöld kémia 12 

szabályából 10-nek megfelel. A fennmaradó két elv (4. és 10. elv) a termékre, nem pedig a folyamat-

tervezésre vonatkozik, ezért ezek vizsgálata a biokatalízis szempontjából nem releváns. Röviden, a 
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biokatalízis valóban zöld és fenntartható technológia, ami nem csak környezetbarát, hanem a biotech-

nológia fejlődésének köszönhetően költséghatékony is.  

1. táblázat Zöld kémia és a biokatalízis 

Zöld kémai alapelv Biokatalízis 

hulladék elkerülése jelentősen kevesebb hulladék 

atomhatékonyság atomhatékonyabb folyamatok 

kevesebb veszélyes szintézis alacsony toxicitás 

biztonságos termékek tervezése nem releváns[a] 

biztonságos oldószerek és segédanyagok általában vízben végrehajtva 

energia hatékonyság enyhe reakciókörülmények 

megújuló nyersanyagforrások az enzimek megújulóak 

származékképzés kerülése védőcsoportot elkerülő műveletek 

katalízátorok alkalmazása az enzimek katalizátorok 

lebomlás tervezése nem releváns[a] 

valós idejű analízis alkalmazható biokatalitikus műveletekben 

biztonságos folyamatok enyhe és biztonságos körülmények 

[a]: termékspecifikus irányelv 

2.2. Biokatalizátorok működése  

A katalízis jelenségének lényege, hogy a reakció aktiválási energiáját csökkentjük – ezáltal a 

reakciósebességet növeljük – úgy, hogy eközben a reakció egyensúlyát nem változtatjuk meg. A ka-

talízist idegen anyag hozzáadásával valósíthatjuk meg, amely segítségével új reakcióutak nyithatók, 

és így csökkenthető az aktiválási energia (Ea) (5. ábra). A katalizátorok lényeges tulajdonsága, hogy 

már kis mennyiségben is képesek a katalízisre, illetve a reakció végén változatlan formában vissza-

nyerhetők. Attól függően, hogy a katalizátor a reaktánsokkal azonos, avagy külön fázisban van, be-

szélhetünk homogén, illetve heterogén katalízisről.  

 

5. ábra Katalizált, ill. nem katalizált kémiai reakciók energiadiagramja 

Energia

Reakciókoordináta

Katalízis nélkül

Katalízissel
Reaktáns(ok)

Termékek

Ea katalizátor nélkül

Ea katalizátorral

Reakció 
entalpiaváltozása
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Az élő szervezetben a biokémiai reakciókat enzimek katalizálják, ezek túlnyomó többsége glo-

buláris szerkezetű fehérje [25], de ismertek tisztán RNS enzimek, illetve fehérje kapcsolt RNS enzi-

mek is (például: riboszómák) [26]. Az enzimhez kapcsolódó szerves vegyületek közül azokat, ame-

lyek csak az enzim katalízisekor, ideiglenesen kapcsolódnak hozzá koenzimeknek nevezzük (az en-

zimet és a hozzá kapcsolódó koenzimet együttesen holoenzimnek hívják), a folyamatosan (általában 

kovalens kötéssel) kapcsolódókat pedig prosztetikus csoportoknak. A koenzimek nagyon fontos ve-

gyületek, ugyanis az ismert enzimek több mint fele képtelen kifejteni a hatását a hozzá kapcsolódó 

koenzim nélkül [27]. A szervezetünkben előforduló koenzimekre példa a NAD+, NADP+, FAD, ko-

enzim-A, és az ATP. Biokémiában és a vegyipari gyakorlatban is ismeretes számtalan példa olyan 

reakciókra, melyek spontán nem játszódnak le, csak energiabefektetés hatására (endoterm reakciók). 

Fontos különbség azonban a kettő között, hogy míg a vegyiparban nem jelent különösebb gondot, 

hogy a reakció lejátszatása során 80, 100 vagy akár 200 °C hőmérsékletű reakcióközeget biztosítsunk, 

addig a szervezetünk ezeknek a körülményeknek az elviselésére alkalmatlan. Következtetésképp, 

azért van szükség az enzimekre, hogy az élethez kulcsfontosságú reakciók, a szervezetünkben ural-

kodó fiziológiás körülmények között kellő sebességgel, megfelelően alacsony aktiválási energiagát 

mellett mehessenek végbe. Az enzimek (és a katalizátorok) fontos tulajdonsága, hogy a katalizált 

reakció irányát nem befolyásolják, csak azt segítik elő, hogy az adott körülmények között a reakció 

egyensúlya gyorsabban beálljon [28]. Az enzimek hatalmas sebességnövelésre képesek, akár 17 

nagyságrenddel is növelhetik a reakció sebességét, miközben az egyensúlyi állandó értékét nem 

változatják meg [29]. Az enzimkatalízis az ún. Michaelis-Menten-kinetikával megy végbe [30]. 

Ennek lényege, hogy az enzim (E) és a szubsztrát (S) egy előegyensúlyi folyamaton keresztül először 

enzim-szubsztrát komplexet képez (ES), majd ezután megy végbe a katalízis, aminek 

eredményeképpen kapjuk meg a terméket (T) és visszakapjuk magát az enzimet (E) is (6. ábra). 

 

6. ábra Az enzimkatalízis energiaprofilja 
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Minden enzim pontos működési mechanizmusa természetesen nem ismert, de jó néhány enzim 

térszerkezete már igen. A szerkezetükből a működésükre is következtetni tudunk, a működési sémá-

kat pedig, ha lehet kiterjeszthetjük más, még meghatározatlan térszerkezetű enzimekre is. Az enzimek 

katalizáló hatásáért alapvetően az aktív centrum felelős, míg a szubsztrátkötő hely szerkezete, a meg-

kötődni képes szubsztrátok kiválasztásában játszik szerepet. Ezekhez a helyekhez minden nem 

szubsztrát molekulának az affinitása eltörpül a szubsztrátéval szemben. Több teória létezik már arra 

a jelenségre, hogy hogyan is kapcsolódik a szubsztrát az enzimhez (7. ábra). A legismertebb ezek 

közül az elméletek közül a „kulcs-zár” modell [31]. Egy másik, újabb elképzelés szerint az enzim 

felülete nem pontos inverze a szubsztráténak, hanem a szubsztrát közelségének hatására alakul a 

szubsztrát formájára, és így jöhet létre közöttük a kapcsolat. Ezt nevezik az indukált illeszkedés mo-

dellnek [32]. Egy harmadik koncepció szerint az enzim formája, konformációja állandóan változik, 

és csak egy meghatározott térszerkezet kialakulását követően képes kapcsolatba lépni a szubsztráttal. 

Ez a fluktuációs illeszkedés modell [33]. 

 

7. ábra Enzim (E) és szubsztrát (S) kapcsolódásának elméletei (A: kulcs-zár modell; B: indukált illeszkedés modell; C: 

fluktuációs illeszkedés modell) 

A biotranszformációkhoz használt biokatalizátorok fizikai formája igen változatos lehet. Az, 

hogy teljesen izolált vagy valamilyen módon tisztított enzimeket esetleg egész mikroorganizmusokat 

- akár rögzítetlen, akár immobilizált formában - alkalmazunk, számos tényezőtől függ, például a re-

akció típusától, a kofaktoroktól, és a biotranszformáció méretétől. A 8. ábrán a nyugvó egész-sejtek-

kel megvalósított biokatalízis sematikus vázlata látható. Ebben az esetben a biokatalizátor termelése 

és a szubsztrát termékké való átalakítása elkülönített reaktorokban, egymás utáni folyamatokban ját-

szódik le. A fermentáló körülmények között végrehajtott biokatalízishez viszonyítva ez a megköze-

lítés számos előnnyel jár, többek között az alternatív, sejt fermentációtól eltérő reakcióközegek hasz-
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nálata, ami a reakciófeldolgozásnál is hasznos lehet. Hasonlóképpen, egy extra szabadságfokot veze-

tünk be a sejtkoncentráció, azaz a biokatalizátor mennyiségének megváltoztatásának lehetőségével a 

fermentáció után. Ilyen módon a reakció termelékenysége többszöröse lehet a hagyományos aerob 

fermentáló biokatatízisekhez képest. Továbbá, mivel a két lépés időben és térben is elkülönítve zajlik, 

a biokatalizátor termelése és a biokatalizátor használata is külön-külön optimalizálható, és megfelelő 

körülmények között működhet. A rendszer egyik fő hátránya, hogy a biokatalízis végeztével a sejtek, 

vagy csak nagyon nehézkesen vagy egyáltalán nem visszaforgathatók egy következő biokatalízisbe 

[34]. 

 

8. ábra Egész-sejtes biokatalízis folyamatábrája (folyamatos vonal: szubsztrát/termék útja, szaggatott vonal: biokatalizá-

tor útja) 

Az újrafelhasználás problémájára jelent megoldást a rögzített egész-sejtek felhasználása (9. 

ábra). Itt a fermentáció és a biokatalízis közé egy immobilizálási eljárást is beépítünk. Ilyen tipikus 

egész-sejtes rögzítési eljárás a szol-gél mátrixba zárás és az alginát gyöngybe való csapdázás. Ebben 

az esetben a biokatalízis végeztével a rögzített egész-sejt egyszerű elválasztási műveletekkel (szűrés, 

centrifugálás) szeparálható a biotranszformációból.  

 

9. ábra Biokatalízis folyamatábrája rögzített egész-sejtekkel (folyamatos vonal: szubsztrát/termék útja, szaggatott vonal: 

biokatalizátor útja) 

Harmadik alternatíva, az izolált és rögzített enzim készítmények felhasználása biokatalitikus re-

akciókban (10. ábra). Ebben az esetben is fennáll az előny, hogy az enzimet könnyen és gyorsan el 

tudjuk választani a termékben gazdag reakcióelegytől, majd újra tudjuk hasznosítani [35]. Néhány 

enzim előállítási és fenntartási költsége szempontjából ez igencsak hasznos lehetőség. Az enzimek 

szférikus szilárd, vagy porózus hordozókon különféle technikákkal rögzíthetők, majd a termék áram-

Fermentáció
Biokatalitikus

reaktor

Biokatalizátor

szeparálás

Termék

kinyerés

Fermentáció
Biokatalitikus

reaktor

Biokatalizátor

szeparálás

Termék

kinyerés

Egész-sejt

rögzítés
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ból egy szűréssel eltávolíthatók [36]. Ismert már a mágneses nanorészecskékre rögzített enzim ké-

szítmények technológiája is, az így előállított biokatalizátorokat könnyedén, mágnes segítségével 

szeparálhatjuk a rendszerből [37]. Rengeteg olyan eljárást dolgoztak már ki, ahol a rögzített enzimes 

biokatalizátort többször is (néhány esetben több mint 100-szor) vissza lehetett forgatni egy következő 

reakcióba, ezzel jelentősen csökkentve a termék előállítási költségét. 

 

10. ábra Rögzített enzimes biokatalízis folyamatábrája (folyamatos vonal: szubsztrát/termék útja, szaggatott vonal: bio-

katalizátor útja) 

Az izolált enzimek és az egész (mikrobiális) sejtek alkalmazásának előnyeit és hátrányait álta-

lánosan összefoglalva a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat Egész-sejtes és izolált enzimes biokatalízis összehasonlítása [4] 

Biokatali-

zátor 

Felhaszná-

lási mód 
Előny Hátrány 

Izolált en-

zimek 

Valameny-

nyi 

Egyszerű berendezés, és feldolgozás; 

jobb produktivitás a magasabb koncent-

ráció tolerancia következtében. 

Kofaktor regenerálás szükséges, limitált en-

zim stabilitás. 

Vizes kö-

zegben 
Magasabb enzimaktivitás. 

Lehetséges melléktermékek, liofil szubsztrá-

tok nem hozzáférhetőek, feldolgozás extrak-

ciót igényel. 

Szerves ol-

dószerben 

Lipofil szubsztráttal is, egyszerű termék 

kinyerés, enzim újrahasznosítás egysze-

rűbb, emelt szubsztrát koncentráció. 

 

Csökkent aktivitás. 

 
Immobili-

zált enzim 
Enzim újrahasznosítás folyamatos. Csökkent aktivitás. 

Egész sej-

tes rend-

szerek 

Valameny-

nyi 

Kofaktor regenerálás és enzim tisztítás 

nem szükséges. 

Az alacsonyabb koncentráció tűrés miatt ala-

csony termelékenység, a szerves oldószerek 

alacsony toleranciája, nehezebb feldolgozás. 

 

Friss sejttö-

meg 
Nagy aktivitás. 

Nagy biomassza tömeg, melléktermék kép-

ződés, nehézkes a katalízis kézben tartása. 

 

Nyugvó 

sejttömeg 

 

Egyszerűbb feldolgozás, kevesebb mel-

léktermék. 

 

Alacsonyabb aktivitás. 

 

Immobili-

zált sejtek 
Újrahasznosítás lehetséges. Alacsonyabb aktivitás. 

Fermentáció
Biokatalitikus

reaktor

Biokatalizátor

szeparálás

Termék

kinyerés

Enzim

izolálás

Enzim

rögzítés
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2.3. Enzimek tulajdonságai 

A nem természetes vegyületek előállításához használt enzimek tulajdonságaival kapcsolatban 

gyakran találkozhatunk előítéletekkel. Egyik ilyen az enzimek túlságos érzékenységéről szól. Ez ab-

ban az esetben igaz, ha vízben akarnánk forralni őket, de ez egyes szerves kémiai reagensekre is 

érvényes (pl.: Bu-Li). Amennyiben az enzimekkel kapcsolatos ismert „szabályok” és keretek között 

dolgozunk, akkor rendkívül stabilnak bizonyulnak, továbbá már ismertek azok a biokatalizátorok is, 

amik 100 °C-nál magasabb hőmérsékletet és több száz bar nyomást is képesek elviselni az aktivitásuk 

romlása nélkül [38, 39]. Folytatólagosan a sztereotípiákat sokakban kétségek merülnek fel az enzi-

mek ára kapcsán. Természetesen léteznek drágán előállítható és fenntartható típusok, de legtöbb ész-

szerű keretek között, olcsón előállítható. Azonban, ha azt is figyelembe vesszük, hogy egyes enzimek 

nagyobb katalitikus teljesítménnyel rendelkeznek a kémiai katalizátorokhoz viszonyítva, az enzimati-

kus eljárás általános hatékonysága akkor is jobb lehet, ha egy meglehetősen drága enzimre van szük-

ség. Ezenkívül az enzimek immobilizált formában könnyen újra felhasználhatók lesznek, ráadásul a 

molekuláris biológia gyors fejlődése nyomán az enzimtermelés költségei is folyamatosan csökken-

nek. Gyakran az enzimek használata elleni érvként merül fel, hogy csak természetes környezetükben, 

természetes szubsztrátokon aktívak. Ezek az álltások nagy általánosságban igazak, ugyanis legmaga-

sabb katalitikus hatásukat természetes környezetükben (vízben) és szubsztrátokon képesek elérni, 

azonban megfelelő iránymutatásokat követve szerves oldószerekben, ionos és szuperkritikus folya-

dékokban is képesek működni. Az elmúlt három évtizedben végzett kutatásoknak köszönhetően le-

fektették a szerves közegben végezhető biotranszformációk kulcsszabályait [40, 41], valamint kimu-

tatták, hogy számos enzim szubsztrát toleranciája jóval szélesebb, mint azt korábban hitték. Sok bio-

katalizátor képes elfogadni a szerkezetileg nem természetesnek tekinthető szubsztrátokat, gyakran 

ugyanolyan magas katalitikus sajátosságokkal, mint a természetes megfelelőit [42]. Általános érvé-

nyű megállapítás, hogy minél összetettebb egy enzim mechanizmusa, annál szűkebb a nem természe-

tes szubsztrátok elfogadhatóságának a mértéke. 

A negatív előítéleteken túl, mégis hatalmas előny, hogy szinte minden szerves reakcióra bi-

zonyítottan létezik egyenértékű enzimkatalizált folyamat [43]: 

 észterek [44], amidok [45], laktonok [46], laktámok [47], éterek [48], savanhidridek [49], 

epoxidok [50] és. nitrilek [51] hidrolízise; 

 alkánok [52], alkoholok [53], aldehidek, szulfidok [54] oxidációja, alkánok epoxidálása [55], 

aromás vegyületek hidroxilezése [56] és ketonok Bayer-Villiger oxidációja [57]; 

 aldehidek, ketonok, alkének redukciója és a reduktív aminálás [58]; 

 víz [59], ammónia [60], hidrogén cianid [61] addíciója és eliminációja; 
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 halogénezés és dehalogénezés [62], Fiedel-Crafts típusú alkilezés [63], O- és N-dezalkilezés 

[64], karboxilezés és dekarboxilezés [65], izomerizálás [66], aciloin [67] és aldol reakciók 

[68]; 

 Michael-addíció [69], Stetter-reakció [70], Nef-reakció [71], Diels-Alder-reakció [72]. 

Ugyan léteznek olyan reakciótípusok, amik egyáltalán nem katalizálhatók természetes úton, 

ilyen például a Cope-átrendeződés [73], másrészről találunk olyan esetet is (szelektív funkcionalizá-

lás látszólag nem aktív helyzetben, pl: alifás hidroxilezés) amikor a szerves kémiai reakció nem tud 

„versenyezni” a biokatalitikus folyamattal [4]. 

Az enzimek katalitikus működésük során három fő típusú szelektivitást mutatnak: kemo-, regio- 

és sztereoszelektivitást. A kemoszelektivitás a számunkra szükséges reakció végbemenetelét hatá-

rozza meg, tehát azt, hogy csak egyfajta funkciós csoportra hasson, más érzékeny csoportok, (ezek 

általában a kémiai katalízis során bizonyos mértékig reagálnak), azonban változatlanok maradnak. A 

biokatalizátorok kemoszelektivitásának eredményeként a reakciók általában „tisztábbak”, így a mel-

lékreakciók által okozott szennyeződések nagymértékben csökkenthetők. A komplex háromdimen-

ziós struktúrájuk miatt az enzimek különbséget tudnak tenni az átalakítandó molekula különböző 

helyén levő azonos funkciós csoportok között is [74, 75], ezt a tulajdonságukat regioszelektivitásnak 

nevezzük. Az enzimek L-aminosavból épülnek fel, ennélfogva királis katalizátorok, tehát a szubszt-

rátmolekulában megtalálható kiralitás „felismerhető” az enzim-szubsztrát-komplex kialakulásakor. 

Így a prokirális szubsztrátokat optikailag aktív termékké alakíthatjuk át aszimmetrikus reakción ke-

resztül, miközben racém szubsztrát esetén, igaz mindkét enantiomer reagál, de általában különböző 

sebességgel, ezzel kinetikus rezolválást érhetünk el. Ezek a tulajdonságok együttesen alkotják az en-

zim „sztereoszelektivitását” (aszimmetrikus reakcióban) vagy „enantioszelektivitását” (kinetikus re-

zolválásban) [76]. 

Az enzimek használatának a már említett pozitív tulajdonságaik mellett, sajnos hátrányai is lé-

teznek, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. A biokatalizátorok előnyeit és árnyoldalait a 3. 

táblázatban foglaltam össze. 
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3. táblázat Biokatalízis előnyeinek és hátrányainak az összehasonlítása [4] 

Előny Hátrány 

Hatékony katalizátorok 

Az enzim katalizált folyamatok sebessége általában 108-szor 

gyorsabbak, mint a megfelelő nem katalizált reakciók [77]. 

0,1-1 mól% mennyiségű biokatalizátor alkalmazása is ele-

gendő lehet [78]. 

Csak az egyik enantiomer előállítását katalizálják 

A másik enantiomer termék előállításához általában 

egy másik biokatalizátort kell használunk [79]. 

Környezetbarát jelleg 

A nehézfém katalizátorokkal ellentétben az enzimek teljesen 

biodegradábilisak. 

Vízben a legaktívabbak 

A víz sajnos általában a legkevésbé alkalmas oldószer 

a szerves reakciók többségéhez. Igaz enzimek nagy 

része szerves oldószeres közegben is képes működésre, 

de általában gyengébb hozammal, vagy sztereoszelek-

tivitással, jó kivétel a lipázok alkalmazása szerves 

oldószerekben [80]. 

Enyhe reakció körülmények 

Optimális működési tartományuk pH 5-8 között (jellemzően 

pH 7) és 20-40 °C közötti hőmérsékleten (30 °C a legelőnyö-

sebb) található. Az enyhe körülmények által minimalizálha-

tók a nem kívánatos mellékreakciók, mint például a bomlás, 

izomerizáció, racemizáció és átrendeződés. 

Keskeny működési paraméterek 

Az enyhe reakciókörülmények sokszor hátrányként is 

jelentkeznek. Extrém pH, magas hőmérséklet és sótar-

talom deaktiválhatja a fehérjéket [81]. 

Az enzimek egymással kombinálhatók 

Az enzimek ugyanazon vagy hasonló körülmények között 

működnek, így számos biokatalitikus reakciót végezhetünk 

kaszkád reakcióban egy lombikban. Így az egymást követő 

reakciók, multienzimes rendszerek alkalmazásával megvaló-

síthatók. Különösen hatásos, amennyiben az instabil köztiter-

mék izolálása elkerülhető, valamint ha a kedvezőtlen egyen-

súlyt a kívánt termék felé akarjuk eltolni egymást követő en-

zimatikus lépések összekapcsolásával [82]. 

Termék/szubsztrát inhibíció 

Számos enzimatikus reakció hajlamos a szubsztrátra 

és/vagy  termék gátlásra, ami a reakció sebességének 

csökkenését eredményezi magas szubsztrát- és / vagy 

termékkoncentrációknál. Ez a folyamat hatékonyságát 

jelentősen korlátozó tényező. 

 

Nem csak természetes szerepükre alkalmazhatók 

Magas toleranciát mutatnak a nem természetes szubsztrá-

tokra, valamint gyakran nem igényelnek vizes közeget a 

megfelelő működésükhöz. 

Működésük kofaktorjukhoz kötöttek 

Számos enzim, mint a karbonil reduktázok csak a meg-

felelő állapotban lévő kofaktor jelenlétében fejtik ki 

katalitikus hatásukat. 

Reakciók széles spektrumát katalizálják 

Nem befolyásolják a reakciók termodinamikai egyensúlyá-

nak helyzetét, így az enzimkatalizált reakciók mindkét irány-

ban lejátszódhatnak. 

Allergén hatás 

Az enzimek gyakran allergiás hatást okozhatnak, azon-

ban, ha vegyszerként kezeljük őket és úgy tekintünk 

rájuk ez könnyen elkerülhető. 
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2.4. Az enzimek osztályozása  

A Nemzetközi Biokémiai és Molekuláris Biológiai Szövetség (IUBMB) jelenleg mintegy 6000 

enzimet ismer el [83, 84], annak ellenére, hogy nagyjából 25000 enzim létezik a természetben, azon-

ban ezek nagy részének a biokatalizátorként való felfedezése és használata még várat magára. Az 

eddig vizsgált enzimeknek csak a töredéke érhető el kereskedelmi forgalomban, azonban ezeknek a 

száma folyamatosan növekszik. Legjobb példa a folyamatos bővülésre, hogy az enzimek osztályozása 

2018-ban egy új csoporttal bővült: a transzlokázokkal [85]. 

Az enzimeket az általuk katalizált folyamatok alapján a Nemzetközi Enzimbizottság (Enzyme 

Commission) az alábbi hat csoportba [86] sorolja:  

1. Oxidoreduktázok: redukciós és oxidációs folyamatokat katalizálnak  

2. Transzferázok: funkciós csoportok átvitelét katalizálják 

3. Hidrolázok: hidrolitikus folyamatok katalízisét végzik 

4. Liázok: addíciókat és reverz folyamatokat katalizálnak 

5. Izomerázok: izomerizációs folyamatok katalízisében van szerepük 

6. Ligázok: ATP felhasználásával molekulákat kapcsolnak össze  

7. Transzlokázok: molekulák sejtmembránon való átjutását segítik 

A gyors azonosítás céljából minden enzim négyjegyű számkóddal van ellátva, aminek az általá-

nos formája: [EC A.B.C.D.]. Ebben a formában az EC, az Enzyme Commission rövidítése, valamint 

az alábbi attribútumokat lehet dekódolni: 

A. katalizált reakció fő típusát jelenti (hat csoport) 

B. szubsztrát osztályt, illetve az átvitt molekula típusát jelzi 

C. koszubsztrát jellegét jelzi 

D. egyedi enzim szám. 

Az enzimek hat kategóriába sorolása az általuk katalizált reakció típusa szerint, első ránézésre 

előnyösnek tűnik. Ezzel szemben ez a besorolás a gyakorlatban nem mindig állja meg a helyét, 

ugyanis a nyers enzimkészítmények vagy mikrobiális egész-sejtek esetében, amikben több aktív bio-

katalizátor is megtalálható, gyakran nem azonosítható be pontosan melyik enzim felelős valójában a 

biotranszformációért. 

2.5. Élesztők, mint biokatalizátorok 

Az élesztőgombák heterotróf aerob szervezetek, egységes filogenetikai csoportot nem alkotnak, 

így egyaránt tartoznak a tömlősgombákhoz [pl. Saccharomyces (11. ábra), Candida], valamint a 
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bazidiumos gombákhoz (pl. Rhodotorula, Cryptococcus). A fajok csaknem fele végez fakultatív ana-

erob és jellegzetes alkoholos erjesztést. A glikolízis útján képződött piroszőlősav acetaldehiddé de-

karboxileződik, majd etil-alkohollá redukálódik. Aerob úton sokféle vegyületet hasznosítanak, ösz-

szetett szénhidrátokat, szerves savakat, alkoholokat, továbbá egyes fajok még szénhidrogéneket is 

[87]. Az élesztők, mint heterotróf szaprobionták gyakoriak a természetben, főként növényeken (virá-

gokon, gyümölcsökön, leveleken), illetve néhány fajuk jellegzetes talajszervezet, mások az állati 

szervezetekben rovarokkal társulva is fellelhetők. Az élesztők éves termelése 2004-ben világszerte 

körülbelül 2 millió tonnát tett ki, és ekkor évenkénti nagyjából 4%-os várható termelés növekedésről 

számoltak be. [88]. Ezt a növekedés, az élesztőt alkalmazó technológiák egyre nagyobb mértékű ipa-

rosodásának, a Föld népességének gyarapodásának, valamint az emberek változó étrendjének kö-

szönhető, például Ázsiában nagymértékben megnőtt a kenyérfogyasztás az elmúlt évek során [89]. 

Az élesztők egyik legkedvezőbb tulajdonságai között érdemes megemlíteni a magas fokú toleranciá-

jukat az őket érő környezeti hatásokkal szemben [88]. Ez a tulajdonságuk nagyban hozzájárult, hogy 

a klasszikus biotechnológiákban sikerrel alkalmazzák őket sütésre, sörfőzésre, fermentációra, vagy 

borkészítésre [90]. Az élesztősejtek kiválóan felhasználhatóak kémiai folyamatok egész sejtes bioka-

talízisére [91]. Az elmúlt évek során sikerrel alkalmaztak élesztőket C=O kötés redukciójában [92], 

C=C kötés redukciójában [93], oxidációs és racemizációs reakciókban [94], hidrolitikus reakciókban 

[95] és C-C kötés kialakításában [96]. A ketoreduktáz aktivitású enzimekben gazdag élesztő sejteket 

előszeretettel használják prokirális ketonok redukciójában, és az így előállított nagy enant iomertiszt-

ságú alkoholok fontos intermedierek különböző gyógyszerek szintézisében [97, 98]. 

 

11. ábra Saccharomyces cerevisiae sejtmassza fénymikroszkópos képe 
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2.5.1. Oxidoreduktázok, ketoreduktázok 

Az oxidoreduktáz enzim osztály tartalmazza a legtöbb al- és al-alosztályt (http://enzyme.ex-

pasy.org/enzyme-byclass.html), ami rávilágít arra, hogy igen sokrétű a szerepe az élő szervezetekben. 

Az első csoportosítás (EC 1.1-23.-.-) szerinti megkülönböztetés, hogy milyen jellegű vegyületeken 

megy végbe a változás (aldehid, alkohol, amin, kofaktor, fémion…). Az oxidoreduktáz enzimek min-

dig kapcsolt reakciót katalizálnak [99, 100]. Mégpedig, ha valami oxidálódik, akkor majd valaminek 

redukálódnia is kell, és fordítva. Ahhoz, hogy ez a kapcsolt rendszer megvalósuljon, szüksége van az 

oxidoreduktáz enzimeknek kofaktorra, amely a hidrogénion(ok) és az elektronok szállításáért felelős. 

A következő csoportosítási rendszer (EC 1.1.-.-) ez alapján valósul meg, hogy az adott enzim milyen 

kofaktor segítségével tudja megvalósítani a katalízist[101]. A ketoreduktázok az EC 1.1.1.- csoportba 

tartoznak, tehát kofaktorként NADPH vagy NADH használnak. 

2.5.2. Ketoredukció mechanizmusa 

Az enzimkatalizált ketoredukció egy jól működő mechanizmus, mely tipikusan sztereoszelektív, 

így nagy enantiomer tisztasággal kapjuk a megfelelő alkohol származékot. A ketoredukció kinetikai 

mechanizmusát tekintve egy bi-bi enzimreakció. A reakció során először a kofaktor és szubsztrát 

molekula beköt az enzim kötőhelyére, majd prokirális hidridion transzfer történik a karbonil szén-

atomra, végül az oxigén protonálódik. A belépő szubsztrát a ketocsoportja sp2 hibridállapotban van, 

mely egy síkfelületet határoz meg, erre érkezik a koenzim prokirális hidrogénje. A keletkező királis 

alkohol molekulának a sztereokémiáját az határozza meg, hogy a prokirális hidrogén alulról vagy 

felülről támad be a ketocsoport által meghatározott síkra. A termék és az oxidálódott koszubsztrát a 

katalízis végeztével távozik az enzim aktív centrumából. A NADH és a NADPH kofaktorok a reduk-

ció során azonos funkciót töltenek be. A reakció folyamatos katalíziséhez a kofaktor regenerálása 

szükséges (12. ábra), ami történhet ugyanazon enzim segítségével vagy egy másik oxidoreduktáz 

használatával. Ha a kofaktorunk oxidált állapotban halmozódik fel a ketoredukció nem fog megvaló-

sulni [102]. A legtöbb esetben a reakciók sztereokémiai kimenetele - amely elsősorban a szubsztrát 

sztérikus viszonyaitól függ - egy egyszerű modell, a Prelog-szabály alapján prediktálható. A Prelog-

szabály szerint, egy enzimnek az aktív centrumában kis és nagy kötőzseb található, ahová a szubsztrát 

tud kötődni, és ez szabályozza a termék sztereoszelektivitását a szubsztrát és a NAD(P)H geometriája 

alapján. Amennyiben a hidrid transzfer a prokirális keton re oldalára történik, akkor az (S) konfigu-

rációjú alkohol képződik [12]. Az aszimmetrikus keton redukciójához használt és ismert karbonil-

reduktázok többsége a Prelog-szabályát követi, ám ismertek olyan enzimek is (Lactobacillus kefirben 

található dehidrogenáz/reduktáz)  
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 amelyek a keton redukciójában, az anti-Prelog szabályának (si oldalra támadás és R enantiomer) 

megfelelő alkoholokat állítanak elő. 

 

12. ábra Az oxidoreduktázok működésének sematikus ábrázolása. A panel: a koenzim regenerálásával kapcsolt redukáló 

és oxidatív reakciók. B panel: Prelog-szabály: az alkohol-dehidrogenázok többségére érvényes hidridion transzfer szte-

reokémiai ábrázolása. 

2.5.3. Kofaktor regenerálás 

Az oxidoreduktázok gyakorlati alkalmazása során a kofaktor regenerálás elengedhetetlenül fon-

tos, mivel a megtervezett reakció a regeneráció nélkül nem megy végbe. A potenciális kofaktor meg-

találása a biológiai rendszerek diverzitása miatt kihívást jelentő feladat. Gyakran a kofaktorok drá-

gábbak, mint a kívánt termék, ezért a megfelelően hatékony regenerálás és visszanyerés nélkülözhe-

tetlen az ipari mértékű alkalmazásoknál [103, 104]. Számos kofaktor regenerálási módszer ismeretes, 

többek között kémiai, elektrokémiai, fotokémiai és enzimes reakciók. Az enzimatikus megközelítés 

különösen előnyös ipari folyamatoknál a magas szelektivitás és a hatékonyság miatt. Az enzimes 

regeneráció során két módszer is a rendelkezésünkre áll. Első esetben ugyanaz az enzim végzi az 

oxidációt és a redukciót, azaz katalizálja a kívánt reakciót és egy koszubsztrát segítségével regene-

rálja a kofaktort. Ezenfelül alkalmazhatunk kisegítő enzimet is a regenerációra. Ha az enzimreakció 

során redukciót valósítunk meg, akkor olyan koszubsztrát használata ajánlott mely olcsó, ilyen az 2-

propanol, glükóz vagy a nátrium-formiát. Ha oxidációt valósítunk meg, akkor kofaktorunkat elekt-

róda segítségével ektrokémiai módszerrel regenerálhatjuk [105]. A kofaktor regenerálás lehetséges 

megvalósításait a 4. táblázatban foglalom össze. 
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4. táblázat A kofaktorok regenerálásának megoldási lehetőségei 

 

2.5.4. Piruvát-dekarboxilázok 

A sztereoszelektív C-C kötés kialakítása az egyik legfontosabb átalakítás a szerves kémiában. 

Erre a célra a kemokatalitikus eljárások mellett, különböző enzimeket és egész mikroorganizmusokat 

is alkalmazhatunk biokatalizátorként [106]. Az élesztőkben az aciloin kondenzációt elsősorban a tia-

min-pirofoszfát (TPP) függő piruvát-dekarboxiláz (PDC, E.C.4.1.1.1) enzim biztosítja. A piruvát-

dekarboxiláz egy homotetramer enzim, amely katalizálja a tiamin-pirofoszfáthoz kapcsolódó piruvát 

nem oxidatív dekarboxilezését acetaldehiddé és szén-dioxiddá [107]. A PDC katalizálhatja a kötött, 

dekarboxilezett piruvát karboligációs reakcióját, amely egy aldol típusú kondenzációban acetoin ter-

méket eredményez. Ezt a funkciót az L-fenilacetilkarbinol (L-PAC) termelésére használhatjuk, a 

benzaldehid és a piruvát dekarboxilezési reakcióból nyert acetaldehid reakciójában [108]. Azonban 

ezzel párhuzamosan, az élesztő egész-sejtekben megtalálható alkohol-dehidrogenáz (ADH) mellék-

termékként a benzaldehidet benzil-alkohollá alakíthatja. Az eljárás hatékonyságát olyan tényezők 

korlátozzák, mint például a melléktermék-képződés (benzil-alkohol, 1-fenil-1,2-propándiol), a sejtek 

benzaldehid toxicitása, és az enzim acetaldehid okozta irreverzibilis inaktiválódása [109]. 

Reakció Enzim neve Előny Hátrány 

 

Egész sejt 

Irreverzibilis reakció, al-

kalmazható mind NADH 

és NADPH függő enzi-

mekre. 

Érzékeny a reakciókörül-

ményekre. 

 

Glükóz-dehidro-

genáz (GDH) 

Irreverzibilis, alkalmaz-

ható mind NADH és 

NADPH függő enzi-

mekre. 

Glükonsav miatt pH vál-

tozás. Jelentős mértékben 

igényel vizes fázist. 

 

Formiát-dehidro-

genáz 

(FDH) 

Irreverzibilis reakció, il-

lékony termék egyszerű-

síti a reakció feldolgozá-

sát. 

Alacsony aktivitás és sta-

bilitás. Főleg NADP+ ko-

faktorokkal működik. 

 

Ketoreduktáz 

(KR) 

Egy enzim használható az 

enzimreakcióhoz és a ko-

faktor regeneráláshoz. 

Megköveteli az aceton el-

távolítását az egyensúly 

eltolása érdekében. 
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2.6. Transzaminázok 

A transzaminázok (EC 2.6.1.X. – gyakran nevezik őket amino transzferázoknak), a redox sem-

leges amino-csoport transzfert katalizálják, amin donorról karbonil csoportra. A transzaminázok a 

ketoreduktázokhoz hasonlóan kofaktor függő enzimek, megfelelő működésükhöz piridoxál-5’-fosz-

fát (B6 vitamin PLP származéka) jelenlétre van szüksége. A katalizált reakciókban a PLP molekuláris 

transzferként szolgál az ammónia és az elektronok számára. Két különböző méretű szubsztrátkötő 

zsebbel rendelkeznek [110, 111]. Az élő mikroorganizmusokban megtalálható α-transzaminázok a 

ketosavakból történő aminosav szintézist katalizálják, és szubsztrátként kizárólag α-aminosavakat és 

α-ketosavakat képesek elfogadni. Az alifás aminok és ketonok átalakítására az ω-transzaminázok ké-

pesek (13. ábra).  

 

13. ábra Az ω-transzaminázok katalizálta reakció mechanizmusa (PMP: piridoxamin foszfát)[112] 

 

A transzaminázok által katalizált reakciókra jellemző a nagy enantioszelektivitás [113]. A 

transzaminázok három különböző típusú reakció katalízisére képesek [114]:  
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 racém aminok kinetikus rezolválása: racém aminból az egyik enantiomert átalakítja ketonná, 

addig a másik enantiomer tiszta formában feldúsul a rendszerben [115]. 

 ketonokból kiinduló királis aminok aszimmetrikus előállítása: az enantiomertiszta amin elmé-

letileg 100%-os termeléssel előállítható, de a reakció végrehajtása nehéz, ugyanis a folyamat 

egyensúlya a szubsztrátok oldalán van (izopropil-amin donor alkamazása esetén a keletkező 

aceton csökkentett nyomáson eltávolítható, vagy alkohol-dehidrogenázzal továbbalakítható) 

[116]. 

 racém aminok deracemizálása: két ellentétes szelektivitású transzaminázt igényel, az enan-

tiomertiszta amint két lépcsős kaszkád reakcióval érhető el, aminek az első lépése egy kineti-

kus rezolválás, 2. lépése pedig egy reduktív aminálás [117].  

 

14. ábra A Chromobacterium violaceum ω-transzamináz monomer (A) és dimer (B) formájának röntgen szerkezeti képe 

Az (S)-szelektív Chromobacterium violaceum transzaminázt (14. ábra) (CvTA) 2007-ben fedez-

ték fel, és azóta széles körben használják királis aminok előállítására, annak ellenére, hogy alacsony 

működési stabilitással rendelkezik [110, 118]. Berglund és munkatársai megállapították, hogy számos 

additív (szerves oldószer, felületaktív anyag, szubsztrátum) jelentősen megváltoztathatja az enzim 

tárolási stabilitását, valamint az enzim immobilizálása és a fehérjemérnökség [mutáció a CvTA aktív 

helyén: triptofán cisztein csere (W60C)] kiváló módszerek a fehérje stabilizálásban [119]. 

2.7. Lipázok  

A lipázok a szerin hidrolázok csoportjába sorolhatók (EC. 3.1.1.3, glicerin-észter-hidrolázok), 

megtalálhatók növényekben, állatokban és mikroorganizmusokban is egyaránt. Természetes funkci-

ója az emésztés folyamán a trigliceridek hidrolízise részleges gliceridekre és zsírsavakra [120]. A 

lipáz katalízis (15. ábra) a lipid-víz határfelületen játszódik le, és a legtöbb lipáz esetében megfigyel-

hető az ún. határfelületi aktivitás jelensége, tehát a katalitikus hatás csak hidrofób fázisban alakul ki, 
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ennek segítségével a lipidcseppek diszpergálódnak a vízben vagy a szerves oldószerben. A folyamat-

hoz szükség van egy hidrofób oligopeptidre, amely befedi az aktív helyhez vezető bejáratot. A hid-

rofób környezetben ez a fedél elmozdul és a szubsztrát beléphet a kötődésre alkalmas nyílásba. A 

határfelületi aktivitás jelensége nem tapasztalható Pseudomonas glumae, Pseudomonas aeruginosa 

és a Candida antarctica B szervezetekből származó lipázok esetében, igaz ezek szerkezete is tartal-

maz egy kisebb pórusfedelet. A lipázok többségében megtalálható a szerin, hisztidin és aszpartát 

(Geotrichum candidum, Candida rugosa mikroorganizmusból származó lipázban esetleg glutamát) 

katalitikus triád csoportja [121]. Nagy előnyük, hogy működésükhöz nem igényelnek kofaktort. 

Használatuk széles körben való elterjedésének oka a nagyfokú stabilitásuk, magas sztereoszelektivi-

tásuk, széles szubsztrátspecifitásuk, alacsony áruk és könnyű kezelhetőségük. Jellemző rájuk, hogy 

széles pH- és hőmérséklettartományban aktívak, azonban a maximális katalitikus hatást a legtöbb 

mikrobiális lipáz 7-9 közötti pH-értéken és 30-40 °C-os hőmérséklet tartományban mutatja [122].  

Az 1980-as évek előtt a lipázokat többnyire mosószerek összetevőiként, ill. a trigliceridek mó-

dosításaiban alkalmazták. A későbbiekben a kiterjesztett kutatási eredmények bizonyították, hogy az 

optikailag tiszta vegyületek szintézisében is kifejezetten hatékony biokatalizátorok. Számos ipari el-

járást fejlesztettek ki, amelyekben a lipáz enzimeket hatékony biokatalizátorként alkalmazhatják. 

Erre az egyik legsikeresebb ipari példa a BASF cég által (Ludwigshafen, Németország) kidolgozott 

nagyipari eljárása különféle aminok kinetikus rezolválására [123]. Mindemellett a növényolajiparban 

is felhasználhatók a zsírok és olajok módosítására, kakaóvaj szintézisére, bioüzemanyag és ízfokozók 

előállítására [124, 125]. 
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15. ábra A szerin hidrolázok működési mechanizmusa [126] 

 

2.8. Rögzített biokatalizátorok  

Egyre nagyobb igény mutatkozott, az enzimek több, egymást követő katalitikus folyamatban 

való alkalmazására, ennek köszönhetően a törekvések olyan kutatásokhoz és eredményekhez vezet-

tek, amelyek a biokatalizátorok tulajdonságainak jelentős javulását eredményezték. Az egyik legfon-

tosabb és széles körben vizsgált, valamint alkalmazott módszer az enzimrögzítés, mely során a kata-

lizátort általában a reakcióelegyben oldhatatlan szilárd hordozóhoz kötjük, vagy enzim aggregátumot 

állítunk elő [127]. Az enzimek immobilizálása a különböző hordozókon központi kihívás a biotech-

nológiában, amit jól tükröz, hogy ezidáig nagyszámú publikáció született a rögzített rendszerek ana-

líziséről és alkalmazási lehetőségeikről. A rögzítési technikák legnagyobb előnye, hogy jelentősen 

javítja a biomolekulák stabilitását különböző reakciókörülmények között, és elérhetővé teszi a bio-

katalizátorok újrahasznosíthatóságát az egymást követő katalitikus ciklusokban [128]. A rögzítési 

eljárás folyamán az enzim molekulák, homogénből heterogén formává válnak, ami nagyban meg-

könnyíti a szeparálásukat a reakcióelegyből, így nagyobb tisztaságú terméket érhetünk el [129,130]. 

Különböző immobilizációs technikákat dolgoztak már ki, ezek a kialakult kölcsönhatások típusában 

és jellegében, valamint a felhasznált hordozóanyagok formájában és fajtájában térnek el. A legmeg-

felelőbb immobilizációs eljárás és hordozó kiválasztása erősen függ az alkalmazott katalitikus eljárás 
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típusától és a reakció körülményeitől, sőt nem utolsó sorban az enzim típusától is [131]. Az immobi-

lizálási eljárásokat főként az enzim és hordozó közötti kölcsönhatások alapján szokás kategorizálni, 

mégpedig kémiai és fizikai módszerekre. A fizikai kölcsönhatásokon alapuló́ rögzítési technikák so-

rán másodlagos kölcsönhatásokkal érik el az enzim immobilizálását. A fizikai rögzítések közé tarto-

zik a szilárd hordozóra való adszorpció, ami egy enyhe immobilizációs folyamat, ezt az enzim és a 

hordozó között fellépő intermolekuláris kölcsönhatások eredményezik (van der Waals-erők, hidro-

génhíd kötés és hidrofób kölcsönhatások) [132]. Az immobilizálási körülmények jelentősen befolyá-

solhatják az enzim teljesítményét. Ilyen tényező lehet a hidrofób csoportok sűrűsége, a pH, az ion-

erősség, a hőmérséklet és az oldószer polaritása. Reverzibilis enzimrögzítési technika révén, igény 

esetén a hordozó a biokatalitikus reakció után visszanyerhető [133]. Szintén fizikai módszerek közé 

sorolható az enzimek különböző mátrixokba történő csapdázása. A rögzítési eljárás során az enzimek 

másodlagos erőknek köszönhetően ugyan, de stabilan helyezkednek el a térhálóban. Az ilyen módon 

rögzített biokatalizátorok többnyire jó hőstabilitással, kémiai és fizikai ellenállóképességgel rendel-

keznek, viszont a körülölelő mátrix nagy diffúziós gátat jelenthet, ami a készítmény lassabb biokata-

litikus működését okozhatja. Az enzimek csapdázására az egyik legelterjedtebb technika a szol-gé-

lesítési eljárás, ami könnyen kivitelezhető folyamat révén hatékony módszert biztosít az érzékeny 

sejtek vagy enzimek befogására. A folyamat első lépésében a szilán-prekurzor hidrolízise történik 

meg, amelyet a molekulák kondenzációja követ, így keletkezik a SiO2-mátrix. A szilán-prekurzorok 

sav- vagy bázis-katalizált hidrolízise eredményezi a szolképződést (folyékony fázis szilárd részecs-

kékkel, átmérő: 1-1000 nm). Az általánosságban alkalmazott katalizátor a NaF, amely nagyobb pó-

rusképződést tesz lehetővé a szilícium-dioxid mátrixban [134]. Ezeknek a kolloid részecskéknek a 

nagy felületű és aktív szilanol csoportokkal való kölcsönhatása után, a folyékony szol fázis gél fázissá 

alakul. Amennyiben a kondenzációs lépés egész-sejtek vagy esetleges additívek jelenlétében játszó-

dik le, akkor a sejteket a folyamat eredményeként egy féligáteresztő pórusos membrán réteg öleli 

körbe. A szol-gél készítmény szerkezete különböző anyagokkal finomhangolható, ilyenek többek kö-

zött a különböző típusú alkoxi szilán-prekurzorok, amikkel a rendszer hidrofób tulajdonságai befo-

lyásolhatók, valamint celit, szacharóz, PVA, üreges szilika szemcsék, mint adalékanyagok [135,136]. 

A fizikai módszerekkel történő rögzítési eljárások között kell még megemlíteni az enzimek ionos 

kötését szilárd hordozóhoz, ami gyors, egyszerű és könnyen regenerálható technika. Azonban a mód-

szer árnyoldala, hogy bonyolultabb hordozók alkalmazását követeli meg, és kisebb stabilitású rend-

szer érhető el vele. 

A kémiai módszerek során stabil, irreverzibilis kovalens kötések révén rögzíthető az enzim, tehát 

kovalens kötések alakulnak ki az enzim aminosav oldalláncai és a hordozó funkciós csoportjai között. 

A módszer előnyeként említhető, hogy stabil enzimtartalmú  készítmény állítható elő, nem kell az 
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enzim leoldódásától tartani. Azonban a technika hátránya, hogy a felületmódosított hordozók előál-

lítása sok esetben rendkívül bonyolult és költséges annak ellenére, hogy a konkrét immobilizációs 

eljárási lépés legtöbbször csak egy egyszerű síkrázatást igényel. A kémiai enzimrögzítésekhez sorol-

hatók az enzimek közötti keresztkötésekkel létrehozott ún. fehérje térhálók (avagy enzim- asszociátu-

mok) is. Az ilyen biokatalizátor készítmény szilárd hordozót nem tartalmaz, az enzimeket keresztkötő 

bifunkciós molekulák segítségével rögzítjük (CLEAs). A módszer előnye, hogy szilárd hordozó 

nélkül, viszonylag egyszerűen állíthatunk elő rögzített enzimkészítményeket [137]. Ugyancsak a 

kémiai enzimrögzítések körébe sorolhatók az egyedi enzim nanorészecskék, amelyek esetében min-

den egyes fehérje részecske néhány nanométer vastagságban szerves vagy szervetlen porózus anyag-

gal van bevonva. Ez az újfajta eljárás eltér mind a szilárd hordozókon, mind a gélekben való 

rögzítéstől. A módszer előnye, hogy a bevont enzimrészecskék a tárolhatósági vizsgálatok során egy-

két nagyságrenddel stabilabb katalitikus aktivitást mutatnak és a szubsztrátum szabad mozgása sem 

korlátozódik [138]. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a hordozó kiválasztása az egyik legjelentősebb kihívás a rög-

zítési eljárás során, ugyanis nem szabad elhanyagolni a hordozóanyagnak a biokatalitikus rendszer 

tulajdonságaira gyakorolt esetleges jelentős hatását. Különböző eredetű anyagok igen széles skálája 

alkalmazható az enzimek immobilizálásához. Ezeket az anyagokat általában szerves, szervetlen és 

hibrid vagy összetett anyagokra lehet felosztani. A hordozókkal szemben támasztott általános érvé-

nyű elvárások a következők:  

 a hordozónak meg kell védenie az enzimszerkezetet a durva reakciókörülmények ellen, 

ezáltal segítenie kell az immobilizált enzimkészítményt, hogy megtartsa a nagy katalitikus 

aktivitását [139];  

 a hordozó mátrix nem befolyásolhatja negatívan az enzim szerkezetét;  

 affinitást kell biztosítani a két anyag funkcionális csoportjai között, hogy lehetővé tegyük 

ezen enzim-mátrix kölcsönhatások kialakulását és az enzim hatékony kötődését a hordo-

zóhoz (különösen fontos a kovalens rögzítések esetén [140]).  

 a hordozónak hozzáférhetővé kell tennie a katalizátor aktív helyeit a szubsztrátmolekulák 

számára a könnyű rögzüléshez, a szubsztrátok és a termékek diffúziós korlátainak csök-

kentéséhez [141].  

 egy alkalmas anyag, például a hidrofób hordozók alkalmazása lipáz immobilizációban, a 

fentebb említett követelmények mellett növelheti a biokatalizátor aktivitását is [142,143]. 
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2.9. Biokatalizátorok az iparban 

2.9.1. A kiralitás jelentősége 

5. táblázat A kiraltás jelentőséges a gyógyszeriparban 

Név Képlet Felhasználás 
(S)-izomer 

hatás 
(R)-izomer hatás 

ethambutol 

 

tuberkolózis ke-

zelése 
aktív vakság 

ibuprofen 

 

gyulladás-

csökkentő 
aktív aktív 

levodopa 

 

Parkinson-kór ke-

zelése 
aktív 

granulocita szám 

csökkenés 

thalidomide 

 

csontvelőrák, lepra 

kezelése 
aktív 

magzat károsító 

hatás 

penicillamin 

 

Wilson-kór aktív mérgező 

Az optikai izoméria a térizoméria egy típusa. Azok a molekulák, amelyek esetében az optikai 

izoméria fellép, a lineárisan polarizált fény síkját elforgatják. Az ilyen optikai aktivitást mutató mo-

lekulákat királis molekuláknak nevezzük, ezek egymással tükörképi viszonyban vannak, viszont 

fedésbe nem hozhatók. A tükörképi molekulapár alkotói az enantiomerek, melyek optikai aktivitása 

azonos nagyságú, de ellentétes irányban forgatják el a fény síkját. Az enantiomerek 1:1 arányú ke-

veréke optikailag inaktív, racém. A párokat a latin jobb (rectus, R), és a bal (sinister, S) kezdőbetűivel 

jelöljük [144]. A kiralitás és a gyógyszerbiztonság fogalma napjainkban szinte teljesen egybeolvadt. 

A (királis) gyógyszerek receptormolekulákon keresztül fejtik ki hatásukat, melyek szintén királisak. 

Az enantiomerek közül az egyik általában erősebben kötődik a receptorhoz, ezáltal pozitív hatást 

képes kifejteni, míg a másik abszolút konfigurációval rendelkező kevésbé kötődik, valamint gyakran 
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toxikus is lehet [145, 146] (5. táblázat). Természetesen ebben az esetben is talákozunk kivételekkel, 

ilyen az ibuprofen, melynél mindkét enantiomer aktivitása és hatásspektruma megegyezik, továbbá a 

szervezetben racemizálódik. 

2.9.2. Ipari relevancia 

Az enzimek az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező katalizátorok, amelyek sokkal verseny-

képesebb (gazdasági és zöld kémiai alapelveket is figyelembe véve) eljárásokat kínálnak a vegyipar 

számára a kémiai katalizátorokhoz képest. Ebből adódóan számos értékes termék előállítására dol-

goztak ki, és alkalmaztak sikerrel enzim katalizált folyamatokat már az előző században is [147, 148]. 

Az enzimekben rejlő hatalmas lehetőségek ellenére a biokatalízis korai szakaszában az ipari alkalma-

zásaikat főként a minimális ismeretből és a nem megfelelő alkalmazásból adódóan előforduló nem 

kívánatos tulajdonságok (nem kielégítő stabilitás, katalitikus hatékonyság és a specifikusság) akadá-

lyozták. Ezen negatív tulajdonságok kiküszöbölésére számos fejlesztési lehetőséget vizsgáltak, töb-

bek között a természetes forrásokból származó enzimek tanulmányozását, véletlenszerű mutációkat, 

és az enzim immobilizációt [149, 147]. Az 1980-as évektől kezdve a szerkezeti információkon ala-

puló enzimtervezés lehetővé tette a vizsgált szubsztrát tartományok kiterjesztését, és a nem konven-

cionális intermedierek szintézisét is. A sikeres tanulmányokat követen az enzimek alkalmazása ve-

gyipari szintézisekben kiterjedt a gyógyszeripari intermedierek és finom kémiai vegyszerek előállí-

tására is [150, 151]. Habár a biokatalízis ipari alkalmazási területei jócskán kibővültek, az enzimekkel 

kapcsolatos szerkezeti és mechanikai ismeretek hiánya a mai napig korlátozza azok széles körű al-

kalmazását. Ennek ellenére környezetvédelmi megfontolások és a megnövekedett nyomás a zöld 

technológiák előtérbe helyezésére egyre jobban segíti a tisztább, biztonságosabb és környezetbarát 

biokatalitikus folyamatok akalmazását a kémiai eljárások kiváltására. A biokatalízis már a vegyipar 

számos területén hatékonyan helyettesítette a hagyományos kémiai folyamatokat. A trendekben egyre 

nagyobb növekedés várható az újabb technológiák, lehetőségek felfedezésével és bevezetésével az 

enzimmérnökségben és biokatalizátorok fejlesztésében [23]. 

2.9.3. Finomvegyipar 

Az enzimes és egész-sejtes biokatalizátorok alkalmazása különböző biológiai anyagok és kemi-

káliák előállítására bevált technológiákká váltak az iparban, ugyanis az enzimes folyamatok segítsé-

gével csökkenthető a reakcióidő, a reakció lépések száma, és a hulladék mennyisége [152]. Különö-

sen az enantiomertiszta vegyületek előállítására az egyik leghatékonyabb megoldás az enzimek al-

kalmazása, a magas kemo-, regio- és sztereoszelektivitásuk miatt [153].  
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Az akrilamid egy fontos kémiai alapanyag a poliakrilamid szintézisében, amit többek között 

szennyvíz kezelésre, papírgyártásra és növényvédőszerek gyártására is használnak [154]. Hagyomá-

nyos úton az akrilamid az akrilnitril kémai oxidációjával állítható elő réz és kénsav katalizálta reak-

cióban, magas hőmérsékleten [155]. A nitril-hidratázok (EC 4.2.1.84) felfedezése és alkalmazása új 

folyamatok lehetőségét nyitotta meg az akrilamid előállításban, az ismerten környezetterhelő kémiai 

szintézis mellett [156]. A nitril-hidratázt expresszáló Rhodococcus rhodochrous enyhe körülmények 

között véghezvitt reakcióban 45%-os konverzióval állította elő az akrilamidot. Ezzel a biotranszfor-

mációs módszerrel (16. ábra) évi 650000 tonna akrilamidot állítanak elő Japánban [157].  

 

16. ábra Akrilamid nitril-hidrtáz katalizált előállítása akrilntirilből 

Az 1,3-propándiol C3 kémiai alkotóelemként ismert értékes vegyület, amit polimetilén-terefta-

látok szintézisében, ezáltal a textil szálaknál, filmeknél és különböző műanyagoknál használnak fel 

[158]. A vegyület jelentőségét bizonyítja, hogy a felvevő piaca több, mint 100 millió tonna/év és 

folyamatosan növekszik [159]. Jelenleg az 1,3-propándol előállítását a metabolikusan tervezett Sac-

charomyces cerevisiae és Klebsiella pneumonia sejtekkel végzik. Ezzel a módszerrel 50-60% közötti 

maximális termelést tudtak elérni, azonban a B12 koenzimet, mint kofaktor jelenlétét biztosítani kel-

lett a reakció lejátszódásához [160]. Rieckenberg és munkatársai azonban egy még gazdaságosabb és 

környezetbarát módszert fejlesztettek ki, glicerin-dehidratáz (EC 4.2.1.30) és oxidoreduktáz-izoen-

zim (EC 1.1.1.202) felhasználásával. Ebben a bioszintetikus folyamatban (17. ábra) a glicerin-dehid-

ratáz az első lépésben a glicerint 3-hidroxipropionaldehiddé alakítja, majd a második lépésben az 

aldehidből a NADPH függő propándiol oxidoreduktáz-izoenzim közel 100%-os termeléssel előállítja 

az 1,3-propándiolt [161]. 

 

17. ábra Az 1,3-propándiol szintézise glicerinből, glicerin-dehidratáz és oxidoreduktáz izoenzim felhasználásval 
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2.9.4. Gyógyszeripar 

Az évtizedek során a gyógyszeriparban ugyancsak nőttek a zöld és gazdaságos technológiákkal 

szembeni elvárások, ezért ez a szektor is a gazdaságilag megtérülő, biztonságos és zöldebb biokata-

litikus folyamatokat kereste a hagyományos kémia katalízis alternatívájaként [162]. Egyebek mellett 

a királis aminok szintézisében, komplex molekulák regio- és sztereospecifikus hidroxilezésében, és 

egyéb redox reakciókban már sikeresen alkalmaznak biokatalitikus eljárásokat [163]. 

Az egyik legsikeresebb gyakorlati példa az enzimek alkalmazására a gyógyszeriparban, az anti-

diabetikus szitagliptin előállítása. A szitagliptin II-es típusú diabétesz ellen alkalmazható gyógyszer, 

amit a Merck Januvia néven forgalmaz [164]. A Codexis és Merck kutatói Arthrobacter sp. által 

expresszált R-szelektív transzaminázt (R-ATA, ATA-117) terveztek a proszitagliptin keton aszim-

metrikus aminálására. A folyamatmérnöki megoldások és irányított evolúciós enzim technológiák 

megfelelő hangolásával, sikerült kidolgozni egy olyan eljárást (18. ábra), ami 200 g/l koncentrációjú 

keton átalakítására képes, 99,5%-nál magasabb enantiomertisztasággal, 1 M izopropil-amin, és 50% 

DMSO jelenlétében 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten [165]. Az R-ATA immobilizálásával további 

javulásokat tudtak felmutatni a szerves oldószerben való enzim aktivitás és stabilitás terén, valamint 

megkönnyítette a feldolgozási műveleteket és lehetővé tette a biokatalizátor ismételt felhasználását 

[166]. A később kidolgozott, de hagyományos ródium katalizált reakcióval összehasonlítva nem csu-

pán a teljes hulladék mennyiség csökkentése és a nehézfém katalízis kiváltása érhető el a biokataliti-

kus folyamatok alkalmazásával, hanem 10%-os termelés és 53%-os produktivitás (kg/l naponta) ja-

vulás is megvalósítható [167].  

 

18. ábra Szitagliptin biokatalitikus előállítása prostagliptin ketonból 

Hasonlóan eredményes példa, az atorvasztatin egyik kulcsfontosságú, hidroxinitril köztitermék-

ének ketoreduktáz katalizálta, multi-enzimatikus folyamattal történő előállítása. Az atorvasztatin a 

sztatinok gyógyszercsaládjába tartozik, amely azáltal csökkenti a koleszterin szintet, hogy blokkolja 

a májban a koleszterin szintézisét. Jelenleg a Pfizer Lipitor néven forgalmazza a biotranszformációval 

előállított terméket. Az eljárás során (19. ábra) a Codexis által fejlesztett enzimeket használták, egy 
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kétlépcsős, három enzimet [halohidrin-dehalogenáz (HHDH), glükóz-dehidrogenáz (GDH) és ke-

toreduktáz (KRED)] magába foglaló szintézisben. A folyamat során az első lépésben a KRED az etil-

4-klóracetoacetátot redukálta egy GDH általi kofaktor regenerálással kapcsolva. A multi-enzimatikus 

méretnövelt hidroxinitril intermedier előállítása egy környezetbarát, gazdaságos szintézis a hagyo-

mányos kémiai művelethez viszonyítva [168]. 

 

19. ábra Hidroxinitril előállítása az atorvasztatin szintézis intermedierjeként KRED, GDH és HHDH enzimekkel 

2.9.5. Biokatalízist alkalmazó egyéb iparágak 

Az élelmiszeriparban a biokatalízist már régóta alkalmazzák nyersanyagok és végtermékek elő-

állítására egyaránt, ahol a biokatalitikus folyamatok legtöbbje a hidrolitikus reakciókra összpontosul 

[169]. A közelmúltban kialakult élelmiszeripari trendek következtében az olyan funkcionális élelmi-

szerek kerültek kifejlesztésre, mint a probiotikumok, alacsony kalória tartalmú édesítőszerek és ritka 

cukrok. Az élelmiszeripar figyelmét is a biokatalitikus reakciók előnyei keltette fel [170]. A difruk-

tóz-anhidrid (DFA) III egy nem-kariogén édesítőszer, amit a szervezet nem tud megemészteni, de a 

kalcium, magnézium és egyéb ásványi anyagok felszívódását elősegíti a bélben [171]. A DFA III-at 

inulinból állítják elő Arthrobacter ureafaciencs, Arthrobacter sp. vagy egyéb baktériumból származó 

inulin frukto-transzferáz (EC 4.2.2.18) enzimmel, azonban széleskörű ipari alkalmazását eleinte az 

enzim alacsony termikus stabilitása és az inulin drága ára korlátozta [172]. A később kidolgozott 

folyamatokban Arthrobacter pascens T13-2, Arthrobacter sp. L68-1, és más Nonomuraea fajokból 

izolált, 70-80 °C-ig hőstabil inulin frukto-transzferázt alkalmaztak [173]. 

Napjainkban a kozmetikai ipar is komoly kihívásokkal nézett szembe, ugyanis a fogyasztói igé-

nyek igencsak megnövekedtek a természetes kozmetikumok iránt, miközben a kozmetikai iparban 

alkalmazott reagensek többségét a petrolkémiai nyersanyagok adják. A még hatékonyabb kozmeti-

kumok és környezetbarát eljárások kidolgozására, ez az iparág is az enzim katalizált folyamatokhoz 

fordult lehetséges megoldásként [174]. Az arbutin az egyik legismertebb bőrvilágosító szer, aminek 



 37 

további ismert hatása a melanogenézis gátlása melano-citotoxicitás nélkül [175]. A 13-as glikozid-

hidroláz családba tartozó amiloszukráz (EC 2.4.1.4) alkamazásával magas termelést sikerült elérni az 

arbutin szintézisében. Az amiloszukráz enzim az amilóz szerű glükánok szintézisét katalizálja szacha-

rózból. Deinococcus geothermalis-ból származó amiloszukráz katalitikus aktivitást mutatott a szuk-

róz és hidrokinon glikozil-transzferáz reakciójában, aminek következtében, az α-arbutin 90%-nál na-

gyobb termeléssel volt elállítható [176, 177]. 

A textiliparban a textíliák, fonalak és gyapotok felhasználás előtt olyan nagy erőforrás- és ener-

giaigényű folyamatokon mennek keresztül (pl: finomítás, fehérítés, festés), amik ráadásul nagy 

mennyiségű hulladék keletkezésével is jár [178]. A zöldebb folyamatok fejlesztése érdekében az en-

zimek alkalmazása gyorsan növekszik. Egyik tipikus példa a farmerek festése és a gyapjú biokarbo-

nizációs eljárásában használt Trichoderma viride celluláz [179]. A cellulóz és a papíriparban a xila-

náz és alignináz enzimek használata terjedt el, a lignin és hemicellulóz szennyezők eltávolítására, 

amivel a termékek minősége javítható [180]. A lipázok alkalmazása is ismert a cellulóz előállításá-

ban, aminek segítségével a komoly gyártási problémákat okozó, fában lévő gyanta bontható le. A 

nyomtatott papírok újrahasznosítására pedig celluláz katalizált folyamatokat fejlesztettek ki [181].  

2.10. Folyamatos üzemű áramlásos biokatalízis 

A folyamatos üzemű áramlásos kémiai folyamatok ipari alkalmazása az utóbbi 10 évben jelen-

tősen megnövekedett, a sikeres technológiai újításoknak és ezen új módszerek előnyeinek köszönhe-

tően. Az aktív gyógyszeripari hatóanyagok (API) [182–185] finom vegyszerek [186–189] és modern 

mezőgazdasági vegyszerek [190–192] területén végzett legújabb kutatások között is számos olyan 

publikációval találkozhatunk, amikben fejlett folyamatos üzemű áramlásos kémiai reakciókról szá-

molnak be. Egy mostanában megjelent publikáció szerint a Pfizer kutatói naponta 1500-nál is több 

Suzuki-reakciót vizsgáló folyamatos, automatizált szűrő rendszert mutattak be [193]. Az áramlásos 

rendszerekkel végzett kutatások során kiderült, hogy a kémiai folyamatok többségén képesek javítani  

praktikus tulajdonságaik miatt [194]. Megállapítható, hogy a folyamatos áramlásos szintézisek elfo-

gadása és térhódítása a kereskedelmi forgalomban egyre több helyről beszerezhető technológiának, 

módszereknek és az ipari érdeklődésnek is köszönhető [195,196]. Az áramlásos technológiákat al-

kalmazó vegyiparban ezen elsősorban a klasszikus szerves kémiai szintézisek alternatívái a hangsú-

lyosak, azonban biokatalizátorok használata a folyamatos üzemű áramlásos rendszerekben is egyre 

népszerűbbé válik. Az immobilizált enzimek és egész-sejtek katalizálta biotranszformációk szaka-

szos üzemben már elterjedt technikák, azonban a folyamatos üzemű megfelelőinek a száma az utóbbi 

3 évben gyorsan növekedett [197].  

Az áramlásos kémia alap elgondolása viszonylag egyszerűnek nevezhető. A kiindulási anyagot, 

vagy anyagokat tartalmazó folyadékot (reakcióelegy) keresztülpumpálva a reaktoron egy folyamatos 
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termékáramot kapunk. A reakcióelegy átáramoltatásához használt pumpákat két csoportba sorolhat-

juk: félfolyamatos pumpák (fecskendő újratöltését biztosítani kell), pl: egycsatornás fecskendő-

(syringe)-pumpa, és folyamatos pumpák, pl: kétcsatornás fecskendőpumpa vagy HPLC pumpa. A 

folyamatos átfolyásos reaktorok általában fémből, üvegből vagy valamilyen műanyagból készülnek. 

Annak ellenére, hogy a műanyag reaktorok talán az egyik legelterjedtebbek, a fém reaktorok jobb 

hőmérséklet és nyomás tűrőképességgel bírnak. Típus szerint ezek az áramlásos reaktorok lehetnek: 

tekercselt reaktorok, mikro- vagy mezofluidikai chipek, töltött ágyas reaktorok, rögzített reagenst 

tartalmazó patronok (cartridge) és cső a csőben reaktorok [198–201]. Ezekben a kis mennyiségek 

miatt jó hőátadási viszonyok valósulnak meg, és az anyagi minőségtől függően akár -78 °C és +300 

°C között is alkalmazhatók [202, 203]. Egyes reaktor típusokban fotokatalizált reakciók is elvégez-

hetők [204], valamint szemi-permeábilis teflon csőreaktorok esetében CO2, H2, N2 és O2 gáz beveze-

tésére is van lehetőség [205]. Egy alap áramlásos kémiai rendszer utolsó egységként hátsó nyomás-

szabályzót tartalmazhat. Ennek működési elve, hogy csak akkor engedi át az áramoltatott folyadékot, 

ha az a rendszerben elérte a beállított nyomás értéket. Használatával a folyadékok légköri forráspont-

juk fölé melegíthetők elforrás, párolgás nélkül. További lehetőségként a kifolyó reakcióelegy külön-

böző módszerekkel valós időben analizálható [206]. Végezetül az átáramoltatott elegy feldolgozására 

in-line folyadék-folyadék extrakcióra, szilárd fázisra való adszorpcióra, membrán szeparációra és be-

párlásra alkalmas egység is beépíthető a rendszerbe [207]. 

A biofolyamatok (beleértve a biokatalízist is) és a folyamatos technológiák a fenntartható gyógy-

szergyártás és finomkémiai ipar legfontosabb, zöld kutatási területként van számon tartva [208]. A 

szakaszos üzemből való áttérés folyamatos áramlásos kémiai rendszerekre a modern ipari biotechno-

lógia kétkulcs lehetőségét is nyújtja, mégpedig a zöld kémiai alapelvek mentén való működést és a 

folyamat intenzitásának növelését [209]. Az áramlásos kémiai folyamatok felgyorsíthatják a 

biotranszformációkat, a nagy méretű termelések gazdaságosabban megvalósíthatók lényegesen ki-

sebb berendezésekben, jelentősen rövidebb  reakcióidőkkel (órákról percekre való csökkenés), ezáltal 

javul az időegység alatti termelés értéke is. A reaktorok kis méreteinek köszönhetően a reakciópara-

méterek jól kézben tarthatók, ezáltal jobb hozamokat és termelékenységet lehet elérni [210]. A köny-

nyebb és jobb folyamatszabályozás hatékonyabbá teszi a reakciót és minimalizálja a melléktermék 

és hulladék keletkezését. Az áramlásos kémiai reaktorok moduláris jellege lehetővé teszi a gyártási 

volumen egyszerű növelését a reaktorok soros és / vagy párhuzamos kapcsolásával.  

Mind az izolált enzimek, mind egész-sejtes rendszerek alkalmazhatók biokatalizátorként. Gyak-

ran használnak rögzítetlen biokatalizátorokat áramlásos reaktorokban, de a sikeres, produktív felhasz-

náláshoz rögzített vagy kombinált készítmények alkalmazása az előnyös. Egyik ilyen a gyöngyökre, 

vagy valamilyen szilárd hordozóra rögzített készítmény, amit oszlopba töltenek. Ezzel magas jelen-

lévő enzimtartalom érhető el, de hátránya, hogy a biokatalitikus rendszeren nagy nyomásesés léphet 
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fel [211]. További elterjedt technikák, például a biokatalizátorok rögzítése a reaktor csatorna belső 

felületére [212], valamint a membránra immobilizált megoldások [213]. A rögzített enzimes reakto-

rok használta a legelterjedtebb számos kedvező tulajdonsága miatt, ugyanis általában nagy áramlási 

sebességgel is használhatóak és minimális a mellékreakciók előfordulása. Az egész-sejtes biotransz-

formációs rendszerek használata kofaktor függő enzimek esetében előnyös, ugyanis a természetes 

metabolikus útvonalaknak köszönhetően az endogén kofaktorok jelenlétében a regenerálási folyamat 

gyakorlatilag önellátó. A rögzített egész-sejtes rendszerek általában csőreaktorokba töltve (töltött 

ágyas) használhatók fel, és a megfelelő immobilizálási eljárás esetén megelőzhető a folyamatos mű-

ködés során az enzim kimosódása, valamint a sejtek újrafelhasználhatók maradnak [214]. A rögzített 

egész-sejtes biokatalizátorokat áramlásos körülmények között széles körben alkalmazzák, például a 

hidroláz aktivitású sejteket biodízel előállításban [215] és egész-sejtes Aspergillus oryzae a flurbipro-

fen kinetikus rezolválásában [216].  

Az enantiomertiszta alkoholok a mezőgazdasági- és növényvédőszer, valamint a gyógyszeripar 

számára is létfontosságú vegyületek. Az (S)-1-feniletanol ezeken a területeken releváns intermedier, 

folyamatos üzemű áramlásos szintézisét töltött ágyas reaktorban, kalcium-alginát gyöngyökbe zárt 

Rhodotorula glutinis sejtekkel valósították meg (20. ábra). A szubsztrát oldatot perisztaltikus pumpa 

segítségével, szobahőmérsékleten áramoltatták át a rendszeren. Az optimális körülmények elérése 

után az (S)-1-feniletanolt 75%-os termeléssel (99%-nál nagyobb tisztasággal) nyerték ki a reakcióból. 

A folyamatos üzemű áramlásos rendszert 30 napig üzemeltették, ami 10,8 ml terméket eredményezett 

[217]. 

 

20. ábra Az acetofenon egész-sejtes folyamatos üzemű átfolyásos redukciója (S)-1-feniletanollá kalcium-alginát 

gyöngyökbe zárt Rhodotorula glutinis sejtekkel 

Souza, munkatársaival a trifluoracetofenon származékok bioredukcióját vizsgálta áramlásos kö-

rülmények között különféle egész-sejtes biokatalizátorokkal (21. ábra). A rendkívül nagyszámú kí-

sérletek után, ugyancsak a kalcium-alginát gyöngyökbe zárt Geotrichum candidum egész-sejtes ké-

szítményt találták a legmegfelelőbbnek a 2,2,2-trifluoracetofenon és 4-bróm-2,2,2-trifluoracetofenon 



 40 

redukciójára. A folyamatos üzemű biotranszformációhoz a rögzített biokatalizátorokat Omnifit osz-

lopba töltötték, és kereskedelmi forgalomban kapható Asia flow reaktor rendszert (Syrris) használtak. 

A reakció körülmények optimalizálása után 30 µl perc-1 áramlási sebességgel (ez 90 perces tartózko-

dási időt jelentett) átpumpált reakcióelegyben >99% konverziót és >99% enantiomertisztaságot de-

tektáltak [218].  

 

21. ábra Trifluoroacetofenon származékok folyamatos üzemű átfolyásos redukciója kalcium-alginát gyöngyökbe zárt 

Geotrichum candidum egész-sejtekkel 

Rengeteg természetes anyag, ami jelentős kémiai relevanciával bír, enantiomertiszta aminokat 

tartalmaz. Ezek előállítására modernebb megoldást nyújt a biokatalízis a klasszikus kémiai szintézi-

sekkel szemben . Ezen elgondolás bizonyítására ω-transzaminázt expresszáló E. coli egész-sejteket 

metakrilát polimer gyantára rögzítettek és nem természetes ketonokból történő megfelelő aminok 

előállítására használták folyamatos üzemű átfolyásos reaktorban (22. ábra). Az amin donorként hasz-

nált izo-propilamint és a ketont két külön ágon egy keverő egységen, majd az immobilizált biokata-

lizátort tartalmazó töltött ágyas reaktoron pumpálták át, 30-60 perces tartózkodási idővel, 20-50 °C-

on. A biotranszformáció lejátszódásához szükséges nagyjából 5 bar nyomást hátsó nyomásszabályzó 

segítségével érték el. Így a megfelelő aminokat jó konverzióval és magas enantiomer tisztasággal 

(>99%) tudták előállítani. A termék izolálására a reakcióelegyet a bioreaktor után szilikagéllel töltött 

oszlopon áramoltatták át, ez megkötötte a termék amint, majd metanol hozzáadásával lemosták azt. 

Az így összeállított rendszer 5 napig volt képes fenntartani a stabil működését [219]. 
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22. ábra Optikailag tiszta aminok folyamatos üzemű átfolyásos szintézise metakrilát polimer gyantára rögzített ω-

transzaminázt expresszáló E. coli sejtekkel 

2.11. A biokatalízis jelenét és jövőjét meghatározó technikák  

A funkcionális genomika fejlődésének köszönhetően a közelmúltban különböző forrásokból szá-

mos új enzimet fedeztek fel. A legtöbb esetben azonban a természetben előforduló enzimeket a sejt 

természetes működési körülményei és az ipari paraméterek közötti különbségek miatt nem vagy ne-

hezen optimalizálhatók gyakorlati alkalmazásra. Ezen problémák kiküszöbölésére alapvetően két 

megoldás létezik: a gyártási folyamatok körülményeinek biokatalizíshez való igazítása vagy ipari 

folyamatokra alkalmas enzim homológok felfedezése. Az utóbbi lehetőséget nagyban megkönnyítik 

a genom és metagenom szekvenciális adatok exponenciális növekedése [220]. Mindezek ellenére a 

legsikeresebb módszer a két lehetőség kombinációja: a célzott ipari felhasználásra, irányított evolú-

ciós biokatalizátorok fejlesztése. A mutáció, szelekció és amplifikáció iteratív ciklusain keresztül a 

biokatalizátorok fontos tulajdonságai (hőstabilitás, aktivitás, szelektivitás és a szerves oldószerekkel 

szembeni tolerancia) javíthatók és optimalizálhatók ipari alkalmazásra [221]. 

Egy irányított evolúciós folymat négy fő lépésből áll: szülőfehérjék kiválasztása, mutáns könyv-

tárak létrehozása a szülőfehérjék alapján, javított tulajdonságokkal rendelkező változatok azonosí-

tása, teljes folyamat megismétlése, a kívánt funkció eléréséig [222]. 

A Rhodococcus erythropolis MAK154 eredetű aminoalkohol-dehidrogenáz (AADH) ter-

mékinhibíciójának csökkentése érdekében Urano és munkatársai magas koncentrációjú pszeudo-

efedrin termék jelenlétében mutáns könyvtárakat vizsgálatak kolorimetriás módszerrel. A kísérletek 

eredményeként kettős mutációt tartalmazó AADH variánst kaptak, amely az eredetinél nagyobb ak-

tivitást mutatott 100 mg/ml koncentrációjú D-pszeudoefedrin jelenlétében is [223]. 

Savile és munkatársai egy korábban már irányított evolúciósan (szubsztrát specifikusan) fejlesz-

tett transzaminázt optimalizáltak tovább. A 11 “evolúciós kör” után az összes ipari relavanciával bíró 
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tulajdonság javulását elérték. A 27 mutációt tartalmaz végső változat 200 g/l koncentrációjú proszi-

tagliptin-ketont átalakítására képes, a termék szitagliptint 92%-os hozammal 99,95%-nál magasabb 

enantiomertisztasággal nyerték ki [165]. 

 

23. ábra A kaszkád reakciók típusai (Rövidítések: S – szubsztárt, I -intermedier, P – termék)[224] 

Az enzimatikus kaszkád reakciók a közelmúltban kerültek igazán a figyelem középontjába, 

ugyanis alkalmazásukkal rendkívül hatékony és modern módon lehet lerövidíteni a hagyományos 

többlépéses szintéziseket [225, 224]. A kaszkád reakciók csökkentik a költségeket, lerövidítik a re-

akcióidőket, megelőzhetők a mérgező közbenső termékek, elkerülhető a védőcsoportok használata, 

ezáltal növelik az atomhatékonyságot. Az enzimatikus kaszkád reakciók tehát természetükből adó-

dóan környezetbarát megoldások [226, 227]. A kaszkád reakciók négy csoportra oszthatók: lineáris, 

párhuzamos, ortogonális és ciklikus kaszkádok (23. ábra). Lineáris kaszkád reakcióban egy második 

biokatalizátor átalakítja a korábbi enzimatikus reakció eredményét, így megakadályozható az inter-

medierek felhalmozódása. Párhuzamos kaszkádok találhatók a red-ox reakciókban, ahol a kofaktor a 

termék képződésével egy időben regenerálódik (például a NAD(P)H újrahasznosítása). Az ortogoná-

lis kaszkádokat transzaminázoknál alkalmazhatjuk előnyösen, ahol időnkét erőteljes szubsztrát 

és/vagy termék inhibícióval találkozhatunk. Egy második enzim alkalmazásával a termék képződés 

irányába tolhatjuk a reakció egyensúlyát, ezzel minimalizálhatjuk az inhibíciót. Ciklikus kaszkádok-

ban az egyik/mellék termék enzimatikusan visszaalakítható kiindulási anyaggá, majd ezt újra a reak-

cióba vezetve növelhető a rendszer produktivitása [228]. Akár tisztított enzimek, akár egész sejtes 

rendszerek működhetnek ugyanazon reakciókörülmények között, „one-pot” (egyedényes) kaszkád 

reakcióban. A többlépcsős kaszkád reakciók hatékonyak és könnyen megvalósíthatók különböző im-

mobilizált multienzimatikus rendszerekkel: többlépcsős rögzített enzimrendszer, kevert rögzített en-

zimes rendszer és közösen rögzített enzimrendszer [229].  
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A gyógyszerszintézisre alkalmas enzimek számának növekedésével, a multi-enzimatikus kasz-

kád reakciókon alapuló ipari „one-pot” folyamatok is egyre jobban a fókuszba kerülnek. Ezen folya-

matok egyik legfőbb előnye, hogy kiindulási anyagként olcsó akirális molekulákat tudunk felhasz-

nálni „one-pot” multi-enzim kaszkád reakciókban. Egy ilyen szintézis a nor-pszeudoefedrin és a nore-

fedrin szintézise (24. ábra) benzaldehidből és piruvátból, ATA és acetohidroxisav-szintetáz 1 

(AHAS-1) enzimek felhasználásával [230]. 

 

24. ábra Norefedrin és nor-pszeudoefedrin „one-pot” biokatalitikus előállítása 
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3. Kísérleti rész 

3.1. Felhasznált anyagok 

A felhasználásra került vegyszerek, oldószerek a Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA), Fluka 

(Milwaukee, WI, USA) vagy Alfa Aesar Europe (Karlsruhe, Germany) cégek termékei, amiket to-

vábbi tisztítás nélkül vagy frissen desztillálva használtunk fel. A MAT540 (MATSPHERE™ Series 

540 – aminoalkil és vinil funkciókkal módosított üreges szilika mikro gyöngyök) a Materium Inno-

vations (Granby, Canada) termékei. A biokatalizátorok közül a Rhizomucor miehei (>20000 U g1, 

Kat. szám.: L4277) és Thermomycess lanuginosus (>100000 U g1, Kat. szám.: L4277) törzsekből 

származó lipáz enzim oldatok a Sigma-Aldrich termékei, az élesztő törzsek Witaria törzs gyűjtemé-

nyéből származnak, a Chromobacterium violaceum (CvTAW60C) ω-transzamináz W60C mutánsát kó-

doló plazmidot a kutatócsoportunk pedig, Prof. Per Berglundtól kapta. A Davisil ® 250 szilikagél 

(40-63 µm közötti részecskeméret, 250 Å pórusátmérő) a W. R. Grace and Co. (Columbia, MD, USA) 

terméke, az aktivált és felületmódosított szilikagélek a SynBiocat Kft. termékei. 

 

25. ábra Áttekintő ábra a munkánk során vizsgált vegyületekről 
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3.2. Analitikai módszerek, alkalmazott eszközök 

A reakciók vékonyréteg-kromatográfiás követése MERCK DC Alufolien Kieselgel 60 F254 tí-

pusú lapokon történt, melyek előhívásához 254, illetve 365 nm-es fényt, illetve foszformolibdénsav 

5%-os etanolos oldatát használtunk. Az oszlopkromatográfiás tisztítások esetében Kieselgel 60 

(0,0063-0,2 nm), a preparatív lapkromatográfiás tiszttások esetében pedig Silica Gel 60 PF254+366 gélt 

választottunk. Az NMR vizsgálatok (1H és 13C) BRUKER DRX 300 (300 MHz-en az 1H, 75 MHz-

en a 13C mérések) és Varian 400-as (400 MHz-en az 1H és 100,5 MHz-en a 13C mérések) készüléke-

ken CDCl3 vagy DMSO oldószerben készültek, az eltolódás mértékét tetrametilszilán (TMS) viszo-

nyítottuk és ppm-ben adtuk meg. Az infravörös spektrumokat Burker ALPHA FT-IR készüléken rög-

zítettük, ART módban (belső reflexió) filmben, transzmissziós módban kálium-bromid pasztillában. 

A hullámszámot cm-1-ben adtuk meg. Az optikai forgatóképességet Perkin-Elmer 241 típusú polari-

méteren mértük a nátrium-színkép D-vonalának hullámhosszán. A készülék a mentol mindkét enan-

tiomerjével kalibráltuk. A minták felületi morfológiáját JEOL JSM-5500LV pásztázó elektronmik-

roszkóppal (SEM) vizsgáltuk. Az immobilizálás előtti és utáni sejtek arányát a teljes sejt szám meg-

állapításával, Helber számláló kamra [(MOM Helber, Budapest, Magyarország); kamra paraméterei: 

0,01 mm, 1/400 mm2, 1/25 mm2] segítségével határoztuk meg. 

Munkánk során a reakciókat triplikáltan végeztük el, és az eredményeket három párhuzamos 

kísérlet átlagolásával határoztam meg. A gázkromatográfiás méréseket Agilent 4890D és Agilent 

5890D készülékeken végeztük, Hydrodex β-6TBDM (25m × 0,25 mm × 0,25 mm film, t-butil-di-

metilszililezett β-ciklodextrin; Macherey & Nagel) és Hydrodex β-TBDAc (25 m×0.25 mm×0,25 µm 

film, acilezett, és t-butildimetilsziliezett β-ciklodextrin; Macherey & Nagel) enantiomerszelektív ki-

rális állófázist tartalmazó kolonnán. Vivőgázként hidrogént használtunk (fejnyomás 12 psi, split 

50:1). A detektálás lángionizációs detektorral (FID) történt, az injektor és a FID hőmérséklete egy-

aránt 250 °C volt. A kromatogramok kiértékelésénél a tiszta ketonok és alkoholok retenciós idejeit 

vettük referenciaként. A reakciók követéséhez a szükséges mintákat közvetlenül a reakcióelegyekből 

vettük, majd etil-acetáttal 1 mg/ml koncentrációra hígítottuk. Az általunk vizsgált vegyületekre (25. 

ábra) alkalmazott hőmérsékletprogramokat és retenciós időket az 6. és 7. táblázatban foglaltam össze. 
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6. táblázat Gázkromatográfiás mérési paraméterek Agilent 5890D készüléken 

Szubsztrát Hőmérséklet program Retenciós idők  

1-(3,4-dimetoxife-

nil)propán-2-on (1d) 

60 °C (20 perc), 60-180 °C (4 °C min-1) 1-(3,4-dimetoxifenil)propán-2-

on (1d): 46,9 perc 

(S)-1-(3,4-dimetoxifenil)pro-

pán-2-ol [(S)-2d]: 47,1 perc 

(R)-1-(3,4-dimetoxifenil)pro-

pán-2-ol [(R)-2d]:  47,4 perc 

racém-heptán-2-amin 

[(±)-8b] 

50 °C (10 perc), 50-60 °C (2 °C min-1), 60 °C (10 perc), 

60-80 °C (2 °C min-1), 80-180 °C (10 °C min-1)  

2-heptanon (1b): 3,1 perc 

racém-heptán-2-amin [(±)-8b]: 

39,8 perc 

racém-2-heptanol [(±)-2b]:  36,2 

perc 

racém-heptán-2-amin 

[(±)-8b] 

80 °C (5perc), 80-120 °C (2 °C min-1) 2-heptanon (1b): 14,9 perc 

(R)-heptán-2-amin1 [(R)-8b]: 

43,1 perc 

(S)- heptán-2-amin1 [(S)-8b]: 

43,8 perc 

racém-2-heptanol [(±)-2b]: 6,4 

perc 

racém-4-fenilbután-2-

amin [(±)-8f] 

110 °C izoterm, 20 perc 4-fenilbután-2-on (1f): 3,1 perc 

racém-4-fenilbután-2-ol [(±)-

2f]: 3,6 perc 

(S)-4-fenilbután-2-amin1 [(S)-

8f]: 23 perc 

(R)-4-fenilbután-2-amin1 [(R)-

8f]: 23,5 perc 

1derivatizálás után 
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7. táblázat Gázkromatográfiás mérési paraméterek Agilent 4890D készüléken 

Szubsztrát Hőmérséklet program Retenciós idők  

1-fenilpropán-2-on (1a) 80 °C (5perc), 80-120 °C (2 °C min-

1) 

1-fenilpropán-2-on (1a): 15,7 perc 

(S)-1-fenil-2-propanol [(S)-2a]: 20,2 perc 

(R)-1-fenil-2-propanol [(R)-2a]: 20,7 perc 

2-heptanon (1b) 40 °C izoterm, 50 perc 2-heptanon (1b): 15,7 perc 

(S)-2-heptanol [(S)-2b]: 39,0 perc 

(R)-2-heptanol [(R)-2b]: 39,7 perc 

acetofenon (1c) 120 °C izoterm, 8 perc acetofenon (1c): 2,7 perc 

(R)-1-feniletanol [(R)-2c]: 4,8 perc 

(S)-1-feniletanol [(S)-2c]: 5 perc 

4-fenilbután-2-on (1f) 110 °C izoterm, 20 perc 4-fenilbután-2-on (1f): 10,1 perc 

(S)-4-fenilbután-2-ol [(S)-2f]:14,6 perc 

(R)-4-fenilbután-2-ol [(R)-2f]: 15,4 perc 

benzaldehid (3) 120 °C (15 perc), 120-150 °C  

(5 °C min-1), 150 °C (5 perc) 

benzaldehid (3): 3 perc 

(R)-1-hidroxi-1-fenilpropán-2-on [(S)-4]: 

8,9 perc 

(S)-1-hidroxi-1-fenilpropán-2-on [(S)-4]: 

9,6 perc 

benzil-alkohol (5): 5,1 perc 

1-fenil-2,3-propánidon (6): 4,2 perc 

1-fenil-2,3-propándiol (7): 19,3 perc 

racém-1-feniletanol [(±)-2c] 120 °C izoterm, 8 perc (S)-1-fenil-etil-acetát [(S)-9]:  4 perc 

(R)-1-fenil-etil-acetát [(R)-9]: 4,4 perc 

(R)-1-feniletanol [(R)-2c]: 4,8 perc 

(S)-1-feniletanol [(S)-2c]: 5 perc 

racém-heptán-2-amin [(±)-8b] 40 °C izoterm, 50 perc 2-heptanon (1b): 14,9 perc 

racém-heptán-2-amin [(±)-8b]: 15,2 perc 

(S)-2-heptanol [(S)-2b]: 39,0 perc 

(R)-2-heptanol [(R)-2b]: 39,7 perc 

racém-4-fenilbután-2-amin 

[(±)-8f] 

110 °C (20 perc), 110-190 °C (5 °C 

min-1) 

4-fenilbután-2-on (1f): 10,1 perc 

(S)-4-fenilbután-2-ol [(S)-2f]: 14,6 perc 

(R)-4-fenilbután-2-ol [(R)-2f]: 15,4 perc 

racém-4-fenilbután-2-amin [(±)-8f]: 36,1 

perc 

 

A nagyhatékonyságú folyadékkromatógráfiás (HPLC) méréseket Agilent 1100 készüléken, Lux 

Amylose-1 [4,6 mm × 150 mm × 5 µm] állófázist tartalmazó kolonnán végeztük. A méréseket 20 °C-

on végeztük el, az UV detektálást 240 nm-en hajtottuk végre (8. táblázat). 
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8. táblázat HPLC mérési paraméterek 

Szubsztrát Módszer Retenciós idők  

1-ciklopropil-2-(2-metoxi-4-nitrofe-

noxi)-etanon (1e) 

Eluens: A: víz, B: acetonitril/2-propa-

nol 80/20 

Áramlási sebesség: 0,5 ml/perc 

Gradiens: A:50% (0-10 perc), A:50-

65% (10-13 perc), A: 50% (13-16 

perc) 

1-ciklopropil-2-(2-metoxi-4-nitrofe-

noxi)-etanon (1e): 11,4 perc 

(R)-1-ciklopropil-2-(2-metoxi-4-nit-

rofenoxi)-etanol [(R)-2e]: 10,7 perc 

(S)-1-ciklopropil-2-(2-metoxi-4-nit-

rofenoxi)-etanol [(S)-2e]: 12,15 perc 

3.3. Biokatalizátorok előállítása  

3.3.1. Enzimek adszorpciós rögzítése szilikagél hordozókra 

A megfelelő lipáz oldatot (RmL vagy TlL; 1,25 ml) TRIS pufferben (11,25 ml, 100 mM, pH=7,5; 

NaCl-al beállított ionerősség) oldottunk, majd az oldathoz 250 mg hordozót adtunk. Az így elkészített 

szuszpenziót Heidolph Vibramax típusú rázógépen 18 órán át 4 °C-on 400 rpm fordulatszámon ke-

vertettük. A kapott lipáz készítményt G4-es üvegszűrőn szűrtük, 2-propanollal (2 × 5 ml) és hexánnal 

(5 ml) mostuk, majd az elkészített biokatalizátorokat szobahőmérsékleten szárítottuk (2 óra) és fel-

használásig 4 °C-on tároltuk. 

3.3.2. Egész-sejtek termeltetése 

A ketoreduktáz aktivitással rendelkező élesztő törzsek Witaria törzs gyűjteményben liofilizált 

formában kerültek tárolásra. Az élesztőket HiMedia M4R4 élesztő maláta-agaron és HiMedia M425 

élesztő maláta-táptalajon tartottuk fenn és tenyésztettük. A sejttenyésztést 10 literes fermentorban az 

irodalomban megadottaknak megfelelően végeztük el [231]. A fermentáció befejeztével centrifugá-

lással (Sigma 6K, 6000 rpm, 15 perc, 8 °C) kaptuk a friss biokatalizátorként alkalmazott sejtmasszát. 

A Chromobacterium violacum-ból (CvTAW60C) származó W60C ω-transzamináz mutánst E. Coli 

BL21-ben expresszáltuk. A fermentációt 10 literes fermentorban a Cassimjee és munkatársai által 

publikáltak szerint hajtottuk végre [232]. A fermentáció befejeztével centrifugálással (2500 rpm, 20 

perc) kaptuk a friss biokatalizátorként alkalmazott sejtmasszát. 

A fermentációs műveleteket a Fermentia Kft. telephelyén a cég munkatársai végezték. 

3.3.3. Liofilizált élesztő készítmények előállítása 

A fermentáció után kapott centrifugált sejtmasszához sovány tejport kevertünk (10 m/m%, 

Scharlau 06-019), majd 150 g-os porciókban a sterilezett és előhűtött (-35 °C) fagyasztva szárító 

berendezés (Christ Epsilon 2-6D LSCplus Pilot Freeze) polcaira helyeztük. A fagyasztva szárítást 
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0,850 mbar állandó vákuumon, hőmérséklet gradiens programmal 15 °C (1,66 °C óra-1, 33 óra) el-

éréséig végeztük, majd utolsó lépcsőben 25 °C-on 100 mbar-on 1 órán át szárítottuk. Az így kapott 5 

és 8 m/m% közötti nedvesség tartalmú liofilizált port, felhasználásig hermetikusan zárt műanyag-

zacskóban, szobahőmérsékleten tároltuk. 

A liofilizált készítmények előállításával kapcsolatos műveleteket a Fermentia Kft. telephelyén, a 

cég munkatársai végezték. 

3.3.4. Egész-sejtes szol-gél rögzítési módszerek 

Első lépésként a szilika szolt következőképpen állítottuk elő: 0,72 ml TEOS-t hozzáadtunk 65 µl 

0,1 M HNO3-at és 0,25 ml desztillált vizet tartalmazó oldathoz, és az elegyet 5 percig ultrahangos 

fürdővel (Emag Emmi 20HC Ultrasonic Bath, 45 kHz) szonikáltattuk, majd 4 °C-on állni hagytuk 24 

óráig. Ezt követően 150 mg MAT540-et adtunk 3 ml sejtpaszta oldatkeverékhez (0,5 g centrifugált 

sejtmassza újraszuszpendálva 3 ml 0,1 M foszfát pufferben), majd intenzíven rázattuk (Emag Emmi 

20HC Ultrasonic Bath, 45 kHz), míg homogén nem lett. Végül az előkészített szilika szolt hozzáadtuk 

a hordozóval kevert sejtszuszpenzióhoz és 5 percen át szobahőmérsékleten rázattuk (Technokartell 

TT Shake Model T3SK, 40 Hz). A gélképződés szobahőmérsékleten 30 percen belül lejátszódott, ezt 

követően a gélt 48 órán keresztül 4 °C-on öregítettük. A nyers biokatalizátort foszfát pufferrel mostuk 

( 2× 15 ml, 0,1 M, pH 7,5), centrifugáltuk majd szobahőmérsékleten szárítottuk (24 óra). Az így 

kapott immobilizált készítményt felhasználásig 4 °C-on tároltuk. 

3.3.5. Koimmobilizált egész-sejtes biokatalizátorok előállítása 

A szilika szolt következőképpen állítottuk elő: 0,72 ml TEOS-t hozzáadtunk 65 µl 0,1 M HNO3-

at és 0,25 ml desztillált vizet tartalmazó oldathoz, és az elegyet 5 percig ultrahangos fürdővel (Emag 

Emmi 20HC Ultrasonic Bath, 45 kHz) szonikáltattuk. majd 4 °C-on állni hagytuk 24 óráig. Ezt kö-

vetően 150 mg MAT540-et adtunk 3 ml sejtmassza oldatkeverékhez [0,33 g centrifugált Lodde-

romycess elongisporus sejtmassza és Escherichia coli (Chromobacterium violaceum ω-transaminázt 

expresszáló) sejtmassza (2:1 m/m) újraszuszpendálva 3 ml 0,1 M foszfát pufferben], majd intenzíven 

rázattuk (Emag Emmi 20HC Ultrasonic Bath, 45 kHz), míg homogén nem lett. Végül az előkészített 

szilika szolt hozzáadtuk a hordozóval kevert sejtszuszpenzióhoz és 5 percen át szobahőmérsékleten 

rázattuk (Technokartell TT Shake Model T3SK, 40 Hz). A gélképződés szobahőmérsékleten 30 per-

cen belül lejátszódott, ezt követően a gélt 48 órán keresztül 4 °C-on öregítettük. A nyers biokatalizá-

tort foszfát pufferrel mostuk (2 × 15 ml, 0,1 M, pH 7,5), centrifugáltuk majd szobahőmérsékleten 

szárítottuk (24 óra). Az így kapott immobilizált készítményt felhasználásig 4 °C-on tároltuk. 
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3.4. Szakaszos üzemű, rázatott lombikos biotranszformációk 

3.4.1. Racém 1-feniletanol (±)-2c enantioszelektív acilezése szakaszos üzemű rázatott lombik-

ban 

Egy 4 ml-es légmentesen zárható menetes kupakkal és teflon zárólemezzel ellátott reakció-

edénybe bemértünk 50 mg immobilizált lipáz készítményt, 100 µl racém 1-feniletanolt (±)-2c és 2 ml 

hexán/terc-butil-metil-éter/vinil-acetát = 6/3/1 arányú oldószer/acilezőszer elegyet, majd 1000 rpm 

fordulatszámon 30 °C-on 24 órán át rázattuk (Heidolph Vibramax). Az elegyből 1, 2, 4 és 24 óra 

elteltével mintát vettünk és etil-acetáttal 1 mg/ml töménységűre hígítottuk. Az így kapott mintákat 

VRK-san és királis állófázist tartalmazó kolonnán, gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 

3.4.2. Liofilizált élesztőtörzsek összehasonlítása a 1-fenilpropán-2-on 1a és 2-heptanon 1b bio-

redukciójában 

A 3.3.3. pont szerint előállított élesztő liofilizált sejtport (300 mg) szuszpendáltunk a megfelelő 

ketont (30 mM) 1a vagy 1b, és koszubsztrátot [2-propanol (4 v/v%, 520 mM) vagy glükóz (6 w/v%, 

333 mM)] tartalmazó foszfát pufferben (össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 20 ml-es Erlen-

meyer-lombikban. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 30 ° C-on 24 órán 

át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 0,5 ml mintát vettünk, etil-acetáttal (1 ml) extraháltuk, 

Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán, gázkromatográfiás módszerrel 

elemeztük.  

3.4.3. 1a és 1b ketonok bioredukciója liofilizált egész-sejtekkel különböző mennyiségű glükóz 

koszubsztrát jelenlétében 

A 3.3.3. pont szerint előállított élesztő liofilizált sejtport (300 mg) szuszpendáltunk a megfelelő 

ketont (30 mM) 1a vagy 1b, és glükóz (1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 40, 60, 80 és 100 w/v%) koszubsztrátot 

tartalmazó, illetve koszubsztrát nélküli foszfát pufferben (össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 

20 ml-es Erlenmeyer-lombikban. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 30 

° C-on 24 órán át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 0,5 ml mintát vettünk, etil-acetáttal (1 ml) 

extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográfiás 

módszerrel elemeztük. 
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3.4.4. 1a és 1b ketonok bioredukciója liofilizált egész-sejtekkel különböző mennyiségű 2-pro-

panol koszubsztrát jelenlétében 

A 3.3.3. pont szerint előállított élesztő liofilizált sejtport (300 mg) szuszpendáltunk a megfelelő 

ketont (30 mM) 1a vagy 1b, és 2-propanol (1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 40, 60, 80 és 100 v/v%) koszubszt-

rátot tartalmazó, illetve koszubsztrát nélküli foszfát pufferben (össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5) 

egy 20 ml-es Erlenmeyer-lombikban. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 

30 ° C-on 24 órán át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 0,5 ml mintát vettünk, etil-acetáttal (1 

ml) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográ-

fiás módszerrel elemeztük. 

3.4.5. Preparatív léptékű bioredukciók 

A 3.3.3. pont szerint előállított Wickerhamomyces subpelliculosus liofilizált sejtport (1500 mg) 

szuszpendáltunk a megfelelő ketont (30 mM) 1a-d és glükóz (4 w/v%, 222 mM) koszubsztrátot tar-

talmazó foszfát pufferben (25 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 100 ml-es Erlenmeyer-lombikban. A reak-

cióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 30 ° C-on 24 órán át rázattuk (150 rpm). 

Ezután a reakcióelegyet etil-acetáttal (50 ml) extraháltuk, Na2S04 fölött szárítottuk, végül a maradék 

oldószert rotációs vákuumbepárlón eltávolítottuk. A preparatív lapkromatográfiás módszerrel való 

tisztítás után (szilika gél, eluens: hexán/etil-acetát 10:4) termékként a megfelelő szekunder alkoholt 

kaptuk (S)-2a-d 

(S)-2a: termelés: 58,4%; ee: 99,9% (GC); színtelen olaj; Rf: 0,53; [𝛼]𝐷
25 = +38,2 (c 1,0; CHCl3); 

{irod.: [𝛼]𝐷
25 = +48,1 (c 1,0; benzol) [233]}; IR (film): 3356, 2986, 1453, 1116, 1078, 936, 740, 697 

és 504 cm−1; 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 1,3 (d, J = 6,1 Hz, 3H CH3), 1,8 (s, 1H, OH), 2,7-

2,8 (m, 2H, CH2), 4,1 (m, 1H, CH), 7,3-7,4 (m, 5H, Ar-H); 13C-NMR (CDCl3 , 75 MHz) δ ppm: 22,8 

(CH3), 45,8 (CH), 98,9 (CH), 126,1 (Ph), 128,6 (Ph), 129,5 (Ph), 130,6 (Ph). 1H- és 13C-NMR adatok 

megegyeznek az irodalomban közölt spektrumokkal [218]. 

(S)-2b: termelés: 76,8%; ee: 99,9% (GC); színtelen olaj; Rf: 0,71: [𝛼]𝐷
25 = +11,6 (c 1,0; CHCl3); 

{irod.: [𝛼]𝐷
25 =+12,1 (c 0,66; etanol) [234], [𝛼]𝐷

25 = +10,4 (c 0,52; CHCl3) [235]}; IR (film): 3332, 

2959, 2927, 2859, 1459, 1375, 1112 és 950 cm−1; 1H-NMR (CDCl3, 300MHz) δ ppm: 0,9 (t, J = 

6,4Hz, CH3); 1,2 (d, J = 6,4Hz, CH3); 1,3-1,5 (m, 6H, C3H6); 1,6 (s, 1H, OH); 3,8 (m, 1H, CH); 13C-

NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 14,2 (CH3), 22,8 (CH2), 23,6 (CH3), 25,6 (CH2), 32,0 (CH2), 39,5 

(CH2), 69,4 (CH). IR és 1H-NMR adatok megegyeznek az irodalomban közölt spektrumokkal [236].  

(S)-2c: termelés: 20,3%; ee: 99,1% (GC); színtelen olaj; Rf: 0,65; [𝛼]𝐷
25= −64,2 (c 1,0; CHCl3); {irod.: 

[𝛼]𝐷
22 = −57,7 (c 1,0; CHCl3), ee = 89%-ra [237]}; IR (film): 3331, 2972, 1449, 1075, 1009, 897, 759 
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és 697 cm−1; 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 1,5 (d, J = 6,4 Hz, 3H, CH3), 2,0 (s, H, OH), 4,9 

(m, H, CH) 7,3-7,4 (m, 5H, Ar-H); 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 25,4 (CH3), 70,6 (CH), 125,6 

(Ph), 127,6 (Ph), 128,7 (Ph), 146,6 (Ph). 1H- és 13C-NMR adatok megegyeznek az irodalomban közölt 

spektrumokkal [237,238].  

 (S)-2d:termelés: 63,9% ee: >99,9% (GC); színtelen olaj; Rf: 0,20; [𝛼]𝐷
25 =  +25,4 (c 1,0; CHCl3); 

{irod.: [𝛼]𝐷
25 = +26,4 (c 1,85; CHCl3 ) [239]}; IR (film): 3319, 2962, 2837, 1519, 1540, 1263, 1238, 

1159, 1028 és 806 cm−1; 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 1,3 (d, J = 5,7 Hz, 3H, CH3), 1,6 (s, 

1H, OH), 2,6-2,8 (m, 2H, CH2), 3,6 (s, 3H, OCH3), 3,9 (s, 3H, OCH3), 4.0 (m, 1H, CH), 6,7-6,8 (m, 

3H, Ar-H); 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 22,9 (CH3), 45,5 (CH2), 56,1 (CH3), 56,2 (CH3), 69,1 

(CH), 111,6 (Ph), 112,7 (Ph), 121,5 (Ph), 131,2 (Ph), 147,9 (Ph), 149,2 (Ph). IR, 1H- és 13C-NMR 

adatok megegyeznek az irodalomban közölt spektrumokkal [239].  

3.4.6. A reakcióhőmérséklet szerepe a Wickerhamomyces subpelliculosus törzsekkel végrehaj-

tott bioredukciókra 

A 3.3.3. pont szerint előállított élesztő liofilizált sejtport (300 mg) szuszpendáltunk a megfelelő 

ketont (30 mM) 1a-d, és glükóz (4 w/v%, 222 mM) koszubsztrátot tartalmazó foszfát pufferben (össz. 

térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 25 ml-es Erlenmeyer-lombikban. A reakcióelegyet körkörös 

síkrázógépen (Heidolph Vibramax), adott hőmérsékleten (30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C 

vagy 60 °C) 24 órán át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 0,5 ml mintát vettünk, etil-acetáttal (1 

ml) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográ-

fiás módszerrel elemeztük. 

3.4.7. A pH hatása a Wickerhamomyces subpelliculosus törzsekkel végrehajtott bioredukciókra 

A pH ketoreduktáz aktivitásra való hatását a különböző pH tartományokban, megfelelő pufferek 

segítségével határoztuk meg (pH 3,0 – 5,0: 100 mM nátrium-citrát puffer, pH 6,0 – 8,0: 100 mM 

nátrium-foszfát puffer, pH 9,0 – 11,0 100 mM nátrium-karbonát/nátrium-hidrogén-karbonát puffer). 

A 3.3.3. pont szerint előállított élesztő liofilizált sejtport (300 mg) a megfelelő foszfátpufferben (össz. 

térfogat: 5 ml) egy 25 ml-es Erlenmeyer-lombikban szuszpendáltunk, ami ketont (30 mM) 1a-d, és 

glükóz (4 w/v%, 222 mM) koszubsztrátot tartalmazott. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Hei-

dolph Vibramax) 30 °C-on 24 órán át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 0,5 ml mintát vettünk, 

etil-acetáttal (1 ml) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán, 

gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 
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3.4.8. Hozzáadott szerves oldószer hatása a Wickerhamomyces subpelliculosus törzsekkel vég-

rehajtott bioredukciókra 

A 3.3.3. pont szerint előállított élesztő liofilizált sejtport (300 mg) szuszpendáltunk a 1-fenilpro-

pán-2-ont 1a (30 mM), glükóz (4 w/v%, 222 mM) koszubsztrátot és különböző szerves oldószereket 

(2,5 vagy 5 v/v%) tartalmazó foszfát pufferben (össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 25 ml-es 

Erlenmeyer-lombikban. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 30 ° C-on 6 

órán át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 0,5 ml mintát vettünk, etil-acetáttal (1 ml) extraháltuk, 

Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán, gázkromatográfiás módszerrel 

elemeztük.  

3.4.9. 1-Ciklopropil-2-(2-metoxi-4-nitrofenoxi)-etanon 1e bioredukciója 

A 3.3.3. pont szerint előállított élesztő liofilizált sejtport (300 mg) szuszpendáltunk az 1-ciklop-

ropil-2-(2-metoxi-4-nitrofenoxi)-etanont 1e (10 mM), glükóz (4 w/v%, 222 mM) koszubsztrátot és 

DMSO-t (2,5 vagy 5 v/v%) tartalmazó, illetve DMSO-t nem tartalmazó foszfát pufferben (össz. tér-

fogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 25 ml-es Erlenmeyer-lombikban. A reakcióelegyet körkörös sík-

rázógépen (Heidolph Vibramax) 30 °C-on 24 órán át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 0,5 ml 

mintát vettünk, etil-acetáttal (1 ml) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartal-

mazó kolonnán, gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 

3.4.10. Liofilizált egész-sejtek katalizálta aciloin kondenzációs reakció 

A 3.3.3. pont szerint előállított élesztő liofilizált sejtport (150 mg) szuszpendáltunk nátrium-pi-

ruvátot (2 ekv; 41,4 mg) tartalmazó foszfát pufferben (össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,0) egy 10 

ml-es reakcióedényben, majd körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 25 °C-on 1 órán keresztül 

inkubáltuk a sejteket (750 rpm). Az 1 óra leteltével hozzámértük a benzaldehid 3 (40 mM) 2-propa-

nolos (100 µl) oldatát, majd további 4 órán át rázattuk az elegyet. Ezután az elegyből 100 µl mintát 

vettünk, etil-acetáttal (600 µl) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó 

kolonnán, gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 

3.4.11. Az 1a és 1b ketonok bioredukciója friss sejtmasszával 

A friss sejtmasszát (100 mg) hozzáadtuk a megfelelő ketont 1a vagy 1b (15 mM) és 2-propanol 

(2 v/v%, 275 mM) koszubsztrátot tartalmazó foszfátpufferhez (össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5) 

egy 20 ml-es Erlenmeyer-lombikban. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 

30 °C-on 24 órán át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 0,5 ml mintát vettünk, etil-acetáttal (1 
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ml) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográ-

fiás módszerrel elemeztük. 

3.4.12. Az 1a és 1b ketonok bioredukciója immobilizált egész-sejtekkel 

Az immobilizált egész-sejtes biokatalizátort (50 mg) hozzáadtuk a megfelelő ketont 1a vagy 1b 

(15 mM) és 2-propanol (2 v/v%, 275 mM) koszubsztrátot tartalmazó foszfát pufferhez (össz. térfogat: 

2 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 5 ml-es zárható menetes kupakkal és teflon zárólemezzel ellátott reak-

cióedényben. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 30 °C-on 24 órán át rá-

zattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 100 µl mintát vettünk, etil-acetáttal (600 µl) extraháltuk, 

Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán, gázkromatográfiás módszerrel 

elemeztük. 

3.4.13. Különböző formájú egész-sejtek tárolási stabilitása 

A tárolási stabilitás vizsgálatok során a különböző formájú és ideg tárolt egész-sejteket (50 mg 

immobilizált, 100 mg friss sejtmassza és 100 mg liofilizált élesztő) hozzáadtuk a 1-fenilpropán-2-ont 

1a (15 mM) és 2-propanol (2 v/v%, 275 mM) koszubsztrátot tartalmazó foszfát pufferhez (össz. tér-

fogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 5 ml-es zárható menetes  kupakkal és teflon zárólemezzel ellátott 

reakcióedényben (immobilizált biokatalizátor esetében) vagy 20 ml-es Erlenmeyer-lombikban (friss 

sejtmassza és liofilizált por esetében). A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 

30 °C-on 24 órán át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 100 µl mintát vettünk, etil-acetáttal (600 

µl) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográfiás 

módszerrel elemeztük. 

3.4.14. Immobilizált egész-sejtes acilion kondenzációk 

Rögzített élesztőt (150 mg) szuszpendáltunk nátrium-privátot (3 ekv; 32 mg) tartalmazó citrát 

pufferben (össz. térfogat: 2,5 ml, 100 mM, pH 5,0) egy 5 ml-es zárható menetes kupakkal és teflon 

zárólemezzel ellátott reakcióedényben, majd hozzámértük a benzaldehid 3 (40 mM) 2-propanolos 

(100 µl) oldatát. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 25 °C-on 3 órán át 

rázattuk (1500 rpm). Ezután az elegyből 100 µl mintát vettünk, etil-acetáttal (600 µl) extraháltuk, 

Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán, gázkromatográfiás módszerrel 

elemeztük. 
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3.4.15. Multifunkcionális biokatalizátorok felhasználása 

A multifunkcionális biokatalizátorokat egymást követően alkalmaztuk aciloin kondenzációban 

majd ketonok bioredukciójában. Első lépésként 150 mg rögzített élesztőt szuszpendáltunk nátrium-

privátot (3 ekv; 32 mg) tartalmazó citrát pufferben (össz. térfogat: 2,5 ml, 100 mM, pH 5,0) egy 5 

ml-es zárható menetes kupakkal és teflon zárólemezzel ellátott reakcióedényben, ezután hozzámértük 

a benzaldehid 3 (40 mM) 2-propanolos (100 µl) oldatát. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen 

(Heidolph Vibramax) 25 ° C-on 3 órán át rázattuk (1500 rpm). Ezután az elegyből 100 µl mintát 

vettünk, etil-acetáttal (600 µl) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó 

kolonnán, gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. A felhasznált rögzített biokatalizátort centrifu-

gálással (3000 rpm, 2 perc, 8 °C) nyertük ki, majd újbóli felhasználás előtt foszfát pufferrel mostuk 

(100 mM, pH 7,0; 2 × 5 ml). Második lépésként a mosott rögzített egész-sejtes biokatalizátort (50 

mg) hozzáadtuk a 1-fenilpropán-2-ont 1a (10 mM) és 2-propanol (2 v/v%, 275 mM) koszubsztrátot 

tartalmazó foszfát pufferhez (össz. térfogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 5 ml-es zárható menetes 

kupakkal és teflon zárólemezzel ellátott reakcióedényben. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen 

30 °C-on 24 órán át rázattuk (750 rpm). Ezután az elegyből 100 µl mintát vettünk, etil-acetáttal (600 

µl) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán, gázkromatográ-

fiás módszerrel elemeztük. 

3.4.16. 4-Fenilbután-2-amin (±)-8f kinetikus rezolválása rögzített CvTA felhasználásával 

A rögzített egész-sejtes CvTA biokatalizátort szuszpendáltuk a 4-fenilbután-2-amint (±)-8f (7,5 

mM), nátrium-piruvátot (30 mM) és piridoxál-5’-foszfát monohidrátot (0,2 mM) tartalmazó foszfát 

pufferben (össz. térfogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 5 ml-es zárható menetes kupakkal és teflon 

zárólemezzel ellátott reakcióedényben. A reakcióelegyet körkörös síkrázógépen (Heidolph Vib-

ramax) 30 °C-on 24 órán át rázattuk (1500 rpm). Ezután az elegyből 100 µl mintát vettünk, nátrium-

hidroxid oldatot adtunk hozzá (1 M, 100 µl), majd etil-acetáttal (600 µl) extraháltuk. A szerves fázist 

Na2SO4 fölött szárítottuk, majd ecetsav anhidrid (1 µl) hozzáadásával derivatizáltuk (60 °C, 3 óra), 

végül királis állófázist tartalmazó kolonnán, gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 

3.4.17. Együtt rögzített egész-sejtek felhasználása kaszkád reakcióban szakaszos üzemben 

Az együtt rögzített egész-sejtes biokatalizátort szuszpendáltuk a 4-fenilbután-2-amint (±)-8f (7,5 

mM), nátrium-piruvátot (30 mM), piridoxál-5’-foszfát monohidrátot (0,2 mM) és 2-propanolt (2 

v/v%, 275 mM) tartalmazó foszfát pufferben (össz. térfogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5) egy 5 ml-es 

zárható menetes kupakkal és teflon zárólemezzel ellátott reakcióedényben. A reakcióelegyet körkörös 

síkrázógépen (Heidolph Vibramax) 30 °C-on 24 órán át rázattuk (1500 rpm). Ezután az elegyből 100 



 56 

µl mintát vettünk, nátrium-hidroxid oldatot adtunk hozzá (1 M, 100 µl), majd etil-acetáttal (600 µl) 

extraháltuk. A szerves fázist Na2SO4 fölött szárítottuk, majd ecetsav-anhidrid (1 µl) hozzáadásával 

derivatizáltuk (60 °C, 3 óra), végül királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográfiás mód-

szerrel elemeztük. 

3.5. Biotranszformációk folytonos üzemű, átfolyásos reaktorokban 

A folyamatos üzemű reakciók megvalósításához laboratóriumi léptékű reaktor rendszert építet-

tünk, ami a következő egységeket tartalmazta: Knauer Azura P4.1S izokratikus HPLC pumpa, 

SynbioCart™ oszlop reaktor [rozsdamentes acél, belső átmérő: 4 mm, hossza: 70 mm, belső térfogat: 

0,87 ml, töltő tömeg: 410±13 mg (rögzített ketoreduktáz aktivitással rendelkező egész-sejtek esetén), 

400±15 mg (rögzített transzamináz aktivitású egész-sejtek esetén) és 405±16 mg (együtt rögzített 

egész-sejtek esetén)], kutatócsoport saját tervezésű és fejlesztésű oszloptartója, pontos hőmérséklet 

szabályzással. 

3.5.1. A 2a,b,f ketonok enantiotóp szelektív redukciója immobilizált KRED egész-sejtekkel ana-

litikai léptékben 

A ketonok analitikai léptékű enantiotóp szelektív redukcióját rögzített ketoreduktáz egész-sej-

tekkel töltött SynbioCart™ oszlopot tartalmazó reaktor rendszeren hajtottuk végre. A töltött oszlopot 

először foszfát pufferrel (100 mM, pH 7,5) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a 

reakcióelegyet [keton 2a,b,f (17 mM), foszfát puffer (20 ml, 100 mM, pH 7,5), NADH (0,1 mM), 2-

propanol (2 v/v%, 275 mM)] különböző áramlási sebességekkel (100 µl perc-1 és 50 µl perc-1) táplál-

tuk a 30 °C-ra termosztált reaktor rendszerbe. A kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl 

mintát vettünk, etil-acetáttal (700 µl) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tar-

talmazó kolonnán gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 

3.5.2. A 2a,b,f ketonok enantiotóp szelektív redukciója immobilizált KRED egész-sejtekkel pre-

paratív léptékben 

A ketonok preparatív léptékű enantiotóp szelektív redukcióját rögzített ketoreduktáz egész-sej-

tekkel töltött SynbioCart™ oszlopot tartalmazó reaktor rendszeren végeztük el. A töltött oszlopot 

először foszfát pufferrel (100 mM, pH 7,5) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a 

reakcióelegyet [keton 2a,b,f (17 mM), foszfát puffer (20 ml, 100 mM, pH 7,5), NADH (0,1 mM), 2-

propanol (2 v/v%, 275 mM)] 50 µl perc-1 áramlási sebességgel 24 órán keresztül tápláltuk a 30 °C-ra 

termosztált reaktor rendszerbe. A kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl mintát vettünk, 
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etil-acetáttal (700 µl) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán 

gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 

A 24 óra folyamán, a stacioner állapot beállta után, az átfolyó reakcióelegyet gyűjtöttük, etil-

acetáttal (2x60 ml) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, végül a maradék oldószert rotációs vákuum 

bepárlón eltávolítottuk. A preparatív lapkromatográfiás módszerrel való tisztítás után (szilika gél, 

eluens: hexán/etil-acetát 10:4) termékül a megfelelő szekunder alkoholt kaptuk (S)-2a,b,f. 

(S)-2a: termelés: 20,3%; ee: 99,1% (GC); színtelen olaj 

(S)-2b: termelés: 76,8%; ee: 99,9% (GC); színtelen olaj 

(S)-2f: termelés: 90%; ee: >99% (GC); színtelen olaj; IR (film): 3357, 2965, 2926, 2860, 1495, 1453, 

1127, 1054, 744 és 697 cm-1; 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 1,3 (d, J= 6,2 Hz, 3H, CH3), 1,5 

(s, 1H, OH), 1,8-1,9 (m, 2H, CH2), 2,7-2,8 (m, 2H, CH2), 3,8-3,9 (s, H, CH), 7,2-7,3 (m, 5H, Ar-H). 

13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 23,7 (CH3), 32,2 (CH2), 40,9 (CH2), 67,5 (CH), 125,8 (Ph), 128,4 

(Ph), 142,1 (Ph). IR, 1H- és 13C-NMR adatok megegyeznek az irodalomban közölt spektrumokkal 

[240]. 

3.5.3. NADH kofaktor visszanyerése és újbóli felhasználása 

A folyamatos üzemű bioredukciók után összegyűjtött átfolyó reakcióelegyet etil-acetáttal (2x60 

ml) extraháltuk. A vizes fázisokat egyesítettük és a maradék szerves oldószer nyomokat csökkentett 

nyomáson (30 °C, 153 mbar) rotációs vákuumbepárló segítségével eltávolítottuk. Az így visszanyert 

kofaktort tartalmazó oldatot a ketonok enantiotóp szelektív redukciójában ismételten felhasználtuk. 

A rögzített ketoreduktáz egész-sejtekkel töltött oszlopot először foszfát pufferrel (100 mM, pH 7,5) 

előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a reakcióelegyet [keton 2a,b (17 mM), vissza-

nyert, kofaktort tartalmazó foszfát puffer (100 ml, ~100 mM, pH 7,5), 2-propanol (2 v/v%, 275 mM)] 

50 µl perc-1 áramlási sebességgel 24 órán keresztül tápláltuk a 30 °C-ra termosztált reaktor rend-

szerbe. A kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl mintát vettünk, etil-acetáttal (700 µl) ext-

raháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográfiás mód-

szerrel elemeztük. 

3.5.4. Aciloin kondenzáció rögzített egész-sejtekkel analitikai léptékben 

Az analitikai léptékű aciloin kondenzációt rögzített élesztő egész-sejtekkel töltött SynbioCart™ 

oszlopot tartalmazó reaktor rendszeren hajtottuk végre. A töltött oszlopot először citrát pufferrel (100 

mM, pH 5,0) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a reakcióelegyet [benzaldehid 3 

(20 mM), citrát puffer (20 ml, 100 mM, pH 5,0), nátrium-piruvát (3 ekv), TPP (0,2 mM) és MgCl2 
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(1,0 mM)] különböző áramlási sebességekkel (100 µl perc-1 és 50 µl perc-1) tápláltuk a 25 °C-ra ter-

mosztált reaktor rendszerbe. A kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl mintát vettünk, etil-

acetáttal (700 µl) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán, 

gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 

3.5.5. Aciloin kondenzáció rögzített egész-sejtekkel preparatív léptékben 

A preparatív léptékű aciloin kondenzációt rögzített élesztő egész-sejtekkel töltött SynbioCart™ 

oszlopot tartalmazó reaktor rendszeren végeztük el. A töltött oszlopot először citrát pufferrel (100 

mM, pH 5,0) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a reakcióelegyet [benzaldehid 3 

(20 mM), citrát puffer (100 ml, 100 mM, pH 5,0), nátrium-piruvát (3 ekv), TPP (0,2 mM) és MgCl2 

(1,0 mM)] 50 µl perc-1 áramlási sebességgel tápláltuk a 25 °C-ra termosztált reaktor rendszerbe. A 

kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl mintát vettünk, etil-acetáttal (700 µl) extraháltuk, 

Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográfiás módszerrel ele-

meztük. 

A 24 óra folyamán, a stacioner állapot beállta után, az átfolyó reakcióelegyet gyűjtöttük, etil-

acetáttal (2x60 ml) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, végül a maradék oldószert rotációs vákuum 

bepárlón eltávolítottuk. A preparatív lapkromatográfiás módszerrel való tisztítás után (szilika gél, 

eluens: diklórmetán/metanol 95:5) termékül a megfelelő szekunder alkoholt kaptuk (R)-4. 

(R)-4: termelés: 41%; ee: >96% (GC); színtelen olaj; IR (film): 3651, 3508, 3440, 3074, 3037, 2860, 

1740, 1356, és 1178 cm-1; 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 2,0 (s, 3H, CH3), 3,9 (d, J= 3,9 Hz, 

1H, OH), 5,4 (d, J= 4,2 Hz, H, CH), 7,2-7,4 (m, 5H, Ar-H). 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 24,2 

(CH3), 79,5 (CH), 126,3 (Ph), 129,4 (Ph), 140,8 (Ph), 207,5 (C). 1H- és 13C-NMR adatok megegyez-

nek az irodalomban közölt spektrumokkal [96]. 

3.5.6. 4-Fenilbután-2-amin (±)-8f kinetikus rezolválása rögzített CvTA felhasználásával anali-

tikai léptékben 

A 4-fenilbután-2-amin analitikai léptékű kinetikus rezolválását rögzített CvTA egész-sejtekkel 

töltött SynbioCart™ oszlopot tartalmazó reaktor rendszeren hajtottuk végre. A töltött oszlopot elő-

ször foszfát pufferrel (100 mM, pH 7,5) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a 

reakcióelegyet [amin (±)-8f (7,5 mM), foszfát puffer (20 ml, 100 mM, pH 7,5), nátrium-piruvát (30 

mM) és PLP (0,2 mM)] különböző áramlási sebességekkel (100 µl perc-1 és 50 µl perc-1) tápláltuk a 

30 °C-ra termosztált reaktor rendszerbe. A kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl mintát 

vettünk, etil-acetáttal (700 µl) extraháltuk. A szerves fázist Na2SO4 fölött szárítottuk, majd ecetsav 
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anhidrid (1 µl) hozzáadásával derivatizáltuk (60 °C, 3 óra), végül királis állófázist tartalmazó kolon-

nán gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 

3.5.7. 4-Fenilbután-2-amin (±)-8f kinetikus rezolválása rögzített CvTA felhasználásával prepa-

ratív léptékben 

A 4-fenilbután-2-amin preparatív léptékű kinetikus rezolválását rögzített CvTA egész-sejtekkel 

töltött SynbioCart™ oszlopot tartalmazó reaktor rendszeren hajtottuk végre. A töltött oszlopot elő-

ször foszfát pufferrel (100 mM, pH 7,5) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a 

reakcióelegyet [amin (±)-8f  (7,5 mM), foszfát puffer (100 ml, 100 mM, pH 7,5), nátrium-piruvát (30 

mM) és PLP (0,2 mM)] 50 µl perc-1 áramlási sebességgel 24 órán keresztül tápláltuk a 30 °C-ra ter-

mosztált reaktor rendszerbe. A kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl mintát vettünk, etil-

acetáttal (700 µl) extraháltuk. A szerves fázist Na2SO4 fölött szárítottuk, majd ecetsav anhidrid (1 µl) 

hozzáadásával derivatizáltuk (60 °C, 3 óra), végül királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkroma-

tográfiás módszerrel elemeztük. 

A 24 óra folyamán, a stacioner állapot beállta után, az átfolyó reakcióelegyet gyűjtöttük, pH-ját 

HCl (5 M) hozzáadásával 1-re állítottuk, majd etil-acetáttal (3 × 10 ml) mostuk. A szerves fázisok 

egyesítése, Na2SO4 felett való szárítás és a maradék oldószer rotációs vákuum bepárlón való eltávo-

lítása után a képződő ketont kinyertük az elegyből. Ezután a maradék vizes fázis pH-ját ammónium-

hidroxid hozzáadásával 12-re állítottuk, majd etil-acetáttal (3 × 10 ml) mostuk. Az egyesített szerves 

fázisokat Na2SO4 fölött szárítottuk, végül a maradék oldószer rotációs vákuum bepárlón való eltávo-

lítása után, a reagálatlan (R)-8f amint halvány sárga olaj formájában kaptuk.  

(R)-8f: termelés: 45%; ee: >99% (GC); halvány sárga olaj; IR (film): 2958, 2925, 2857, 1602, 1577, 

1495, 1453, 1372, 746 és 698 cm-1; 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 1,1 (d, J= 6,3 Hz, 3H, CH3), 

1,4 (s, 2H, NH2), 1,6-1,8 (m, 2H, CH2), 2,6-2,8 (m, 2H, CH2), 2,9-3,0 (m, H, CH), 7,3 (m, 5H, Ar-

H); 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 24,0 (CH3), 32,9 (CH2), 41,8 (CH2), 46,6 (CH), 125,8 (Ph), 

128,4 (Ph), 128,6 (Ph), 142,3 (Ph). 1H- és 13C-NMR adatok megegyeznek az irodalomban közölt 

spektrumokkal [241]. 

1f: termelés: 46%; színtelen olaj; IR (film): 3028, 2925; 2869, 1716, 1453, 1357, 1161, 1080, 749 és 

699 cm-1; 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 2,2 (s, 3H, CH3); 2,8-3,0 (m, 4H, C2H4), 7,2-7,4 (m, 

5H, Ar-H). 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 29,8 (CH3), 30,1 (CH2), 45,2 (CH2), 126,1 (Ph), 128,3 

(Ph), 128,5 (Ph), 141,0 (Ph), 208,0 (CO). 1H- és 13C-NMR adatok megegyeznek az irodalomban kö-

zölt spektrumokkal [240]. 
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3.5.8. Multifunkcionális biokatalizátorok felhasználása 

A multifunkcionális biokatalizátorokat egymást követően alkalmaztuk folyamatos üzemű aciloin 

kondenzációban majd ketonok bioredukciójában, rögzített LeKRED vagy PcKRED egész-sejtekkel 

töltött SynbioCart™ oszlopot tartalmazó reaktor rendszeren hajtottuk végre. Első lépésként a töltött 

oszlopot foszfát pufferrel (100 mM, pH 7,5) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a 

reakcióelegyet [keton 1a (17 mM), foszfát puffer (100 ml, 100 mM, pH 7,5), NADH (0,1 mM), 2-

propanol (2 v/v%, 275 mM)] 50 µl perc-1 áramlási sebességgel 24 órán keresztül tápláltuk a 30 °C-ra 

termosztált reaktor rendszerbe. A kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl mintát vettünk, 

etil-acetáttal (700 µl) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán, 

gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. A 24 óra folyamán, a stacioner állapot beállta után gyűjtött 

elegyből a termékként kapott (S)-2a alkoholt izoláltuk, valamint a NADH kofaktort visszanyertük a 

korábban leírt módszer szerint. 

Ezután a rendszert citrát pufferrel mostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd második lépésként a 

reakcióelegyet [benzaldehid 3 (20 mM), citrát puffer (100 ml, 100 mM, pH 5,0), nátrium-piruvát (3 

ekv), TPP (0,2 mM) és MgCl2 (1,0 mM)] 50 µl perc-1 áramlási sebességgel tápláltuk a 25 °C-ra ter-

mosztált reaktor rendszerbe 24 órán keresztül. A kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl 

mintát vettünk, etil-acetáttal (700 µl) extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tar-

talmazó kolonnán gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. A 24 óra folyamán a stacioner állapot 

beállta után gyűjtött elegyből a termékként kapott (R)-4 alkoholt izoláltuk a korábban leírt eljárás 

szerint. 

Harmadik lépésként az egész-sejtekkel töltött oszlopot először foszfát pufferrel (100 mM, pH 

7,5) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a reakcióelegyet [keton 1a (17 mM), visz-

szanyert, kofaktort tartalmazó foszfát puffer (100 ml, ~100 mM, pH 7,5), 2-propanol (2 v/v%, 275 

mM)] 50 µl perc-1 áramlási sebességgel 24 órán keresztül tápláltuk a 30 °C-ra termosztált reaktor 

rendszerbe. A kifolyó elegyből meghatározott időnként 200 µl mintát vettünk, etil-acetáttal (700 µl) 

extraháltuk, Na2SO4 fölött szárítottuk, és királis állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográfiás 

módszerrel elemeztük. A 24 óra folyamán után a stacioner állapot beállta után gyűjtött elegyből a 

termékként kapott (S)-2a alkoholt izoláltuk a korábban leírt eljárás szerint. 

(S)-2a: termelés: 86%; ee: 99,9% (GC) az első lépés után (enantiotóp szelektív bioredukció) 

(R)-4: termelés: 15%; ee: 90% (GC) a második lépés után (aciloin kondenzáció) 

(S)-2a: termelés: 87%; ee: 99,8% (GC) a harmadik lépés után (enantiotóp szelektív bioredukció) 
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3.5.9. Folyamatos üzemű kaszkád reakció együtt rögzített CvTA/LeKRED egész-sejtekkel ana-

litikai léptékben 

Az analitikai léptékű folyamatos üzemű kinetikus rezolválás/enantiotóp szelektív redukció kasz-

kád reakciót két sorba kötött, rögzített CvTA - LeKRED egész-sejtekkel töltött SynbioCart™ oszlopot 

tartalmazó reaktor rendszeren hajtottuk végre. A töltött oszlopot először foszfát pufferrel (100 mM, 

pH 7,5) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a reakcióelegyet [amin (±)-8b vagy 

(±)-8f (7,5 mM), foszfát puffer (20 ml, 100 mM, pH 7,5), nátrium-piruvát (30 mM) és PLP (0,2 mM), 

NADH (0,1 mM) és 2-propanol (2 v/v%, 275 mM)] különböző áramlási sebességekkel (100 µl perc-

1 és 50 µl perc-1) tápláltuk a 30 °C-ra termosztált reaktor rendszerbe. A kifolyó elegyből meghatáro-

zott időnként 200 µl mintát vettünk, etil-acetáttal (700 µl) extraháltuk. A szerves fázist Na2SO4 fölött 

szárítottuk, majd ecetsav anhidrid (1 µl) hozzáadásával derivatizáltuk (60 °C, 3 óra), végül királis 

állófázist tartalmazó kolonnán gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. 

3.5.10. Folyamatos üzemű kaszkád reakció együtt rögzített CvTA/LeKRED egész-sejtekkel pre-

paratív léptékben 

A preparatív léptékű folyamatos üzemű kinetikus rezolválás/enantiotóp szelektív redukció kasz-

kád reakciót két sorba kötött, rögzített CvTA - LeKRED egész-sejtekkel töltött SynbioCart™  oszlopot 

tartalmazó reaktor rendszeren hajtottuk végre. A töltött oszlopot először foszfát pufferrel (100 mM, 

pH 7,5) előmostuk (100 µl perc-1, 60 perc), majd ezt követően a reakcióelegyet [ amin (±)-8b vagy 

(±)-8f (7,5 mM), foszfát puffer (100 ml, 100 mM, pH 7,5), nátrium-piruvát (30 mM) és PLP (0,2 

mM), NADH (0,1 mM) és 2-propanol (2 v/v%, 275 mM)] 50 µl perc-1 áramlási sebességgel 24 órán 

keresztül tápláltuk a 30 °C-ra termosztált reaktor rendszerbe. A kifolyó elegyből meghatározott időn-

ként 200 µl mintát vettünk, etil-acetáttal (700 µl) extraháltuk. A szerves fázist Na2SO4 fölött szárítot-

tuk, majd ecetsav anhidrid (1 µl) hozzáadásával derivatizáltuk (60 °C, 3 óra), végül királis állófázist 

tartalmazó kolonnán gázkromatográfiás módszerrel elemeztük. A 24 óra folyamán, a stacioner állapot 

beállta után, az átfolyó reakcióelegyet gyűjtöttük. A termékeket a fentebb leírt módszerekkel izoláltuk 

a reakcióelegyből. 

(R)-8f: termelés: 44%; ee: >99% (GC); 

(S)-2f: termelés: 46%; ee: >99% (GC); 

(R)-8b: termelés: 30%; ee: >99% (GC); IR (film): 2956, 2924, 2856, 1597, 1459, 1377, 802 és 725 

cm-1; 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 0,89 (t, J= 6,4 Hz, 3H, CH3), 1,1 (d, J= 6,3 Hz, 3H, CH3), 

1,3-1,6 (m, 6H, 3 × CH2), 2,9 (m, 3H, C2H3), 4,4 (s, 2H, NH2); 
13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 
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14,1 (CH3), 22,7 (CH2), 24,1 (CH3), 26,2 (CH2), 32,1 (CH2), 40,3 (CH2), 47,0 (CH). 1H- és 13C-NMR 

adatok megegyeznek az irodalomban közölt spektrumokkal [241]. 

(S)-2b: termelés: 33%; ee: >99% (GC);  
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4.  Célkitűzés 

 

A doktori munkám alapvető célja volt olyan ipari szempontból releváns átalakításokra képes 

enzimes és egész-sejtes biokatalitikus rendszerek kidolgozása, és az ezekhez szükséges rögzítetlen és 

immobilizált biokatalizátorok, valamint szakaszos és folyamatos üzemű szintézisek fejlesztése és 

vizsgálata, amik alkalmasak optikailag aktív vegyületek előállítására. Célul tűztük ki olyan eddig 

kevésbé kutatott élesztő törzsek keresését és vizsgálatát amelyek sokoldalú biokatalitikus aktivitással 

rendelkeznek és alkalmasak lehetnek különböző alkohol enantiomereinek előállítására.  

Célunk volt egy olyan egyszerű és robosztus immobilizálási forma kidolgozása, ami lehetővé 

teszi a különböző mikrobiális formájú és katalitikus aktivitású egész-sejtes biokatalizátorok többszöri 

felhasználásának lehetőségét mind szakaszos, mind folyamatos üzemben. A rögzített sejtek előállítá-

sához egyszerűen, közvetlenül a fermentáció után kivitelezhető módszer fejlesztése volt a célunk, 

ami által hosszútávon tárolható és jó mechanikai stabilitású biokatalizátor kapható. Munkánk célja 

volt, hogy immobilizálás után a sejtek megőrizzék multiaktivitásukat, valamint könnyen kezelhető, 

stabil biokatalizátorokat hozzunk létre, kapcsolható biokatalitikus aktivitással. Ezáltal olyan „igény 

szerint kapcsolható” rögzített egész-sejtes biokatalizátor fejlesztését tűztük ki célul, amivel külön-

böző típusú biotranszformációk hatjhatók végre úgy, hogy működésüket a hozzáadott szubsztrát és a 

megfelelő reakciókörülmények határozzák meg/aktiválják, akár egymást követő reakciókban is, ahol 

az aktuális reakció független az előző ciklusban végrehajtott reakciótól, és a termékeik külön-külön 

kinyerhetők. Ezen kívül olyan biokatalitikus kaszkád rendszer fejlesztését tűztük ki célul, amely kü-

lönböző biokatalitikus aktivitású mikrobiális sejtek együttes rögzítésével érhető el. Vizsgálataink fő 

célja egy olyan folyamatos áramlásos reaktorokban is megvalósítható kaszkád reakció rendszer ki-

fejlesztése volt, amelyben biokatalizátorként két különböző típusú (élesztő és bakteriális E. coli) és 

aktivitású (ketoreduktáz és transzamináz) közösen rögzített egész-sejtet alkalmazunk enantiomer-

tiszta alkoholok és aminok előállítására.  

Végezetül vizsgálni kívántuk a különböző felületmódosított mezopórusos szilikagéleken hidro-

fób adszorpcióval rögzített lipázok katalitikus aktivitását szekunder alkoholok kinetikus rezolválásá-

ban. 
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5. Eredmények és értékelésük 

5.1. Élesztő törzsekkel megvalósított egész-sejtes biotranszformációk 

5.1.1. Célkitűzések 

Kutatómunkám első részében kilenc különböző vad típusú élesztő törzs (9. táblázat) biotransz-

formációkban (keton redukció és aciloin kondenzáció) való aktivitását vizsgáltuk. A megfelelő szűrő 

vizsgálatok után, célunk volt olyan magas aktivitású és jó szelektivitású törzsek kiválasztása, amik 

lehetőség szerint multiaktivitással is rendelkeznek és potenciális biokatalizátorok lehetnek a rögzítési 

kísérletek után, szakaszos és folytonos, átfolyásos üzemben is. 

9. táblázat A felhasznált élesztő törzsek 

Élesztő törzsek 

Pichia carsonii 

Lodderomyces elongisporus 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY3) 

Candida norvegica 

Cryptococcus curvatus 

Debbaryomices hanseii 

Candida guillermondii 

Debaryomyces fabryi 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY13) 

5.1.2. Prokirális ketonok bioredukciója liofilizált élesztő egész-sejtekkel 

Egy közös projekt keretében a Fermentia Kft. munkatársai a Witaria törzsgyűjtemény több, mint 

300 különböző baktérium- és élesztőtörzsének izolálását és ketoreduktáz aktivitás vizsgálatát végez-

ték el. Ezen előkísérletek eredményei után a 9. táblázatban szereplő törzseket választottuk ki részle-

tesebb vizsgálatokhoz. Első körben a glükóz és 2-propanol koszubsztrát hatását vizsgáltuk a 1-fenil-

propán-2-on 1a (aromás keton) és 2-heptanon 1b (alifás keton) bioredukciójában, majd a teljes ke-

toreduktáz aktivitás karakterizálásához további három szerkezetileg különböző - acetofenon 1c, 1-

(3,4-dimetoxifenil)propán-2-on 1d, 1-ciklopropil-2-(2-metoxi-4-nitrofenoxi)-etanon 1e - keton bio-

redukcióját is vizsgáltuk (26. ábra). A kísérletek során kitértünk a reakció hőmérséklet, az alkalmazott 

pH, a szerves oldószer biotranszformációra gyakorolt hatásaira, valamint a méretnövelés lehetőségére 

is.  

Először a kilenc kiválasztott élesztő törzs aktivitását vizsgáltuk az 1a és 1b ketonok redukciójá-

ban (10. – 11. táblázat). Kofaktorok regenerálására több lehetőség is adódik, azonban megtalálni a 

legjobb megoldást már nem jelent egyszerű feladatot, a biológiai rendszerek összetettsége miatt. A 
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kísérletek során azt találtuk, hogy a koszubsztrátok jellege jelentősen befolyásolja a törzsek aktivitá-

sát és szelektivitását. Az 1a és 1b ketonok redukciója glükóz jelenlétében (10. táblázat) jelentősen 

eltérő törzs aktivitásokat eredményezett, mint a 2-propanol esetében (11. táblázat). A koszubsztrát 

hatás vizsgálatoknál a választott reakciókörülmények szempontjából a korábbi kutatásaink tapaszta-

latait vettük alapul [231].  

 
26. ábra Prokirális ketonok (1a-e) bioredukciója liofilizált élesztő egész-sejtekkel 

Kiemelkedően magas konverziót és enantiomertisztaságot értünk el az 1a keton a W. subpelli-

culosus törzsek WY3 (c1a = 96% és ee(S)-2a >99%) és WY13 (c1a = 99% és ee(S)-2a >99%) által katali-

zált redukciójában, és közepes aktivitást és magas enantiomertisztaságot (c1b = 63% és ee(S)-2b >99% 

a WY3, valamint c1b = 50% és ee(S)-2b >99% a WY13 törzzsel) az 1b keton redukciójának eredmé-

nyeképpen, 6 w/v% glükóz jelenlétében (10. táblázat). Sajnos a P. carsonii katalizálta 1a bioreduk-

ciója kivételével, ahol közepes aktivitás és enantiomertisztaságot értünk el (c1a = 37% és ee(S)-2a 

>81%), a további törzsek aktivitása 20% alatt maradt, ami a legtöbb esetben alacsony enantiomer-

tisztásggal is párosult. 
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10. táblázat Ketoreduktáz aktivitás vizsgálata glükóz koszubsztrát jelenlétében az 1a és 1b keton bioredukciójában 

Törzs név c1a (%) ee(S)-2a (%) c1b (%) ee(S)-2b (%) 

Candida norvegica 6 63 15 50 

Pichia carsonii 37 81 17 0 

Lodderomyces elongisporus <1 - <1 - 

Debaryomyces fabryi 2 89 5 71 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY3) 96 >99 63 >99 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY13) 99 >99 50 >99 

Candida guillermondii 3 98,9 <1 - 

Cryptococcus curvatus <1 - <1 - 

Debaryomyces hanseii 2 59,6[a] 10 53[a] 

Reakció körülmények: 30 mM (1a,b), 300 mg liofilizált sejt és glükóz (6 w/v%, 333 mM) foszfát pufferben szuszpendálva 

(össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 24 h. Az alacsony konverziójú reakciók enan-

tiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt; 

[a] R szelektív törzs, ezért az értek az ee(R)-2b-t adja meg. 

A 2-propanol koszubsztrát jelenlétében az 1a és 1b ketonok redukciójában is kimagasló aktivitást 

és szelektivitású biotranszformációkat értünk el a C. norvegica (c1a = 97%; ee(S)-2a = 97% és c1b = 

91%; ee(S)-2b >99%), a P. carsonii (c1a = 97%; ee(S)-2a >99% és c1b = 89%; ee(S)-2b >99%), a L. elongi-

sporus (c1a = 96%; ee(S)-2a >99% és c1b = 90%; ee(S)-2b >99%) és a D. fabryi (c1a = 92%; ee(S)-2a >99% 

és c1b = 78%; ee(S)-2b >99%) törzsekkel. Az előzőleg glükóz koszubsztráttal jól működő W. subpelli-

culosus törzsek ebben az esetben mérsékelt aktivitás mellett jó szelektivitást mutattak (c1a = 56%; 

ee(S)-2a >99% és c1b = 19%, ee(S)-2b >99% a WY3, valamint c1a = 40%; ee(S)-2a = 70% és c1b = 13%, 

ee(S)-2b >99% a WY13 törzzsel). Megemlítendő, hogy a C. guillermondii törzs közepes produktivitást 

és szelektivitást mutatott az 1b redukciójában (c1b = 32% és ee(S)-2b = 87%). Sajnos a C. curvatus és 

D. hanseii a bemutatott reakció körülmények között nem mutatott számottevő aktivitás az 1a és 1b 

ketonok bioredukciója során sem glükóz, sem 2-propanol koszubsztrát jelenlétében.  
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11. táblázat Ketoreduktáz aktivitás vizsgálata 2-propanol koszubsztrát jelenlétében az 1a és 1b keton bioredukciójában 

Törzs név c1a (%) ee(S)-2a (%) c1b (%) ee(S)-2b (%) 

Candida norvegica 97 97 91 >99 

Pichia carsonii 97 >99 89 >99 

Lodderomyces elongisporus 96 >99 90 >99 

Debaryomyces fabryi 92 >99 78 >99 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY3) 56 >99 19 >99 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY13) 40 70 13 >99 

Candida guillermondii 6 78 32 87 

Cryptococcus curvatus 3 0 11 31 

Debaryomyces hanseii <1 - 3 0 

Reakció körülmények: 30 mM (1a,b), 300 mg liofilizált sejt és 2-propanol (4 v/v%, 520 mM) foszfát pufferben szusz-

pendálva (össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 24 h. Az alacsony konverziójú reakciók 

enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt ma-

radt. 

Ezen kísérletek alapján a W. subpelliculosus (WY3 és WY13), C. norvegica, a P. carsonii, a L. 

elongisporus, valamint a D. fabryi élesztő törzsek kerültek kiválasztásra további vizsgálatokra. A 

kijelölt élesztő törzsek biotranszformációkban való alkalmazása eddig kevésbé ismert. Legjobb tudo-

másunk szerint a Wickerhamomyces subpelliculosus-t soha nem említették még előttünk biokatalizá-

torként sztereoszelektív bioredukciókban. Három példa jelent meg a Hansenula subpelliculosa törzs 

MY 1552 [242, 243] és Pichia subpelliculosa törzs CBS 5767 [244] (amelyek Wickerhamomyces 

subpelliculosus rokonának tekintendők) alkalmazásáról különböző ketonok bioredukcióiban. A L. 

elongisporus-t már azonosították, mint az 1,3-butándiol [245] enantiomer szelektív oxidációjára ké-

pes törzset, valamint egy másik kutatás során az általa termelt aldo-ketoreduktázokat is tanulmányoz-

ták [246]. A P. carsonii red-ox reakcióit csak érintőlegesen említették ezidáig [247], ezen kívül nem 

találtunk adatokat a C. norvegica vagy D. fabryi alkalmazására enantiomertiszta alkoholok előállítá-

sában. 

5.1.3. Ketoreduktáz aktivitással rendelkező törzsek karakterizálása, koszubsztrát mennyiségé-

nek hatása az 1a,b ketonok bioredukciójára 

A ketoreduktáz enzimeknél a NAD(P)H kofaktor regenerálása a bioredukció lejátszódása szem-

pontjából egy igen fontos feladat, ugyanis ha a kofaktor nem regenerálódik, akkor a tervezett reakció 

egy bizonyos ponttól tovább nem fog működni. Mivel egész-sejtes rendszerekkel dolgoztunk, így a 

NAD(P)H kofaktort nem kellett külsőleg a reakcióhoz adnunk, csak a megfelelő regenerációs folya-

matot kellett biztosítanunk, az optimális koszubsztrát formát és mennyiséget kiválasztva. A követke-

zőkben a W. subpelliculosus (WY3 és WY13) törzseket 2-propanol és glükóz , valamint C. norvegica, 
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a P. carsonii, a L. elongisporus, D. fabryi törzseket 2-propanol, mint kofaktor regeneráláshoz használt 

koszubsztrát jelenlétében vizsgáltuk az 1a és 1b ketonok enantiotóp szelektív bioredukcióiban (27.-

34. ábra).  

 

27. ábra Glükóz koszubsztrát mennyiségének hatása a Wickerhamomyces subpelliculosus (WY3) katalizálta 1a (A) és 

1b (B) ketonok bioredukciójára (konverzió: ■, enantiomertisztaság: ●). Reakció körülmények: 30 mM (1a,b), 300 mg 

liofilizált sejt foszfát pufferben szuszpendálva (össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 

24 h. Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket nem 

tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

 
28. ábra Glükóz koszubsztrát mennyiségének hatása a Wickerhamomyces subpelliculosus (WY13) katalizálta 1a (A) és 

1b (B) ketonok bioredukciójára (konverzió: ■, enantiomertisztaság: ●). Az alkalmazott reakciókörülmények megegyez-

nek a 27. ábránál leírtakkal. Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt 

az ee értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

Az 1a,b ketonok bioredukcióiban minimális konverziót tapasztaltunk (< 5%) abban az esetben 

is amennyiben nem adtunk a rendszerhez glükózt, ez azt jelenti, hogy a kofaktor regenerálása nélkül 

eddig a szintig tud előre haladni a reakció (27.-28. ábra). A 2 w/v% glükóz mennyiség alkalmazása 

már jelentős előrelépést mutatott, ráadásul az 1a keton bioredukcióiban majdnem a maximális kon-

verziót is sikerült elérnünk. A 8 w/v%-os glükóz koncentrációt találtuk az optimális koszubsztrát 

mennyiségének az 1a redukcióban, ami kiváló konverzióval és enantiomer tisztasággal produkálta az 

(S)-2a alkoholt (c(S)-2a = 99,8% és ee(S)-2a = 99,6% WY3 törzzsel, és c(S)-2a = 99,9%, ee(S)-2a = 99,8% 

törzzsel WY13), és WY3 törzs katalizálta 1b redukcióban is. A WY3 és WY13 törzsek az 1b keton 

bioredukciójában rendkívül magas enantiomer tisztasággal (ee(S)-2b > 99,9%) de csak mérsékeltebb 

produktivitással állította elő a megfelelő alkoholt.  
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29. ábra A 2-propanol koszubsztrát mennyiségének hatása a Wickerhamomyces subpelliculosus (WY3) katalizálta 1a (A) 

és 1b (B) ketonok bioredukciójára (konverzió: ■, enantiomertisztaság: ●). Az alkalmazott reakciókörülmények meg-

egyeznek a 27. ábránál leírtakkal. Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága 

miatt az ee értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

 
30. ábra A 2-propanol koszubsztrát mennyiségének hatása a Wickerhamomyces subpelliculosus (WY13) katalizálta 1a 

(A) és 1b (B) ketonok bioredukciójára (konverzió: ■, enantiomertisztaság: ●). Az alkalmazott reakciókörülmények meg-

egyeznek a 27. ábránál leírtakkal. Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága 

miatt az ee értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

A következő kísérletsorozatban a 2-propanol különböző koncentrációkban, koszubsztrátként 

való jelenlétét teszteltük az 1a,b ketonok, élesztők katalizálta bioredukcióiban. Sajnos a W. subpelli-

culosus (WY3 és a WY13) törzsek esetében csak alacsony 2-propanol toleranciát figyelhettünk meg, 

ez pedig, a 8 v/v% fölötti 2-propanol koncentrációnál mérsékelt vagy elhanyagolható ketoreduktáz 

aktivitásokat jelent (29.-30. ábra). Az optimális 2-propanol volument az 1a keton esetében mindkét 

törzsnél 8 v/v% 2-propanolnál figyeltük meg (c(S)-2a = 45,6% és ee(S)-2a = 99,4% WY3 törzzsel, és c(S)-

2a = 46%, ee(S)-2a = 99,4% törzzsel WY13). Az 1b keton bioredukciójában WY3 törzs alkalmazáskor 

8 v/v% (c(S)-2b = 24,9% és ee(S)-2b > 99,9%), WY13 törzs alkalmazásakor 4 v/v% 2-propanol mennyi-

ség (c(S)-2b = 16% és ee(S)-2b > 99,9%) tűnt a legmegfelelőbbnek. Az 1a,b bioredukciók optimuma 

tehát 4 vagy 8 v/v% 2-propanol koncentrációknál volt megfigyelhető és ezek jelentősen alacsonyabb 

aktivitás értékekkel párosultak, ezért megállapítható, hogy a 2-propanol kevésbe hatékony koszubszt-

rátja a W. subpelliculosus törzsek katalizált bioredukcióknak, mint a glükóz, továbbá a 2-propanol 

szerves oldószerként káros hatását is kifejti a sejtek aktivitására és szelektivitására.  
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31. ábra A 2-propanol koszubsztrát mennyiségének hatása a Pichia carsonii katalizálta 1a (A) és 1b (B) ketonok biore-

dukciójára (konverzió: ■, enantiomertisztaság: ●). Az alkalmazott reakciókörülmények megegyeznek a 27. ábránál leír-

takkal. Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket nem 

tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

Mivel a C. norvegica, a P. carsonii, a L. elongisporus és D. fabryi törzsek esetében az előzetes 

vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a glükóz nem alkalmas koszubsztrátként a kofaktor rendszer 

regenerációjára, ezért a továbbiakban csak a 2-propanollal folytatott vizsgálatokat végeztük el. A P. 

carsonii törzs katalizálta bioredukciókban hozzáadott koszubsztrát nélkül nem tapasztaltunk termék 

képződést (31. ábra). A 2 és 16 v/v% közötti 2-propanol koncentráció megfelelő mennyiségnek tűnt 

a bioredukciókban, ez 60% feletti termelékenységgel az enantiomer tiszta (S)-alkoholokat eredmé-

nyezte. A bioredukciók optimumának az 1a keton esetén 4 v/v% 2-propanol (c(S)-2a = 96,5% és ee(S)-

2a > 99,9%), míg az 1b keton esetén 8 v/v% 2-propanol mennyiséget találtuk (c(S)-2b = 94,1% és ee(S)-

2b > 99,9%).  

 
32. ábra A 2-propanol koszubsztrát mennyiségének hatása a Lodderomyces elongisporus katalizálta 1a (A) és 1b (B) 

ketonok bioredukciójára (konverzió: ■, enantiomertisztaság: ●). Az alkalmazott reakciókörülmények megegyeznek a 27. 

ábránál leírtakkal. Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee ér-

tékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

A L. elongisporus törzs hatékonyságát koszubsztrát mennyiségének függvényében vizsgálva 

megállapítottuk, hogy 2-propanol hozzádása nélkül az 1a,b ketonok bioredukciójában is minimális 

aktivitás figyelhető meg (32. ábra). Az élesztő törzs megfelelő működést azonban az 1a keton eseté-

ben 2 és 8 v/v% közötti koncentrációnál, az 1b keton esetében pedig 2 és 16 v/v% közötti koncentrá-

ciónál érhető el. Az optimális koszubsztrát mennyiség mind a két keton bioredukciójában 8 v/v%-
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nak adódott (c(S)-2a = 98,7% és ee(S)-2a > 99,9% és c(S)-2b = 94,5% és ee(S)-2b > 99,9%). Érdekes megje-

gyezni, hogy a 24 v/v% 2-propanol koncentrációt elérve jelentős aktivitás csökkenést figyeltünk meg, 

azonban a 60 és 80 v/v% koszubsztrátot tartalmazó reakcióelegyekben 13 és 19%-os konverziót ér-

tünk el 99,9% feletti entiomer tisztasággal mindkét szubsztrát esetében. 

 
33. ábra A 2-propanol koszubsztrát mennyiségének hatása a Candida norvegica katalizálta 1a (A) és 1b (B) ketonok 

bioredukciójára (konverzió: ■, enantiomertisztaság: ●). [Az alkalmazott reakciókörülmények megegyeznek a 27. ábránál 

leírtakkal. Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket 

nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

A C. norvegica törzs katalizálta 1a,b enantiotóp szelektív redukciókban kiemelkedően magas 

aktivitást és szelektivitás figyeltünk meg 2 és 16% közötti 2-propanol tartalomnál (33. ábra). Az op-

timális koszubsztrát mennyiség az 1a ketonnál 8%-nak adódott (c(S)-2a = 98,8% és ee(S)-2a > 99,9%), 

az 1b keton reakciójában pedig 16%-nak (c(S)-2b = 96,1% és ee(S)-2b > 99,9%). Sajnos az ennél maga-

sabb 2-propanol tartalmak már jelentősen lerontották a biokatalizátor aktivitását. 

 
34. ábra A 2-propanol koszubsztrát mennyiségének hatása a Debaryomyces fabryi katalizálta 1a (A) és 1b (B) ketonok 

bioredukciójára (konverzió: ■, enantiomertisztaság: ●). Az alkalmazott reakciókörülmények megegyeznek a 27. ábránál 

leírtakkal. Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket 

nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

A D. fabryi törzs koszubsztrát függésének vizsgálatában is az eddigihez hasonló trendeket fi-

gyelhettünk meg (34. ábra). A törzs 2 v/v% 2-propanol mennyiség mellett mutatta a legmagasabb 

aktivitását (c(S)-2a = 93,4% és ee(S)-2a > 99,9% és c(S)-2b = 80,2% és ee(S)-2b > 99,9%), majd folyamatosan 
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csökkenő tendenciát mutatott. A 32 v/v% feletti 2-propanol koncentrációjú reakcióelegyekben, már 

alig vagy egyáltalán nem volt kimutatható termékképződés. 

5.1.4. Hőmérséklet hatása az 1a-d ketonok bioredukciójára 

A sütőélesztővel végzett korábbi kutatások kimutatták, hogy az élesztő sejtek nagy többségénél 

30 °C körüli hőmérséklet optimumon érhető el a legnagyobb katalitikus aktivitás. Ipari szempontból 

azonban nagy jelentőséggel bírna, ha az élesztő sejtekkel végzett biotranszformációkat esetleg maga-

sabb hőmérsékleten is el lehetne végezni. Ezért a bioredukciók hőmérséklet befolyását a két W. sub-

pelliculosus izolátum (WY3 és WY13) ketoreduktáz aktivitásán keresztül vizsgáltuk, kibővített 

szubsztrát skálán, az 1a-d ketonokon, 30 °C és 60 °C között 5 °C -os lépésközökkel (35. ábra). 

 
35. ábra A hőmérséklet hatása az 1a (A), 1b (B), 1c (C) and 1d (D) ketonok WY3 (konverzió: ■, enantiomertisztaság: 

●) és WY13 (konverzió: □, enantiomertisztaság: ○) törzs katalizálta redukciójára. Reakció körülmények: 30 mM (1a-d), 

300 mg liofilizált sejt és 4 w/v %, 222 mM glükóz foszfát pufferben szuszpendálva (össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 

7,5), reakcióidő: 24 h. Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee 

értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

A várakozásoknak és irodalmi analógiáknak megfelelően mindkét izolátum limitált hőmérséklet 

toleranciát mutatott a bioredukcióknál. A W. subpelliculosus törzsek a legaktívabbak 30 °C körüli 
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hőmérsékleten voltak, azonban, már a 40 °C feletti hőmérséklet is károsnak bizonyult a törzsek ke-

toreduktáz aktivitására. Érdekes módon 35 °C volt a legmegfelelőbb hőmérséklet az 1a WY13 tör-

zsek katalizálta bioredukcióhoz (c1a = 73,1%, ee(S)-2a> 99,9%). 

5.1.5. A pH optimum meghatározása az 1a-d ketonok bioredukciójában 

A hőmérséklet, és a koszubsztrát típus/mennyiség mellett a bioredukció aktivitására és szelekti-

vitására a reakció közeg pH-ja is jelentős hatást gyakorolhat. Ezeket a lehetséges effektusokat szintén 

a W. subpelliculosus törzsek (WY3 és WY13) katalizálta bioredukciókban pH 3,0 és 11,0 közötti 

pufferekkel vizsgáltuk (36. ábra). Az optimális pH-t, a négy keton 1a-d redukciójában határoztuk 

meg mindkét élesztő törzzsel külön-külön. 

 
36. ábra A pH hatása az 1a (A), 1b (B), 1c (C) and 1d (D) ketonok WY3 (konverzió: ■, enantiomertisztaság: ●) és WY13 

(konverzió: □, enantiomertisztaság: ○) törzs katalizálta redukciójára. [Reakció körülmények: 30 mM (1a-d), 300 mg 

liofilizált sejt és 4 w/v %, 222 mM glükóz pufferben szuszpendálva (össz. térfogat: 5 ml), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 

24 h. Felhasznált pufferek: 100 mM nátrium-citrát (pH 3,0 – 5,0), 100 mM nátrium-foszfát (pH 6,0 – 8,0) és 100 mM 

nátrium-karbonát – nátrium-bikarbonát puffer (pH 9,0 – 11,0)] Az alacsony konverziójú reakciók enantiomertisztaságá-

nak nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

Összességében megállapítható, hogy a WY13 törzs szélesebb pH-tartományban volt aktív, mint 

a WY3 törzs (elsősorban a 8 és 10 közötti lúgos pH-értéken való magasabb aktivitása miatt), de a 
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redukció enantiotóp szelektivitása általában nagyobb volt a WY3 törzs, mint a WY13 esetében. To-

vábbá a WY3 és WY13 törzsekkel végzett bioredukciók optimális pH-értéke az 1a-d ketonoknál 

különbözött. Mivel az aktivitás és a szelektivitás pH optimuma is gyakran különbözött az 1a-d keto-

nok bioredukcióiban, ezért az optimális működési pH-t a szelektivitás figyelembevételével határoztuk 

meg. Mindkét törzs esetében a legrobosztusabb bioredukciókat az 1a keton átalakításával végezhet-

jük széles működési pH-tartományban, ez a WY13 törzs esetén pH 3–10 közötti (c1a > 99%, ee(S)-1a 

> 98%), és a WY3 törzs esetén pH 5 és 8 közötti tartományba esik (c1a > 99%, ee(S)-2a > 99%). Az 1b 

biotranszformációinál az optimális pH-érték 5-nek adódott a WY13 törzzsel (c1b = 56%, ee(S)-2b > 

99%) és 6-nak WY3 törzzsel (c1b = 36%, ee(S)-2b > 99%). Az 1c bioredukcióiban az optimális műkö-

dési pH 1-1 értékkel magasabbra tolódott, így pH 6 volt WY13 törzzsel (c1c = 49%, ee(S)-2c > 99%), 

és pH 7, a WY3 törzzsel (c1c = 28%; ee(S)-2c > 99%). Az 1d keton széles pH tartományban (3–11) 

alacsonyabb konverziókkal (c1d = 21–62% WY13 törzs esetén és c1d = 9–49% WY3 törzs esetén), de 

kiváló enantiotóp szelektivitással redukálható (ee(S) -2d > 99%). 

Mivel az általunk tanulmányozott W. subpelliculosus izolátumok (WY3 és WY13) egész-sejtes 

biokatalizátorok, ezért mint ahogy az irodalmak is rámutattak arra, hogy az egész-sejtes rendszerek 

számos különböző ketoreduktáz enzimet tartalmaznak, amik eltérő tulajdonságokkal bírnak [246]. A 

különféle ketonok 1a-d bioredukcióinak optimális pH / működési paramétereinek ketononkénti és 

törzsenkénti változása tehát magyarázható azzal, hogy ha ezen enzimek kissé eltérő expressziós 

szintje / koncentrációja található meg a két különböző törzsben. 

5.1.6. Az 1a-d ketonok méretnövelt redukciója szakaszos üzemben, rázatott lombikban 

Az optimális biotranszformációs körülmények meghatározása után elvégeztük az 1a-d ketonok 

preparatív méretű bioredukcióját (12. táblázat). 

12. táblázat A W. subpelliculosus törzsekkel megvalósított 1a-d ketonok preparatív léptékű bioredukciója 

Törzs 

1a[a] 1b [a] 1c[b] 1d[b] 

c1a 

(%) 

Y 

(%) 

ee(S)-2a 

(%) 

c1b 

(%) 

Y 

(%) 

ee(S)-2b 

(%) 

c1c 

(%) 

Y 

(%) 

ee(S)-2c 

(%) 

c1d 

(%) 

Y 

(%) 

ee(S)-2d 

(%) 

Wick. 

sub. 
65,6 58,4 99,9 81,9 76,8 99,9 27,9 20,3 99,1 68,3 63,9 99,9 

Reakció körülmények: 30 mM (1a-d), 1500 mg liofilizált sejt és 4 w/v%, 222 mM glükóz foszfát pufferben szuszpendálva 

(össz. térfogat: 25 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 24 h; [a] WY3 a bioredukcióban felhasznált 

törzs; [b] WY13 a bioredukcióban felhasznált törzs. 
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A reakció méreteit ötszörösére növelve a legnagyobb hozammal az (S)-2b alkohol volt kinyer-

hető enantiomertiszta formában (termelés 76,8%; ee(S)-2b > 99% a WY3 törzzsel), valamivel alacso-

nyabb kitermeléssel és szintén szelektíven tudtuk izolálni az (S)-2a és (S)-2d alkoholokat (termelés: 

58,4%; ee(S)-2a > 99% a WY3 törzzsel és termelés: 63,9%; ee(S)-2d > 99% WY13 törzzsel). Sajnálatos 

módon az (S)-1-fenil-etanolt (S)-2c sikerült kinyernünk a méretnövelt reakcióelegyből a leggyengébb 

termeléssel (20,3%) ráadásul nem is teljesen enantiomer tiszta formában (ee(S)-2c = 99,1%). 

5.1.7. Szerves oldószer hatása a ketoreduktáz aktivitásra az 1a keton bioredukciójában 

Számos ketoreduktázt termelő törzs esetében jól ismert a szerves oldószerek aktivitásra és sze-

lektivitásra gyakorolt jelentős hatása [248]. Chryseobacium sp. a szerves oldószerek széles körét to-

lerálja [249], valamint korábbi kutatások szerint, több szerves oldószer is pozitív hatással volt a sütő 

élesztővel megvalósított bioredukciókban az aktivitásra és / vagy szelektivitásra [250]. Ezek alapján 

érdemesnek találtuk a szerves oldószerek hatásának tanulmányozását a ketoreduktáz aktivitásra és 

szelektivitására a WY3 és WY13 törzsek katalizálta 1a keton bioredukciójában (13. táblázat). 

13. táblázat Szerves oldószer hatása a W. subpelliculosus törzsek WY3 és WY13 ketoreduktáz aktivitására és szelektivi-

tásra az 1a keton redukciójában 

Szerves oldószer Koncentráció WY3 WY13 

 
(v/v %) 

c1a ee(S)-2a c1a ee(S)-2a 

  (%) (%) (%) (%) 

- - 43,2 97,0 52,4 98,6 

DMSO 2,5 36,4 98,4 29,8 96,3 

DMSO 5 36,0 97,4 29,2 94,4 

metanol 2,5 30,4 96,2 22,5 97,4 

metanol 5 9,8 90,5 6,2 92,5 

2-propanol 2,5 8 88 4 85 

2-propanol 5 3 81 2 87 

acetonitril 2,5 3,5 76,1 3,1 79,9 

acetonitril 5 1,7 - 0,5 - 

toluol 2,5 3,1 69,8 3,1 80,3 

toluol 5 2,3 69,8 2,5 73,4 

n-hexán 2,5 27,7 95,9 20,2 91,7 

n-hexán 5 26,8 94,5 19,5 95,1 

i-oktán 2,5 37,2 96,3 38,2 96,4 

i-oktán 5 35,0 96,0 21,6 96,0 

Reakció körülmények: 30 mM (1a), 300 mg liofilizált sejt és 4 w/v%, 222 mM glükóz foszfát pufferben szuszpendálva 

(össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 6 h. Az alacsony konverziójú reakciók enan-

tiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 
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 Mivel az 1a keton bioredukciója szerves oldószer hozzáadása nélkül, 24 órát követően 99%-os 

konverziót eredményezett, ezért a szerves oldószer tolerancia vizsgálatokban a reakcióidőt 6 órára 

csökkentettük, hogy az esetleges pozitív és negatív effektusok megfigyelését jobban láthatóvá tegyük. 

Néhány esetben a WY3 és WY13 törzsek szerves oldószer toleranciájában a trendek hasonlóak vol-

tak, azonban a két W. subpelliculosus izolátum legjobban tolerálható oldószere a dimetil-szulfoxid és 

az i-oktán adódott, amely 50%-nál nagyobb maradék konverziót és > 96%-nál nagyobb enantiomer-

tisztaságot jelent 5 v/v% oldószer koncentrációig, az oldószer nélküli bioredukcióhoz képest. A tör-

zsek toleranciája n-hexán-ra nézve csekélyebb volt 5 v/v% -os tartalomig (> 37% maradék konverzió 

és ee > 94%), a metanolt viszont csak 2,5 v/v% -os tartalomig képesek tolerálni (> 52% maradék 

konverzió és ee > 96%). A WY3 és WY13 törzsek legrosszabban tolerált oldószerei az acetonitril és 

a toluol, melyek jelentősen csökkentették a ketoreduktáz aktivitást és a szelektivitást már 2,5 v/v% -

os oldószertartalom mellett is (<10% maradék konverzió és ee <80%). Sajnos nyilvánvaló összefüg-

gés nem található az oldószer inaktiváló hatása és az oldószer logP értékei között [−1,3 (dimetil-

szulfoxid), −0,85 (metanol), 3,1 (toluol), 3,5 (n-hexán) és 4,5 (i-oktán)]. Érdekes módon, ha a 2-

propanolt segéd oldószerként, a 4%-os glükóz koszubsztrát jelenlétében adtuk a rendszerhez, a kon-

verziók szignifikánsan alacsonyabbnak adódtak (c1a = 8% és 4%; 2,5 v/v% 2-propanol tartalomnál, a 

WY3 és WY13 törzsekkel, a 13. táblázatban). Az oldószer tolerancia eredményei leginkább azzal 

magyarázhatók és arra is utalnak, hogy a törzsekben legalább két ketoreduktázt feltételezünk - ame-

lyek az 1a szubsztrátra hatnak - amik közül az (S)-szelektív(ek) alacsonyabb szerves oldószer tole-

ranciával rendelkeznek, és fő (major) biokatalizátorként működnek, valamint az (R)-szelektív(ek) 

jobb szerves oldószer toleranciával bírnak, és a bioredukció kisebb (minor) hozzájárulójaként funk-

cionálnak. 

14. táblázat Az 1e keton bioredukciója W. subpelliculosus törzsekkel 

Segéd oldószer Koncentráció WY3 WY13 

 
(v/v %) 

c1e ee(S)-2e c1e ee(S)-2e 

  (%) (%) (%) (%) 

- - <1 - <1 - 

DMSO 2,5 52 94 47 93 

DMSO 5 11 >99 <2 - 

Reakció körülmények: 10 mM (1e), 300 mg liofilizált sejt és 4 w/v%, 222 mM glükóz foszfát pufferben szuszpendálva 

(össz. térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 24 h. Az alacsony konverziójú reakciók enan-

tiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% alatt maradt. 

A szerves oldószerek aktivitás és / vagy szelektivitás módosító szerepe mellett, biotranszformá-

ciókban segédoldószer funkciót is betölthetnek, javítva a nem jól oldódó szubsztrátok oldhatóságát. 
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Ezt az előnyös hatást egyértelműen bizonyította az 1e keton biotranszformációjában végzett vizsgá-

latok (14. táblázat). Amennyiben az 1e keton bioredukcióját „standard” körülmények között végeztük 

(4 w/v% glükóz koszubsztráttal, foszfát pufferben, pH = 7,5 és 30 ° C-on) a WY3 vagy WY13 tör-

zsekkel, nyilvánvaló termékképződés nem volt megfigyelhető 24 óra elteltével. Az 1e sikeres biore-

dukcióit közepes konverziókkal és jó enantiotóp szelektivitással végeztük el 2,5 v/v% DMSO segéd 

oldószer jelenlétében (c1e = 52%, ee(S)-2e = 94% WY3 törzzsel és c1e = 47%, ee(S)-2e = 93% WY13 

törzzsel). Az 5 v/v% DMSO segéd oldószer jelenlétében végzett bioredukciók eredményei után arra 

következtettünk, hogy a DMSO nagyobb mennyisége káros az egész-sejtes bioredukcióra (c1e = 11% 

WY3 esetén és c1e = 1,5% WY13 esetén). Az a tény, hogy a DMSO tolerancia profilok különböztek 

az 1a ketonok (13. táblázat) és a 1e keton (14. táblázat) bioredukcióiban, alátámasztják azt a hipoté-

zist, hogy az 1a-e ketonok bioredukcióiban a W. subpelliculosus izolátumok legalább két ketoreduk-

táz enzimmel vesznek részt, amik különböző oldószer toleranciával rendelkeznek. 

5.1.8. Liofilizált élesztő egész-sejtekkel végrehajtott aciloin-kondenzáció 

A munkám során tanulmányoztuk az újonnan izolált vad-típusú élesztő törzsek (9. táblázat) ak-

tivitását és szelektivitását a benzaldehid aciloin-kondenzációjában (37. ábra). A reakciókat, az előző-

leg bemutatott bioredukciókhoz hasonlóan, vizes pufferben szuszpendált liofilizált élesztősejtekkel 

hajtottuk végre. A sütőélesztővel a 3 benzaldehiden végzett korábbi kísérleteink során kiderült, hogy 

fermentáló és nem-fermentáló körülmények között is végrehajtva a reakciót aciloin termék képződése 

figyelhető meg (nem-fermentáló közegben végezve a reakciót szignifikánsan több), azonban a fő ter-

mék az 5 alkohol volt.  

 

37. ábra Élesztő katalizálta aciloin-kondenzáció 

Az előkísérletek során vizsgáltuk az élesztősejtek inkubálási idejét is. A legjobb eredményt/leg-

nagyobb aciloin termék képződést akkor kaptuk, amikor a sejteket 1 órán keresztül piruvát és szubszt-

rát hozzáadása nélkül inkubáltuk. A sütőélesztővel végzett előzetes tesztek során 2 ekvivalens nát-

rium-piruvát adódott az optimális mennyiségnek. Ezen eredmények alapján a kilenc élesztőtörzset 

vizsgáltuk a benzaldehid 3 aciloin-kondenzációjában, ahol a legtöbb esetben az (R)-4 aciloin termék 

jelenlétét detektálhattuk (15. táblázat). 
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15. táblázat Liofilizált élesztő törzsek vizsgálata potenciális biokatalizátorként a benzaldehid 3 aciloin kondenzációjában 

Törzs neve c3 (%) ee(R)-4 (%) R[a]  x(R)-4 (%)[b] 

Candida guillermondii 99 98 5,18 83 

Lodderomyces elongisporus 100 96 1,44 59 

Pichia carsonii 98 96 1,17 53 

Debaryomyces fabryi 100 95 0,45 31 

Debaryomyces hanseii 25 88 41,1 25 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY3) 29 93 4,55 24 

Candida norvegica 17 89 21,26 17 

Cryptococcus curvatus 15 78 2,69 11 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY13) 11 59 0,78 5 

Reakció körülmények: 40 mM (3), nátrium-piruvát (2 ekv.) és 2-propanol (100 μl) foszfát pufferben szuszpendálva (össz. 

térfogat: 5 ml, 100 mM, pH 7,0), hőmérséklet: 25 °C, reakcióidő: 3 h, liofilizált sejtpor: 150 mg; [a] Aciloin termék 4 és 

benzil-alkohol 5 moláris aránya; [b] Aciloin termék 4 mennyisége a reakcióelegyben. 

Három élesztő törzs (L. elongisporus, P. carsonii és a C. guillermondii) mutatott 3 óra reakcióidő 

után kiemelkedő aktivitást a benzaldehid 3 aciloin kondenzációjában (15. táblázat). Az ennél hosz-

szabb reakcióidők a melléktermékek keletkezésének (kiváltképp az 5 alkohol) kedveztek. Az aciloin-

kondenzációra jó affinitást mutató törzsek közül kettőnél magas ketoreduktáz aktivitást is megállapí-

tottunk, ezek a L. elongisporus (x(R)-4 = 59% , ee(R)-4 = 96%) és P. carsonii (x(R)-4 = 53% aciloin, ee(R)-

4 = 96%) törzsek, amik jó termeléssel és szelektivitással produkálták az (R)-4 aciloin terméket is. A 

leghatékonyabb biokatalizátornak a C. guillermondii liofilizált formája tűnt, a 3 benzaldehid aciloin 

kondenzációjában (x(R)-4 = 83% aciloin, ee(R) -4 = 98%) azonban sajnos az 1a,b ketonok redukciójánál 

mérsékelt aktivitást és szelektivitást mutatott. Magas aktivitás és enantiomer szelektivitást mértünk a 

D. fabryi katalizálta reakcióban, azonban itt a főtermékként az 5 alkohol jelent meg. A D. hanseii 

törzzsel végrehajtott aciloin kondenzációban, magas arányban (R = 41,1) jelent meg az (R)-4 termék, 

azonban a kiindulási 3 benzaldehidnek csupán a 25%-át alakította át. 

5.2. Rögzített egész-sejtes biokatalizátorok fejlesztése 

5.2.1. Célkitűzések 

Munkám ezen szakaszában az előzőekben kiválasztott ketoreduktáz és multiaktív biokatalitikus 

aktivitással rendelkező élesztő törzsek rögzítési lehetőségeit vizsgáltuk. Célul tűztük ki egy olyan 

immobilizálási forma kidolgozását, ami lehetővé teszi az egész-sejtes biokatalizátorok többszöri fel-

használásának lehetőségét mind szakaszos, mind folyamatos üzemben. Továbbá célunk volt, hogy 

immobilizálás után a sejtek megőrizzék multiaktivitásukat (keton redukció és aciloin-kondenzáció), 

valamint könnyen kezelhető, stabil biokatalizátorokat hozzunk létre, kapcsolható biokatalitikus akti-

vitással (38. ábra). Ezen tulajdonságok demonstrálásához két különböző modell biotranszformációt 
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választottuk ki, mégpedig az 1-fenilpropán-2-on 1a és 2-heptanon 1b enantiotóp szelektív redukcióját 

és a 3 benzaldehid aciloin-kondenzációját. 

 

38. ábra Élesztő egész-sejtek rögzítése, változtatható enzim aktivitással 

5.2.2. Szol-gél mátrixba rögzített élesztő egész-sejtes készítmény fejlesztése 

Habár, az eddig használt sejtek liofilizált formában könnyen kezelhetők, tárolhatók és szállítha-

tók és számos egyéb pozitív tulajdonsággal rendelkeznek [231], az eredeti formájukban és aktivitá-

sukban mégsem nyerhetők vissza a vizes közegű reakciókból. Így a liofilizált élesztősejtes biokatali-

zátorokkal csak egy reakció (és egy típusú transzformáció) valósítható meg, továbbá a liofilizálási 

procedúra költséges berendezéseket és folyamatos karbantartást igényel. Az élesztő sejtek rögzítése 

előnyös megoldást jelentett ahhoz, hogy az egész-sejteket újrahasznosítható biokatalizátorokká ala-

kítsuk [251]. A fizikai rögzítési módszerek közül a csapdázás egy jól bevált technika az immobilizált 

egész-sejtes biokatalizátorok előállítására, amelyek ezáltal jól tárolhatók és folyamatos áramlású 

biotranszformációkban alkalmazhatóvá válnak, azonban számos korábban publikált módszernek hát-

rányai is ismertek. Egy ilyen negatívum például, a szárított alginát gyöngybe csapdázott egész-sejtek 

duzzadása és szétesése alacsony koncentrációjú sóoldatokkal több órán át tartó érintkezése után 

[252].  
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16. táblázat Szilán prekurzor hatásának vizsgálata a szol-gél készítmény aktivitására és szelektivitására az 1a keton bio-

redukciójában 

Szilán prekurzor Forma 
c1a

 

(%) 

ee(S)-2a 

(%) 

TMOS friss setjmassza 93 >99 

TMOS liofilizált 78 >99 

TEOS friss sejtmassza 95 >99 

TEOS liofilizált 83 >99 

Reakció körülmények: 15 mM (1a), 50 mg rögzített L. elongisporus biokatalizátor és 2 v/v%, 275 mM 2-propanol foszfát 

pufferben szuszpendálva (össz. térfogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 24 h. 

A szol-gél rögzítés kidolgozásához Kato és munkatársai sütőélesztő immobilizálására publikált 

módszerét vettük alapul [251]. Első kísérleteinkben reprodukálni kívántuk a rögzítést a legnagyobb 

mennyiségben rendelkezésünkre álló L. elongisporus törzs felhasználásával, majd az általuk használt 

tetrametoxi-ortoszilikát (TMOS) szilán prekurzort, a kutatócsoportunkban elterjedten alkalmazott tet-

raetil-ortoszilikátra (TEOS) való kiváltását terveztük. A szol-gél képzési folyamat első lépése a 

szilika szol előállítása, a szilán prekurzor savkatalizált hidrolízisével. Következő lépésben a fermen-

táció után lecentrifugált sejtmasszát / liofilizált sejtport foszfát pufferben szuszpendáltuk és ezt adtuk 

az előzőleg előállított szilika szolhoz. A gél képződés és a két napon át tartó öregítés után kapott szol-

gél mátrixba zárt biokatalizátorokat finoman dörzsmozsárban összezúztuk és puffer oldattal mostuk. 

Az így előállított készítményeket az 1a keton bioredukciójában teszteltük (16. táblázat) és azt tapasz-

taltuk, hogy nincs szignifikáns különbség a biokatalizátor aktivitásában és szelektivitásában a vizsgált 

szilán prekurzorok között (c1a= 93% - TMOS; c1b = 95% - TEOS), azonban TEOS kereskedelmi ára 

jóval kedvezőbb. Nagy különbség mutatkozott azonban a kiindulási sejt formájánál, ugyanis mind a 

két esetben a liofilizált sejtporból való rögzített készítmény aktivitása több mint 10%-kal elmaradt a 

friss sejtből rögzítetthez képest. A továbbiakban így friss sejtmasszából, TEOS szilán prekurzor hoz-

záadásával készítettük a rögzített biokatalizátorokat. 

17. táblázat Hozzáadott MAT540 hordozó hatása a szol-gél készítmény aktivitására és szelektivitására az 1a keton bio-

redukciójában 

Hordozó 
Ub1a

[a] 

(%) 

ee(S)-2a 

(%) 
Állag 

- 40 >99 kemény agyag szerű 

10% MAT540 43 >99 kemény agyag szerű 

30% MAT540 52 >99 finom por 

50% MAT540 46 >99 finom por 

Reakció körülmények: 15 mM (1a), 50 mg rögzített L. elongisporus biokatalizátor és 2 v/v%, 275 mM 2-propanol foszfát 

pufferben szuszpendálva (össz. térfogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 24 h. [a]: A specifikus 

enzim aktivitás számítása: Ub = nP/(t × mB) ahol az nP a képződő termék mennyisége (μmol), a t a reakcióidő (min) és az 

mB a felhasznált biokatalizátor mennyisége (mg). 
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A folyamat végén kapott, már porított szol-gél készítménynek az állaga és formája sem volt 

megfelelő ahhoz, hogy később oszlopba töltve folyamatos üzemű biotranszformációkat lehessen vele 

végrehajtani. A készítmény állagán, a rögzítés során a sejtszuszpenzióhoz adott MAT540 (üreges 

szilika mikrogömbök, aktivált aminoalkil és vinil funkciókkal) hordozóval javítottunk. Az egész-sej-

tek és szilika mikrogömbök foszfát pufferes szuszpenzióját adtuk a szilika szolhoz, így a szilika hor-

dozó felületére adszorbeált egész-sejtek gélbe zárt formáját kaptuk. Az 1a keton bioredukciójában 

vizsgáltuk a hordozó mennyiségének hatását az aktivitásra és a készítmény állagára (17. táblázat). A 

sejtmassza mennyiségére számított 30 m/m% MAT540 hordozót tartalmazó készítmény magas akti-

vitást és szelektivitást (Ub1a = 52% és ee(S)-2a >99%) mutatott és megfelelő állagú lett. Az immobili-

zálás előtti és utáni egész-sejtek számát Helber-kamra segítségével határoztuk meg. A Helber-kamra 

két négyzethálós beosztású teret tartalmaz. A kisalakú négyzetek területe 1/400 mm2, a nagyalakúak 

területe 1/25mm2. Mélységük fedőlemezzel való lefedésnél 0,01 mm. Az 1 milliliterben lévő sejtszá-

mot úgy számíthatjuk ki, hogy a kisalakú négyzetekhez tartozó átlagos sejtszámot 4×106-nal, a nagy 

négyzetekhez tartozót 2,5×105-nel megszorozzuk. A Helber-kamra két egymástól vájattal elválasztott 

négyzetes beosztást tartalmaz, így két különböző szuszpenzió vizsgálatára alkalmas. A megszámlá-

landó négyzeteket a számlálókamra egész felületéről véletlenszerűen választjuk ki. A számlálásnál 

célszerű következetesen a felső és a jobb oldali határvonalon levő sejteket a négyzet belsejében le-

vőkhöz adni. Egy-egy sejtszuszpenzió sejtszámának meghatározása során legalább 500 sejtet kell 

megszámolni. A sejtcsoportokat és sarjadzó élesztőket egynek kell számolni és ebben az esetben sejt-

halmaz számot adunk meg. Amennyiben nagyon sűrű a tenyészet, számlálás előtt higítani kell. Az 

érzékenység alsó határa 106 sejt/ml. Elsősorban élesztők és penészspórák számlálására használják 

[253]. A sejtek számának elemzése után több, mint 99%-os rögzítési hatékonyságot állapítottunk 

meg. A rögzített egész-sejtes készítményeket pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) is jellemeztük 

(39. és 40. ábra). 

 

39. ábra SEM képek a MAT540 hordozóról, nagyítás: A) 500x B) 1500x 
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40. ábra SEM képek az immobilizált L. elongisporus-ról, nagyítás: A) 500x B) 1500x 

Az egész-sejtes szuszpenzió szol-gél csapdázása során hordozóanyagként használt üreges jellegű 

MAT540 mikrogömbök felhasználásával, ami jó mechanikai stabilitással és nagy felülettel rendelke-

zik, hierarchikusan strukturált mikro- és nano-porózus kompozit rendszert alakítottunk ki. Ez a szer-

kezet fokozott mechanikai és kémiai ellenállást és kedvező diffúziós körülményeket biztosított az 

immobilizált sejtek számára. 

5.2.3. Rögzített egész-sejtes biokatalizátorok vizsgálata szakaszos és folyamatos üzemű biore-

dukciókban  

Az L. elongisporus sejteken kifejlesztett és bemutatott rögzítési módszer (TEOS szilán prekurzor 

és 30% MAT540 hozzáadásával) robusztusságát és más élesztősejtekre való alkalmazhatóságát iga-

zolva, az elővizsgálatok során jó biotranszformációs aktivitást mutató törzseken is alkalmaztuk. Ezzel 

a módszerrel előállított hat szol-gél mátrixba zárt élesztőtörzs aktivitását és szelektivitását az 1a és 

1b keton bioredukciójában vizsgáltuk rázatott lombikban (18. táblázat). 

18. táblázat Immobilizált élesztő egész-sejtes biokatalizátorok vizsgálata 1a és 1b ketonok redukciójában, szakaszos 

üzemben 

Törzs neve c1a (%) ee(S)-2a (%) c1b (%) ee(S)-2b (%) 

Candida norvegica 69 >99 33 >99 

Debaryomyces fabryi 70 >99 44 >99 

Lodderomyces elongisporus 88 >99 78 >99 

Pichia carsonii 87 >99 62 >99 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY3) <1 - <1 - 

Wickerhamomyces subpelliculosus (WY13) <1 - <1 - 

Reakció körülmények: 15 mM (1a), 50 mg rögzített biokatalizátor és 2 v/v%, 275 mM 2-propanol foszfát pufferben 

szuszpendálva (össz. térfogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 24 h. Az alacsony konverziójú 

reakciók enantiomertisztaságának nagyfokú bizonytalansága miatt az ee értékeket nem tüntettük fel, ha a konverzió 2% 

alatt maradt. 
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Az immobilizált élesztősejtes biokatalizátorok közül az, L. elongisporus készítményt találtuk  a 

leghatékonyabbnak az 1a (c1a = 88%; ee(S)-2a > 99%; 24 óra elteltével) és az 1b bioredukciójában (c1b 

= 78%; ee(S)-2b > 99%, 24 óra elteltével). Sajnos csak mérsékelt aktivitásokat figyeltünk meg az 1b 

enantiotóp szelektív redukciójában immobilizált C. norvegica sejtekkel (c2b = 33%; ee(S)-2b > 99%; 

24 óra elteltével) és az immobilizált D. fabryi törzs katalizálta reakcióban (c2b = 44%; ee(S)-2b > 99%, 

24 óra elteltével). A liofilizált formában több keton redukciójában is hatásos biokatalizátornak talált 

W. subpelliculosus törzsek szol-gél rögzített változata, 2-propanol és glükóz koszubsztrát jelenlété-

ben sem mutatott aktivitást az 1a és 1b ketonok redukciójában jelen reakciókörülmények között. 

Kutatómunkám részeként vizsgáltuk a rögzített készítmények tárolási stabilitását és hatását a 

biokatalitikus aktivitásra az 1a keton redukciójában. A kísérletek során összehasonlítottuk a törzsek 

liofilizált és fermentléből centrifugált sejtmassza formájában alkalmazott, illetve tárolt változatait is. 

Minden sejt formát először friss, majd 6 illetve 12 hónapig 4 °C-on tárolt változatban is tanulmá-

nyoztuk (19. táblázat). 

19. táblázat Tárolás hatásának vizsgálata a különböző formájú élesztő egész sejtek aktivitására és szelektivitására az 1a 

keton bioredukciójában 

    
C. norvegica D. fabryi L. elongisporus P. carsonii 

    Ub1a
[a] 

c(S)-1a 

(%) 

ee(S)-2a 

(%) 
Ub1a

[a] 
c(S)-1a 

(%) 

ee(S)-2a 

(%) 
Ub1a

[a] 
c(S)-1a 

(%) 

ee(S)-2a 

(%) 
Ub1a

[a] 
c(S)-1a 

(%) 

ee(S)-2a 

(%) 

Sejtmassza 

Friss 5,9 95 99 5,7 92 99 5,9 95 99 5,9 95 99 

6 hónap - [b] [c] - [b] [c] - [b] [c] - [b] [c] 

12 hónap - [b] [c] - [b] [c] - [b] [c] - [b] [c] 

Liofilizált 

Friss 1,2 94 >99 1 74 >99 1,2 94 >99 1,2 94 >99 

6 hónap 1,2 94 >99 1 73 98 1,2 93 >99 1,2 91 >99 

12 hónap 1,2 93 >99 1 72 97 1,2 92 >99 1,2 91 >99 

Rögzített 

Friss 12,3 69 >99 12,5 70 >99 15,9 88 >99 15,5 87 >99 

6 hónap 11,9 67 >99 11,9 67 >99 15,5 87 >99 15 84 >99 

12 hónap 11,6 65 >99 11,8 66 >99 15,3 86 >99 15 84 >99 
Reakció körülmények: 15 mM (1a), (50 mg rögzített, 100 mg sejt massza, 100 mg liofilizált por) biokatalizátor és 2 v/v%, 

275 mM 2-propanol foszfát pufferben szuszpendálva (össz. térfogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reak-

cióidő: 24 h; [a]: A specifikus enzim aktivitás számítása: Ub = nP/(t × mB) ahol az nP a képződő termék mennyisége 

(μmol), a t a reakcióidő (min) és az mB a felhasznált biokatalizátor mennyisége (mg) [b] Nincs mérhető aktivitás; [c] Nem 

meghatározható. Tárolási hőmérséklet: 4 °C. 

A tesztek során kiderült, hogy a törzsek sejt massza állapotban való tárolásra nem alkalmasak, 

és kizárolag frissen használhatók, ekkor azonban kiemelkedő aktivitással bírnak. Az élesztő sejtek 
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mind liofilizált, mind pedig rögzített formában jól tárolhatók, a biotranszformációs aktivitásuk (több, 

mint 90% maradó aktivitás minden esetben) és szelektivitásuk megőrzése mellett.  

Következőkben, a négy hatékonyan immobilizált egész-sejtes biokatalizátor folytonos átfolyású 

bioreaktorokban való alkalmazhatóságát vizsgáltuk az 1a és 1b ketonok redukciójában (41. ábra). A 

szol-gél mátrixban rögzített élesztő sejteket oszlopba töltöttük, és precízen temperálható térbe he-

lyeztük, majd a kofaktort is (0,1 mM NADH) tartalmazó szubsztrát oldatot (1a vagy 1b) megfelelő 

áramlási sebességgel (50 µl perc-1) HPLC pumpa segítségével pumpáltunk át az oszlopon. Az (S) -

2a vagy (S)-2b előállítását végző folyamatos üzemű töltött ágyas bioreaktorokat, 30 °C-on 24 órán 

át működtettük. Az időbeli stabilitás meghatározásához óránként mintát vettünk a kifolyó elegyből, 

és királis állófázisú gázkromatográfia segítségével meghatároztuk a konverzió és az enantiomertisz-

taság értékeket. A stacioner állapot beállta után (teljes holttérfogat tízszerese), az átfolyó reakcióele-

gyet gyűjtöttük, majd a folyamatos üzemű enantiotóp szelektív redukció befejeztével a terméket izo-

láltuk és kipreparáltuk.  

 

41. ábra Folyamatos üzemű bioredukciók rögzített élesztő egész-sejtekkel 

20. táblázat Az 1a és 1b ketonok enantiotóp szelektív bioredukciója folyamatos üzemű átfolyásos bioreaktorokban a 

stacioner állapot elérése után 

Törzs neve c1a (%) ee(S)-2a (%) rflow
[a] c1b (%) ee(S)-2b (%) rflow

[a] 

C. norvegica 42 >99 0,9 49 >99 1,0 

D. fabryi 25 >99 0,5 22 >99 0,5 

L. elongisporus 92 >99 1,9 86 >99 1,8 

P. carsonii 95 >99 2,0 93 >99 1,9 

Reakció körülmények: az 1a,b (17 mM), NADH (0,1 mM) és 2-propanol (2 v/v%, 275 mM) foszfát pufferes (100 mM, 

pH 7,5) oldata 50 µl perc-1 áramlási sebességgel a rögzített biokatalizátort tartalmazó oszlopra (410±13 mg) táplálva 30 

°C-on; [a] Specifikus produktivitás érték (rflow) a következő egyenlet alapján: rflow= ([P] × f) / mb [ahol [P] – termék 

koncentrációja (mmol ml-1), f – áramlási sebesség (ml min-1), mb – felhasznált biokatalizátor tömege (g)].  

A folyamatos üzemű reakció körülményei között (20. táblázat), a rögzített L. elongisporus és a 

P. carsonii törzsek magas konverzióval és kiváló szelektivitással katalizálták az 1a enantiotóp sze-

lektív bioredukcióját (c1a = 95% L. elongisporus törzs használatakor és c1a = 92% P. carsonii törzzsel, 
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mindkét esetben az ee(S)-2a > 99%). A C. norvegica és D. fabryi tartalmú biokatalizátorokkal, meg-

egyező körülmények között végzett 1a és 1b ketonok bioredukcióiban, nagy szelektivitással, de ki-

sebb konverziókat, detektálhattunk (c1a = 41%; ee(S)-2a > 99% és c1b = 49%, ee(S)-2b > 99% C. nor-

vegica-val; valamint c1a = 25%; ee(S)-2a> 99% és c1b = 22%, ee(S)-2b > 99% D. fabryi-val). A trendek 

megegyeznek a rázatott lombikban tapasztalt eredményekkel, azonban az utóbbi két törzs esetében 

jelentős aktivitás csökkenést tapasztaltunk. Jól látható, hogy a rögzített sejtek a 24 órán keresztül 

üzemeltetett bioredukció során végig megőrizték a kezdeti aktivitásukat és szelektivitásukat (42. ábra, 

teli oszlopok). 

 

42. ábra A rögzített egész-sejtes biokatalizátorok aktivitásának (A, C) és szelektivitásának (B, D) összehasonlítása 1a 

(A, B) és 1b (C, D) ketonok enantiotóp szelektív bioredukciójában NADH jelenlétében (teli oszlopok:  - P. carsonii; 

 - L. elongisporus;  - C. norvegica;  - D. fabryi) vagy visszanyert NADH jelenlétében (csíkos oszlopok, teli oszlo-

poknak megfelelő színekkel). Reakció körülmények: az 1a,b (17 mM), NADH (0.1 mM) és 2-propanol (2v/v%, 265 mM) 

foszfát pufferes (100 mM, pH 7,5; teli oszlopok) vagy visszanyert NADH tartalmú foszfát pufferes (100 mM, pH 7,5; 

csíkos oszlopok) oldata 50 µl perc-1 áramlási sebességgel a rögzített biokatalizátort tartalmazó oszlopra (410±13 mg) 

táplálva 30 °C-on. 

A biokatalitikus rendszerünket fenntarthatóbbá téve, a teljes átfolyó reakcióelegyből visszanyer-

tük a NADH kofaktort (az összegyűjtött reakcióelegyből a terméket etil-acetáttal extraháltuk, a visz-
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szamaradó és újrafelhasználható NADH tartalmú vizes fázsból pedig csökkentett nyomáson eltávo-

lítottuk az esetleges szerves oldószer), egy korábbi tanulmány során kidolgozott módszer alapján 

[252].  Az így visszanyert NADH tartalmú kofaktor oldattal (42. ábra, csíkos oszlopok) megismétel-

tük az 1a és 1b ketonok folyamatos üzemű átfolyásos reaktorban végzett bioredukcióit immobilizált 

élesztősejtekkel. A visszanyert NADH oldatban végzett bioredukciók eredményei a L. elongisporus 

és P. carsonii törzsek esetében minimális aktivitás csökkenéssel összehasonlíthatók a friss NADH 

oldat jelenlétében végzett folyamatos üzemű reakciókkal (c1a = 92% L. elongisporus és c1a = 90% a 

P. carsonii, valamint ee(S)-2a > 99% 24 óra működés után). Az 1b keton C. norvegica és D. fabryi 

katalizálta redukciójában sajnos jelentősebb aktivitás csökkenést tapasztaltunk, azonban a keletkező 

keton (S)-2b enantiomertisztasága minden esetben 99% feletti maradt. 

5.2.4. Szol-gél rögzített élesztő egész-sejtes biokatalizátorok aktivitásának vizsgálata szakaszos 

és folyamatos üzemű aciloin-kondenzációban 

A bioredukciók tanulmányozása után, a L. elongisporus és P. carsonii törzseket, amik már liofi-

lizált formában is jó aktivitást és szelektivitás mutattak, további vizsgálatoknak vetettük alá rögzített 

biokatalizátorként a 3 benzaldehid aciloin-kondenzációjában. Amennyiben a liofilizált élesztősejtek 

esetén ismertetett reakció körülményeket alkalmaztuk, akkor a 3 nagy konverziója mellett az (R)-4 

aciloin termék képződését nem detektáltuk. Így a sikeres biotranszformációk elvégzéséhez a paramé-

terek újra optimalizálására volt szükség. A kísérletek során kiderült, hogy a piruvát mennyisége (2 

ekvivalens helyett 3 ekvivalens), a pH (pH 7,5-es foszfát puffer helyett pH 5-ös) és a reakcióidő (4 

óra helyett 3 óra) is jelentősen befolyásolta a reakció végeredményét.  

21. táblázat Immobilizált élesztő egész sejtes biokatalizátorok vizsgálata a benzaldehid 3 aciloin kondenzációjában, sza-

kaszos üzemben 

Törzs neve c3 (%) ee(R)-4 (%) R[a] x5 (%)[b]  x(R)-4 (%)[b] 

L. elongisporus 92 93 0,91 48 44 

P. carsonii 99 92 0,06 83 5 

Reakció körülmények: 40 mM (3), nátrium-piruvát (3 ekv.) és 2-propanol (100 μl) citrát pufferben szuszpendálva (össz. 

térfogat: 2,5 ml, 100 mM, pH 5), hőmérséklet: 25 °C, reakcióidő: 3 h, rögzített biokatalizátor: 150 mg; [a] Aciloin termék 

4 és benzil-alkohol 5 moláris aránya; [b] Benzil-alkohol 5 és az aciloin termék 4 mennyisége a reakcióelegyben. 

Az ismételten elvégzett optimalizálás ellenére is az immobilizált élesztősejtekkel végzett aciloin-

kondenzációkban gyengébb eredményeket kaptunk (21. táblázat). Mindkét törzs esetében a 3 benzal-

dehid átalakítása közel tökéletesen végbement, azonban a P. carsonii törzs katalizálta reakcióban a 5 

benzil-alkohol volt a főtermék. (x(R)-4 = 44%; ee(R)-4 = 93% L. elongisporus esetében és x(R)-4 = 5%; 

ee(R)-4 = 92% immobilizált P. carsonii esetében) 



 87 

A rázatott lombikos, szakaszos üzemű kísérletek után, az élesztő készítményeket folyamatos 

üzemű aciloin-kondenzációban is teszteltük. A L. elongisporus vagy P. carsonii rögzített egész sej-

tekkel töltött bioreaktorokra 50 µl perc-1 áramlási sebességgel tápláltuk a tiamin-pirofoszfát kofaktort 

és a működést stabilizáló MgCl2 tartalmú szubsztrát oldatot, majd 25 °C hőmérsékleten 24 órán át 

működtettük a rendszert (43. ábra). 

 

43. ábra Rögzített élesztő egész-sejtek katalizált folyamatos üzemű aciloin-kondenzáció 

A folyamatos üzemű körülmények között végzett, aciloin kondenzációkban felhasznált immobi-

lizált élesztősejtek biokatalitikus teljesítményében javulást értünk el a szakaszos üzemű reakciók 

eredményéhez képest. A képződött (R)-4 mennyisége a kifolyó reakcióelegyben a stacioner állapot 

elérése után 44%-ról 51%-ra nőtt az L. elongisporus tartalmú és 5%-ról 19%-ig emelkedett a P. car-

sonii tartalmú bioreaktor használatakor a folyamatos üzemű rendszerben (22. táblázat). A rögzített L. 

elongisporus törzsek katalizálta reakcióban az (R)-4 aciloin termék enantiomer tisztasága is javult 

(ee(R)-4 = 96%). Az időbeli stabilitás tesztek során megállapítottuk, hogy ezeket a folyamatos üzemű 

biotranszformációs rendszereket 24 órán át működtethetjük az aktivitás és szelektivitás romlása nél-

kül (44. ábra). 

22. táblázat Benzaldehid 3 aciloin kondenzációja folyamatos üzemű átfolyásos biorektorokban 

Törzs neve 
c3 

(%) 
ee(R)-4 
(%) 

Ra) x(R)-4
b) 

(%) 
rflow

c) 

L. elongisporus 98 96 1,0 51 1,2 

P. carsonii 69 90 0,4 19 0,5 

Reakció körülmények: a 3 (20 mM), és 2-propanol (400 µl) citrát pufferes (100 mM, pH 5,0) oldata, ami tartalmazza a 

nátrium-piruvátot (60 mM, 3 ekv.), TPP-t (0,2 mM) és MgCl2-ot (1,0 mM) 50 µl perc-1 áramlási sebességgel a rögzített 

biokatalizátort tartalmazó oszlopra (410±13 mg) táplálva 25 °C-on; [a] Aciloin termék 4 és benzil-alkohol 5 moláris 

aránya; [b] Aciloin termék 4 mennyisége a reakcióelegyben; [c] Specifikus produktivitás érték (rflow) a következő egyenlet 

alapján: rflow= ([P] × f) / mb [ahol [P] – termék koncentrációja (µmol ml-1), f – áramlási sebesség (ml min-1), mb – felhasz-

nált biokatalizátor tömege (g)].  
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44. ábra Benzaldehid folyamatos üzemű aciloin kondenzációjának időbeli stabilitás vizsgálata rögzített A) P. carsonii és 

B) L. elongisporus biokatalizátorokkal (x(R)-4: színes oszlopok; ee(R)-4 színes pontok). A reakció körülmények megegyez-

nek a 22. táblázatnál leírtakkal. 

5.2.5. Kapcsolható biotranszformációk megvalósítása rögzített élesztő sejtekkel  

A liofilizált és szol-gél mátrixba zárt élesztő egész-sejtekkel végzett tanulmányaink során sike-

rült találunk két különböző élesztő törzset (P. carsonii és L. elongisporus), amelyek hatékony bioka-

talizátornak bizonyultak mind a ketonok enantiotóp szelektív bioredukcióiban, mind az aciloin-kon-

denzációs reakcióban, ezért ezeket a törzseket a következőkben immobilizált egész-sejtes, több-

célú/kapcsolható aktivitású biokatalizátorként vizsgáltuk. Célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a kü-

lönböző biotranszformációkra (bioredukció vagy aciloin-kondenzáció) „igény szerint kapcsolható” 

biokatalizátorként való alkalmazhatóságukat, ahol működésüket a hozzáadott szubsztrát és a megfe-

lelő reakciókörülmények határozzák meg/aktiválják, akár egymást követő reakciókban is, ahol az 

aktuális reakció független az előző ciklusban végrehajtott reakciótól és a termékeik külön-külön ki-

nyerhetők (45. ábra). 

 

45. ábra Kapcsolható biotranszformációk folyamatos üzemű reaktorokban 
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A kapcsolható biotranszformációk vizsgálatait elsőként szakaszos üzemben, rázatott lombikos 

kísérletekben tanulmányoztuk. Az első reakcióban a 3 benzaldehid aciloin-kondenzációjában vizs-

gáltuk a rögzített egész-sejteket (23. táblázat), a már előzőleg optimált körülményekkel, ahol az (R)-

4 terméket hasonló mennyiségben és enantiomer szelektivitással produkálta a biokatalitikus rendszer 

(x(R)-4 = 44%; ee(R)-4 = 92% a L. elongisporus esetén és x(R)-4 = 5%; ee(R)-4 = 91% P. carsonii esetén). 

A 3 órás reakció elvégeztével a biokatalizátorokat kiszűrtük az elegyből, foszfát pufferrel mostuk és 

megszárítottuk, majd második reakcióban az 1a keton enantiotóp szelektív redukciójában használtuk 

fel (24. táblázat). Sajnálatos módon a 24 óra reakcióidő után a bioredukciók aktivitás eredményei 

közel 50%-kal visszaestek a szimpla rögzített sejtekkel végzett bioredukciókhoz képest (c1a értéke 

88%-ról 44%-ra L. elongisporus esetén és 87%-ról 52%-ra P. carsonii; ee(S)-2a mindkét esetben 99% 

feletti). Az ismételt szűrés, mosás és szárítási protokoll elvégzése után mindkét biokatalizátor elve-

szítette az aktivitását és nem volt felhasználható egy esetleges 3. reakcióban (sem aciloin-kondenzá-

ció, sem bioredukció). Az aktivitás csökkenését, majd teljes elvesztését, minden bizonnyal a bioka-

talizátorok reakciók közötti pufferes kezelése okozhatja, melynek során a ketoreduktáz és piruvát-

dekarboxiláz enzimek működéséhez elengedhetetlen kofaktorok is kimosódhatnak a szol-gél mátrix-

ból.  

23. táblázat Kapcsolható biotranszformációk: a benzaldehid 3 aciloin kondenzációja az első reakcióban 

Törzs neve  c3 (%) ee(R)-4 (%) R[a]  x(R)-4
[b] 

L. elongisporus 92 92 0,95 44 

P. carsonii 90 91 0,04 5 

Reakció körülmények: 40 mM (3), nátrium-piruvát (3 ekv.) és 2-propanol (100 μl) citrát pufferben szuszpendálva (össz. 

térfogat: 2,5 ml, 100 mM, pH 5), hőmérséklet: 25 °C, reakcióidő: 3 h rögzített biokatalizátor: 150 mg; [a] Aciloin termék 

4 és benzil-alkohol 5 moláris aránya; [b] Aciloin termék 4 mennyisége a reakcióelegyben. 

24. táblázat Kapcsolható biotranszformációk: 1a keton enantiotóp szelektív redukciója a második reakcióban 

Törzs neve  c1a (%) ee(S)-2a (%) 

L. elongisporus  44 > 99 

P. carsonii 52 > 99 

Reakció körülmények: 15 mM (1a), 50 mg rögzített biokatalizátor és 2 v/v %, 275 mM 2-propanol foszfát pufferben 

szuszpendálva (össz. térfogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 24 h. 

A rázatott lombikban végzett előzetes kísérletek után „az igény szerint kapcsolható” biotransz-

formációkat folyamatos üzemű átfolyásos bioreaktorokban hajtottuk végre egymást követő bioreduk-

ciós és aciloin-kondenzációs folyamatokban (25. táblázat és 46. ábra). A különböző bioaktivitások 

közötti kapcsolhatóság demonstrálásához mindkét biokatalizátort egy hosszabb biotranszformációs 
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folyamatban alkalmaztunk, amely három reakciót tartalmazott, mind a három esetben 24 órás folya-

matos működés mellett 25 és 30 °C-on. Elsőként az L. elongisporus alapú biokatalizátorral töltött 

oszlopban, az 1a keton enantiotóp szelektív bioredukcióját hajtottuk végre, ami az előzményeknek 

megfelelően a keton majdnem teljes átalakulását eredményezte az (S)-2a termékké, kiváló enantiotóp 

szelektivitással (c1a  = 95%; ee(S)-2a > 99%). A 2. reakciót megelőzően a rendszert citrát pufferrel 

mostuk, majd a 2. reakcióban a 3 benzaldehid aciloin-kondenzációját végeztük el elfogadható pro-

duktivitással (x(R)-4 = 51%) és nagy enantiomer tisztasággal (ee(R)-4 = 97%). Ezt követően foszfát-

pufferrel való megfelelő mosás után ismételten az 1a keton bioredukcióját tanulmányoztuk a 3. reak-

cióban, ugyanazon a töltött oszlopon. A 3. reakcióban is az 1. reakcióhoz hasonlóan, minimális visz-

szaeséssel, de még mindig magas termeléssel sikerült előállítanunk az (S)-2a alkoholt (c1a = 93%), 

megőrizve a kiváló enantiomer tisztaságot (ee(S)-2a > 99%). A P. carsonii tartalmú töltött ágyas bio-

reaktorok vizsgálata esetén valamivel alacsonyabb konverzióval, de hasonló eredményeket és tren-

deket figyelhettünk meg az egyes reakcióknál (25. táblázat és 46. ábra) Az így kidolgozott rendsze-

rünkkel sikerült megvalósítanunk különböző enantiomer tiszta vegyületek [(S)-2a 1. és 3. reakcióban 

és (R)-4, a 2. reakcióban] egymás utáni szintéziseit, ugyanazzal a töltött oszloppal, folyamatos üzem-

ben.  

25. táblázat Az 1a keton és 3 aldehid kapcsolható biotranszformációi rögzített egész-sejtes biokatalizátorral töltött mik-

roreaktorban, folyamatos üzemben 

Biokatalizátor[a] Reakció[b] Szubsztrát[b] 
Y[c] 

(%) 

ee[d] 

(%) 

L. elongisporus 1. 1a 90 >99 

L. elongisporus 2. 3 47 96 

L. elongisporus 3. 1a 91 >99 

P. carsonii 1. 1a 86 >99 

P. carsonii 2. 3 15 90 

P. carsonii 3. 1a 87 >99 

Reakció körülmények: az 1a,b (17 mM), NADH (0,1 mM) és 2-propanol (2 v/v%, 275 mM) foszfát pufferes (100 mM, 

pH 7,5) oldata az első reakcióban és visszanyert NADH tartalmú foszfát pufferes (100 mM, pH 7,5) oldata a harmadik 

reakcióban 50 µl perc-1 áramlási sebességgel a rögzített biokatalizátort tartalmazó oszlopra (410±13 mg) táplálva 30 °C-

on; a 3 (20 mM), és 2-propanol (400 µl) citrát pufferes (100 mM, pH 5,0) oldata, ami tartalmazza a nátrium-piruvátot (60 

mM, 3 ekv.), TPP-t (0,2 mM) és MgCl2-ot (1,0 mM) 50 µl perc-1 áramlási sebességgel a rögzített biokatalizátort tartal-

mazó oszlopra (410±13 mg) táplálva 25 °C-on; [a] A reakciók rögzített L. elongisporus vagy P. carsonii egész-sejtekkel 

töltött oszlopokban lettek elvégezve; [b] Az egymást követő reakciók ugyanazon bioreaktorokban lettek kivitelezve, re-

akció idő: 24 óra;  [c] Izolált termelés; [d] Termékek enantiomertisztasága [(S)-2a az 1. és 3. reakcióból; és (R)-4 a 2. 

reakcióból]. 
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A kapcsolható biotranszformációs folyamat három reakciója során kiderült, hogy a szol-gél rög-

zített L. elongisporus és P. carsonii biokatalizátorok működési stabilitása meglehetősen jónak mond-

ható az összesen három napos folyamat során (46. ábra). Sajnos az egész-sejt tartalmú biokatalizáto-

rokkal megvalósított folyamatos üzemű aciloin kondenzációkban alacsonyabb működési stabilitás 

volt megfigyelhető, ezért egy 4. reakcióban való felhasználása nem volt eredményes, feltételezhetően 

(R)-4 termék előállításához szükséges piruvát-dekarboxiláz enzimaktivitás elvesztése miatt. 

 
46. ábra Működés közbeni stabilitás vizsgálata a rögzített L. elongisporus (A, B) és P. carsonii (C, D) sejtek három 

egymást követő különböző folyamatos üzemű biotranszformációban. A és C panel mutatja az 1a keton enantiotóp sze-

lektív redukciójának az eredményeit az 1. reakcióban (c1a: ■; ee(S)-2a: ●) és a 3. reakcióban (c1a: □; ee(S)-2a: ○). B és D panel 

tartalmazza a 3 aciloin kondenzáció eredményeit a 2. reakcióban (x(R)-4: ■; ee(R)-4a: ●). A reakció körülmények megegyez-

nek a 25. táblázatnál leírtakkal. 

5.3. Koimmbilizált/közösen rögzített egész-sejtes biokatalizátor rendszerek fejlesztése 

5.3.1. Célkitűzés 

Kutatásunk ezen szakaszában célunk volt az előzőleg élesztő sejtekre kidolgozott szol-gél rögzí-

tési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata bakteriális sejtekre. A kutatócsoportunkban széles kör-

ben vizsgált a transzamináz enzimcsalád a racém aminok kinetikus rezolvásaiban, ezen belül is az E. 

coli-ban expresszált Chromobacterium violaceum ω-transzamináz (CvTA) [254], így a választásunk 

ennek a törzsnek a rögzítési vizsgálataira esett. Mivel a transzaminázokkal végzett racém aminok 
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kinetikus rezolválásánál termékként/melléktermékként a megfelelő keton keletkezik, ezért célul tűz-

tük ki a keletkező keton élesztő katalizálta továbbalakítását enantiomertiszta alkohollá (47. ábra). 

Vizsgálataink fő célja egy olyan folyamatos áramlásos reaktorokban is megvalósítható kaszkád reak-

ció rendszer kifejlesztése volt, amelyben biokatalizátorként két különböző típusú (élesztő és bakteri-

ális E. coli) és aktivitású (ketoreduktáz és transzamináz) közösen rögzített egész-sejtet alkalmazunk. 

 

47. ábra Racém aminok [(±)-8b,f] koimmobilizált transzamináz és ketoreduktáz aktivitással rendelkező egész-sejtek ka-

talizálta „one-pot” átalakítása enantiomertiszta aminokká (R)-8b,f és alkoholokká (S)-2b,f 

A kiválasztott egész-sejtes együtt rögzített rendszer biokatalitikus tulajdonságainak tesztelésére 

modell biotranszformációként a racém 4-fenil-bután-2-amin [(±)-8f] kinetikus rezolválásat és hozzá 

kapcsolt reakcióként a keletkező keton enantiotóp szelektív redukcióját választottunk (47. ábra). A 

racém 4-fenil-bután-2-amin [(±)-8f] szubsztrátként való kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy a 

reakciójából származó termékek valódi szintetikus jelentőséggel bírnak. A visszamaradó (R)-amin 

(R)-8f, a Dilevalol vérnyomáscsökkentő szer intermedierje [255], és a reakció során képződő (S)-

alkohol (S)-2f felhasználása ízesítő szerek, vérnyomáscsökkentő szerek, valamint görcsoldó (epilep-

szia elleni) szerek szintézis prekurzoraként is ismert [256]. Az amin [(±)-8f] a Chromobacterium 

violaceum (CvTA) ω-transzamináz már ismert szubsztrátja, és a megfelelő ketonra is jó aktivitást 

mutatott már korábban a Lodderomyces elongisporus (LeKRED) élesztőtörzs. A folyamat működési 

hipotézise a követkző volt; a kaszkád reakció során a CvTA katalizálta első lépésben az (S)-8f amin 

1f ketonná alakul át, míg a kevésbé reaktív (R)-8f amin enantiomertiszta formában marad az oldatban. 

Ezután a LeKRED által katalizált második lépésben az 1f ketont sztereoszelektíven (S)-2f alkoholra 

redukáljuk. A módszerek robosztusságának bizonyítása céljából a kaszkád reakció rendszert, a hep-

tán-2-amin (±)-8b biotranszformációiban is vizsgáltuk. 



 93 

5.3.2. Szol-gél készítmény előállításának optimalizálása és tesztelés szakaszos üzemben 

 

48. ábra Koimmobilizált egész-sejtes biokatalizátor előállításának folyamata 

A rögzítési kísérletek során a már élesztősejtekre kidolgozott módszert alkalmaztuk: közvetlenül 

a fermentációs utáni centrifugált sejtmassza immobilizálása, TEOS szilika prekurzor használata és 

MAT540 üreges szilika mikrogömbök hordozóként való hozzádása (48. ábra). Mind a bakteriális, 

mind az együtt rögzített egész-sejtek esetében a 30 m/m% szilika hordozó tartalom bizonyult az op-

timálisnak az immobilizált biokatalizátorok aktivitására és állagára. A rögzítési hatékonyságot az im-

mobilizálás előtti és utáni egész-sejtek megszámolásával Helber-kamra segítségével határoztuk meg. 

CvTA és koimmobilizált készítmények esetében is nagyobb, mint 99%-os rögzítési hatékonyságot 

állapítottunk meg. Az immobilizált egész-sejtes készítményeket jelen esetben is pásztázó elektron-

mikroszkóppal (SEM) jellemeztük (49.-50. ábra). 
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49. ábra SEM képek az immobilizált CvTA-ról, nagyítás: A) 500x B) 1500x 

 

50. ábra SEM képek az együtt rögzített egész-sejtekről [LeKRED : CvTA arány (m/m) – 2:1], nagyítás: A) 500x B) 

1500x 

Az rögzített készítményeket először külön-külön vizsgáltuk a (±)-8f amin (CvTA esetén) és 1f 

keton (LeKRED esetén) rázatott lombikos biotranszformációiban (26. táblázat).  

26. táblázat Rögzített CvTA és LeKRED egész-sejtes biokatalizátorok aktivitásának és szelektivitásának vizsgálata (±)-

8f amin 1f keton biotranszformációjában 

Biokatalizátor Szubsztrát c (%) ee(R)-8f (%) ee(S)-2f (%) 

CvTA (±)-8f 50 >99 - 

LeKRED 1f 82 - >99 

Reakció körülmények: 7,5 mM [(±)-8f], 30 mM nátrium-piruvát, 0,2 mM PLP foszfát pufferes oldata (össz. térfogat: 

2 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakció idő: 24 h, immobilizált CvTA sejtek: 50 mg; 15 mM (1a), 50 mg 

rögzített LeKRED biokatalizátor és 2 v/v%, 275 mM 2-propanol foszfát pufferben szuszpendálva (2 ml, 100 mM, pH 

7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakcióidő: 24 h. 

Az eredményeket tanulmányozva elmondható, hogy az egész-sejtes rögzített CvTA katalizált 

(±)-8f amin kinetikus rezolvása tökéletesen lejátszódott (c(±)-8f = 50% és ee(R)-8f >99%; az elméleti 

legmagasabb konverzió értéke 50%) 24 óra reakcióidő után, és a rögzített LeKRED jelenlétében vég-

zett 1f keton bioredukciója is magas konverzióval (c1f = 82%) és kiemelkedő enatiomerszelektivitás-

sal (ee(S)-2f >99%) ment végbe.   
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Miután az előzetes vizsgálatok során bebizonyítottuk (26. táblázat), hogy az újonnan rögzített 

CvTA sejtek immobilizált formájukban is megőrzik aktivitásukat, és a LeKRED készítményünk is 

hatásos biokatalizátor az 1f redukciójában, a közösen rögzített készítmény immobilizálásnak fejlesz-

tésére és optimalizálására fektettük a hangsúlyt. A szol-gél rögzítési folyamat teljesen megegyezik a 

korábban bemutatottal, azzal a kivétellel, hogy a frissen centrifugált sejtmasszák keverékét és szusz-

penzióját alkalmaztuk. Tanulmányoztuk a CvTA-LeKRED sejtek tömeg arányának a biokatalizátor 

aktivitására gyakorolt hatását a (±)-8f amin kaszkád reakciójában. A biotranszformáció sikeres leját-

szódása érdekében a reakcióelegyhez mind PLP-t, mint a CvTA működéséhez szükséges kofaktort, 

mind a NADH kofaktor regenerációs ciklusához szükséges 2-propanol koszubsztrátot hozzáadtuk, 

majd 30 °C-on 24 órán át síkrázógépen rázattuk az elegyet.  

27. táblázat A koimmobilizált egész-sejtes biokatalizátorban lévő transzamináz és ketoreduktáz aktivitású sejtek tömeg-

arányának a hatása a racém 4-fenilbután-2-amin [(±)-8f] TA-KRED kaszkád biotranszformációjára, szakaszos üzemben 

LeKRED:CvTA[a,b] x(S)-2f (%)[c,d] ee(R)-8f (%)[d] ee(S)-2f (%)[d] 

1:1 19 85 >99 

2:1 46 >99 >99 

4:1 35 89 >99 

Reakció körülmények: 7,5 mM [(±)-8f], 30 mM nátrium-piruvát, 0,2 mM PLP, 2 v/v%, 275 mM 2-propanol foszfát 

pufferes oldata (össz. térfogat: 2 ml, 100 mM, pH 7,5), hőmérséklet: 30 °C, reakció idő: 24 h, koimmobilizált egész-

sejtek: 50 mg; [a] Ko-immobilizáláshoz használt hordozó: MAT540 [üreges szilika mikrogömbök, aktivált aminoalkil és 

vinil funkciókkal (Materium Innovations, Granby, Canada)]; [b] Az alkalmazott ketoreduktáz aktivitású (nedves élesztő 

sejtmassza) és transzamináz aktivitású (nedves bakteriális sejtmassza) egész-sejtek aránya (m/m) a ko-immobilizálásban; 

[c] Az (S)-2f alkohol képződése a [(±)-8f] racém aminból a kaszkád reakcióban; [d] Az alkohol képződése a kaszkád 

reakcióban és a visszamaradó amin és keletkező alkohol mennyisége és enantiomertisztasága királis állófázisú GC-vel 

lett meghatározva. 

Amint az 27. táblázatban összefoglalt eredményekből látható, hogy amennyiben sejteket 1:1 tö-

megaránya kevertük össze, az csupán kis mennyiségű, de enantiomer tiszta alkoholt (S)-2f (x(S)-2f = 

19%) eredményezett. Abban az esetben, ha 2:1 arányban mértük és kevertük be a LeKRED és CvTA 

sejteket, akkor szol-gél rögzített készítményünk kiváló biokatalitikus viselkedést mutatott (x(S)-2f = 

46%; ee(R)-8f > 99% és ee(S)-2f > 99%). A sejtarány 4:1-re történő további növelése a képződő alkohol 

mennyiségére (x(S)-2f = 35%) és a visszamaradó amin enantiomer tisztaságára (ee(R)-8f = 89%) is ne-

gatív hatással bírt a kaszkád-rendszerben. A kapott eredmények után megállapítottuk, hogy a sejtek 

1:1 tömegarányban való összekeverése az alacsony ketoreduktáz aktivitás (és tartalom) miatt nem 

tudta tovább alakítani a képződő 1f ketont, azonban a 4:1-es tömegarány alkalmazásakor a biokatali-

zátor transzamináz aktivitása lett túl alacsony ahhoz, hogy a kiindulási (±)-8f amin teljes kinetikus 

rezolválását végrehajtsa, a kaszkád folyamat első reakciójában.  
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A sejtarány optimalizálás után kapott 2:1 tömegarányú LeKRED/CvTA koimmobilizált biokata-

lizátorok tárolási stabilitását is vizsgáltuk. Összehasonlítottuk a rögzítetlen formában 2:1 arányban 

bekevert sejtmasszát, a frissen előállított és 3 hónapig 4 °C-on tárolt biokatalizátorok aktivitását és 

szelektivitását (28. táblázat). Az eredményekből kiderül, hogy rögzítés pozitív hatással van az akti-

vitásra és szelektivitásra is, valamint a közösen rögzített készítmények jó tárolási stabilitást is mutat-

tak, ugyanis az aktivitásuk több, mint 90%-át megőrizték, a szelektivitás romlása nélkül. 

28. táblázat Tárolás hatásának vizsgálata a koimmobilizált egész-sejtek bioktalalitikus aktivitására 

Koimmobilizált sejtek x(S)-2f (%)[a,b] ee(R)-1f (%)[b] ee(S)-3f (%)[b] 

Immobilizálás előtti sejtmassza 45 97 98 

Frissen rögzített készítmény  46 >99 >99 

4 °C-on tárolt (3 hónap) 42 >99 >99 

A reakció körülmények megegyeznek a 28. táblázatban leírtakkal; [a] Az (S)-2f alkohol képződése a [(±)-8f] racém amin-

ból a kaszkád reakcióban; [b] Az alkohol képződése a kaszkád reakcióban és a visszamaradó amin és keletkező alkohol 

mennyisége és enantiomertisztasága királis állófázisú GC-vel lett meghatározva. 

5.3.3. Közösen rögzített biokatalizátorok vizsgálata folyamatos üzemű átfolyásos bioreaktorok-

ban 

Miután hatékony módszert dolgoztunk ki különböző aktivitású és típusú egész-sejtek együttes 

rögzítésére és azok felhasználását rázatott lombikos körülmények között tanulmányoztuk, a biokata-

lizátor készítmények alkalmazhatóságát folyamatos üzemű átfolyásos bioreaktorokban vizsgáltuk, az 

1f keton enantiotóp szelektív bioredukciójában a rögzített LeKRED sejteket, (±)-8f amin kinetikus 

rezolválásában a rögzített CvTA sejteket, valamint a (±)-8f,b kiindulási aminok kaszkád reakciójában 

a külön rögzített és a koimmobilizált sejteket. 

Az első kísérletsorozatban a rögzített transzamináz sejtek áramlási sebesség függését és időbeli 

stabilitását vizsgáltuk a (±)-8f folyamatos üzemű kinetikus rezolválásában (51. ábra). A sikeres kine-

tikus rezolválás megvalósításához a reakciókörülmények optimálására nem volt szükségünk a ráza-

tott lombikos kísérletekhez képest, így az amin, a nátrium-piruvát, PLP és 2-propanol foszfát pufferes 

oldatát különböző áramlási sebességgel tápláltuk a 30 °C-ra temperált térben lévő immobilizált CvTA 

katalizátort tartalmazó reaktorokra. A megfelelő áramlási sebesség megállapítása után a teszt reakciót 

24 órán keresztül vizsgáltuk. 
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51. ábra A (±)-8f amin folyamatos üzemű kinetikus rezolválása rögzített CvTA egész-sejtekkel 

Az elvégzett kísérletek eredményeiből kiderült (29. táblázat), hogy az áramlási sebességnek, 

vagyis a tartózkodási időnek igen jelentős hatása van a (±)-8f amin kinetikus rezolválására. A 100 µl 

perc-1 áramlási sebességű rátáplálás esetén (ez 8,1 perc tartózkodási időt jelent) csupán 46%-ban ala-

kult át az amin az 1f ketonná, aminek következtében a visszamaradó (R)-8f amin enantiomer tiszta-

sága is csak 85% maradt. Amennyiben az áramlási sebességet 50 µl perc-1 értékre (ez 16,3 perc tar-

tózkodási időt jelent) csökkentettük, akkor tökéletesen lejátszódott a kinetikus rezolválás, tehát az 

(S)-amin teljesen átalakult ketonná (x1f = 50% és ee(R)-8f >99%), azonban az emelkedett tartózkodási 

idő miatt a produktivitás értéke (rflow) közel a felére csökkent. A reaktort 24 órán keresztül 50 µl perc-

1 áramlási sebességgel üzemeltetve jó rendszerstabilitást értünk az aktivitás minimális csökkenése 

mellett (52. ábra). Viszont a PLP kofaktor hozzáadása nélkül végzett kísérleteknél, már a 2. órában 

jelentős aktivitás és szelektivás csökkenést tapasztaltunk, ami a 24. óra végére 80% körüli zuhanást 

eredményezett. 

29. táblázat Áramlási sebesség vizsgálata a (±)-8f amin folyamatos üzemű kinetikus rezolválásában 

Áramlási sebesség (µl perc-1) x1f (%)[a] ee(R)-8f (%) rflow (µmol perc-1 g-1)[b] 

100 46 85 0,88 

50 50 >99 0,48 

Reakció körülmények: 7,5 mM (±)-8f, 30 mM nátrium-piruvát, 0,2 mM PLP, 2 v/v% 2-propanol foszfát pufferes 

(100 mM, pH 7,5) oldata 100 / 50 µl perc-1 áramlási sebességgel a rögzített biokatalizátort tartalmazó oszlopra 

(410±13 mg) táplálva 30 °C-on; [a] Az 1f képződése a reakcióelegyben; [b] Specifikus produktivitás érték (rflow) a követ-

kező egyenlet alapján: rflow= ([P] × f) / mb [ahol [P] – termék koncentrációja (µmol ml-1), f – áramlási sebesség (ml min-

1), mb – felhasznált biokatalizátor tömege (g)].  
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52. ábra A (±)-8f amin folyamatos üzemű kinetikus rezolválásának stabilitás vizsgálata rögzített CvTA egész-sejtekkel 

( ee(R)-8f;  x1f). A reakció körülmények megegyeznek a 29. táblázatnál leírtakkal, áramlási sebesség: 50 µl perc-1. 

Következőnek a rögzített LeKRED sejtekkel töltött bioreaktorokat vizsgáltuk az 1f keton folya-

matos üzemű bioredukciójában. Az előző fejezetben ismertetett és jól körüljárt reakcióparaméterek-

hez képest nem kellett változtatnunk az eredményes biotranszformáció elvégzéséhez (53. ábra).  

 

53. ábra Az 1f keton folyamatos üzemű enantiotóp szelektív bioredukciója rögzített LeKRED egész sejtekkel 

Az 1f keton redukciójára az alkalmazott áramlási sebesség kisebb befolyással bírt, így mind 100 

µl perc-1 adagolás esetén (x(S)-2f = 95% és ee(S)-2f > 99%) és mind 50 µl perc-1 adagolás esetén (x(S)-2f 

= 96% és ee(S)-2f > 99%) az (S)-2f alkoholt kiváló átalakulással és enantiomer tisztasággal kaptuk (30. 

táblázat). A rögzített LeKRED egész-sejtes biokatalizátorunk jelen körülmények között is kiváló sta-

bilitást mutatott a 24 órán keresztül végzett folyamatos üzem során, és kezdeti aktivitásának több, 

mint 95%-át tartotta meg, az enantiotóp szelektivitás csökkenése nélkül (54. ábra). Ebben az esetbe 

is, amennyiben NADH kofaktort nem adtunk a reakcióelegyhez, a rendszerünk a 24. óra végére szinte 

teljesen elvesztette a ketoreduktáz aktivitását. 
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30. táblázat A megfelelő áramlási sebesség meghatározása az 1f keton folyamatos üzemű enantiotóp szelektív biore-

dukciójában 

Áramlási sebesség (µl perc-1) x(S)-2f (%)[a] ee(S)-2f (%) rflow (µmol perc-1 g-1)[b] 

100 95 >99 3,9 

50 96 >99 2,0 

Reakció körülmények: az 1f (17 mM), NADH (0,1 mM) és 2-propanol (2v/v%, 275 mM) foszfát pufferes (100 mM, pH 

7,5) oldata 100 / 50 µl µl perc-1 áramlási sebességgel a rögzített biokatalizátort tartalmazó oszlopra (410±13 mg) táplálva 

30 °C-on; [a] Az (S)-2f képződése a reakcióelegyben; [b] Specifikus produktivitás érték (rflow) a következő egyenlet alap-

ján: rflow= ([P] × f) / mb [ahol [P] – termék koncentrációja (µmol ml-1), f – áramlási sebesség (ml min-1), mb – felhasznált 

biokatalizátor tömege (g)]. 

 

54. ábra Időbeli stabilitás vizsgálata a 1f keton folyamatos üzemű bioredukciójában rögzített LeKRED egész-sejtekkel 

( ee(S)-2f;  x(S)-2f). A reakció körülmények megegyeznek a 30. táblázatnál leírtakkal, áramlási sebesség: 50 µl perc-1. 

Az immobilizált egész-sejtek külön-külön elvégzett stabilitási és áramlási sebesség hatásainak 

vizsgálatai után a biokatalizátorokat, a (±)-8b,f amin kinetikus rezolválásából és az azt követő biore-

dukcióból álló kaszkád reakció rendszert vizsgáltuk folyamatos üzemű, átfolyásos bioreaktorokban. 

(55. ábra). A különálló egész sejtekkel végrehajtott kaszkád reakciók tanulmányozása és az ebből 

származó eredmények Abaházi Emese doktori disszertációjának a részei [257].  

 

55. ábra A (±)-8b,f aminok folyamatos üzemű átalakítása enantiomertiszta aminná (R)-8b,f és alkohollá (S)-2b,f koim-

mobilizált egész-sejtes biorektorokban 
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A különböző mikrobiális eredetű és különböző enzimaktivitásokkal rendelkező egész-sejtek 

együttes rögzítésének alkalmazhatóságát a (±)-8b,f aminok folyamatos üzemű kaszkád reakciójában 

vizsgáltuk. Az előkísérletek során kiderült, hogy egy darab koimmobilizált készítménnyel töltött osz-

lop alkalmazása sajnos nem volt elegendő a kaszkád reakció végbemeneteléhez, ugyanis az első re-

akciólépésben a (±)-8f amin kinetikus rezolválása nem volt tökéletes és jelentős mennyiségű (S)-8f 

amin szennyező maradt a reakcióelegyben. A biotranszformáció lejátszódásához két LeKRED/CvTA 

töltetű oszlopreaktort kell sorba kötnünk és ezen átáramoltatni a reakcióelegyet. Az alkalmazott áram-

lási sebesség vizsgálatakor megállapíthattuk (31. táblázat), hogy szintén az 50 µl perc-1 adagolás a 

legkedvezőbb a biotranszformációra, ebben az esetben az enantiomertiszta (R)-amin és (S)-alkohol 

mellett csupán minimális át nem alakult keton marad a reakcióelegyben (x(S)-2f = 47%; ee(R)-8f > 99% 

és ee(S)-2f > 99%). Az együtt rögzített LeKRED/CvTA biokatalizátor előnyeinek bemutatásához a 

rendszer hosszabb működési stabilitásának eredményeit hasonlítottuk össze a különálló egész-sejtes 

CvTA és LeKRED katalizálta kaszkádéval. A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a közösen rög-

zített egész-sejtek 24 óra működés után nagyobb aktivitással rendelkeztek folyamatos üzemű áram-

lásos reaktorokban, ezáltal nagyobb végkonverzióval nyerhető ki a rendszerből a keletkező (S)-2f 

alkohol (47%), mint a különálló rögzített sejtes rendszerben (42%). A hosszú távú stabilitási vizsgá-

latok (56. ábra A és B panel) első három órajában detektált konverziók átlag és szórás értékeit (1. óra, 

2. óra, 3. óra: x(S)-2f = 47,0 ± 0,1% különálló sejt kaszkád és x(S)-2f = 47,0 ± 0,4% koimmobilizált sejtek 

esetében) az ugyanazon reakciók utolsó három órájában mért értékeihez viszonyítottuk (22. óra, 23. 

óra, 24. óra x(S)-2f = 42 ± 0,1% különálló sejt kaszkád és x(S)-2f = 46 ± 0,2% koimmobilizált sejtek 

esetében), és megállapítottuk, hogy a közösen rögzített TA-KRED sejtes rendszer jobb stabilitást 

mutatott a hosszú távú vizsgálatok során, mint a CvTA és a LeKRED különálló egész-sejtes kaszkád 

rendszer. Ennek oka, hogy a KRED sejtek működése előnyös hatással bír a TA sejtek mellett a kasz-

kád reakcióban, azáltal, hogy fokozza a transzamináz reakció működését, a képződő keton azonnali 

átalakításával, és eltávolításával az egyensúlyi folyamatból. Végül a koimmobilizált egész-sejtekkel 

végzett preparatív léptékű kaszkád reakció kivitelezésekor jó termeléssel sikerült kinyernünk a reak-

cióból, a racém 4-fenil-bután-2-aminból (±)-8f visszamaradt enantiomer tiszta (R)-amint [(R)-8f, ki-

termelés: 44%, ee(R)-8f > 99%] és a megfelelő (S)-alkoholt [(S)-2f, kitermelés: 46%, ee(S)-2f > 99%]. 
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31. táblázat Áramlási sebesség hatása a (±)-8f amin folyamatos üzemű kinetikus rezolválás/bioredukció kaszkádra 

Áramlási sebesség (µl perc-1) x(S)-2f (%)[a] ee(R)-8f (%) ee(S)-2f (%) rflow (µmol perc-1 g-1)[b] 

100 44 >99 >99 0,40 

50 47 >99 >99 0,21 

Reakció körülmények: 7,5 mM [(±)-8f], 30 mM nátrium-piruvát, 0,2 mM PLP, 2 v/v%, 275 mM 2-propanol és 0,1 mM 

NADH foszfát pufferes (100 mM, pH 7,5) oldata, 100 / 50 µl perc-1 áramlási sebességgel a rögzített biokatalizátort tar-

talmazó oszlopra (410±13 mg) táplálva 30 °C-on; [a] Az (S)-2f alkohol képződése a [(±)-8f] racém aminból a kaszkád 

reakcióban; [b] Specifikus produktivitás érték (rflow) a következő egyenlet alapján: rflow= ([P] × f) / mb [ahol [P] – termék 

koncentrációja (µmol ml-1), f – áramlási sebesség (ml min-1), mb – felhasznált biokatalizátor tömege (g)]. 

 

56. ábra A (±)-8f folyamatos üzemű kinetikus rezolválás/bioredukció kaszkád időbeli stabilitása külön álló sejtekkel (A 

panel) töltött bioreaktorban ( ee(R)-8b; □ ee(S)-2b;  x(S)-2b)[257] és közösen rögzített CvTA/LeKRED egész-sejtekkel (B 

panel) töltött bioreaktorban ( ee(R)-8f;  ee(S)-2f;  x(S)-2f) A reakció körülmények megegyeznek a 31. táblázatnál leír-

takkal, áramlási sebesség: 50 µl perc-1. 

A CvTA és LeKRED egész-sejtekkel végzett munkánk utolsó szakaszában a közösen rögzített 

sejteket a (±)-8b amin kaszkád reakciójában tanulmányoztuk folyamatos üzemű átfolyásos reaktor-

ban. A sikeres biotranszformáció lejátszódásához ebben az esetben is két töltött oszlop sorba kötésére 

volt szükségünk, és az 50 µl perc-1 áramlási sebességű betáplálást találtuk a legmegfelelőbbnek (32. 

táblázat). Ugyan már a rövidebb tartózkodási idő esetén is enantiomertiszta formában kaptuk a visz-

szamaradó amint (ee(R)-8b > 99%) és a keletkező alkoholt (ee(S)-2b > 99%), azonban a keton redukció-

jához már nem volt elég ez a reakcióidő (x(S)-2b = 33%). Amennyiben növeltük a tartózkodási időt, 

kis mértékben javult a kaszkád reakció és a második lépésben lévő a keton redukciójának az eredmé-

nye (x(S)-2b = 37%; ee(R)-8b > 99%; ee(S)-2b > 99%). Egy esetleges harmadik oszlop sorba kötése, illetve 

a tartózkodási idő további növelése is minden bizonnyal pozitív hatással lett volna a biotranszformá-

ciós kaszkád lejátszódására, azonban ezek a lépések a produktivitási érték (rflow) még nagyobb csök-

kenését eredményezhetik, a hasznos konverzió növekedés ellenére. A 24 órás stabilitási tesztek ered-

ményei minimális aktivitás csökkenést mutattak, azonban az enantiomer tisztaság értékek a 24 óra 
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során végig 99% felettiek maradtak (57. ábra). Végül a preparatív léptékű reakcióban közepes terme-

léssel sikerült kinyernünk a reakcióból, az enantiomer tiszta (R)-amint [(R)-8b, kitermelés: 30%, ee(R)-

8b > 99%] és a megfelelő (S)-alkoholt [(S)-2b, kitermelés: 43%, ee(S)-2b > 99%]. 

32. táblázat Áramlási sebesség meghatározása a (±)-8b amin folyamatos üzemű kinetikus rezolválás/bioredukció kasz-

kádjába 

Áramlási sebesség (µl perc-1) x(S)-2b (%)[a] ee(R)-8b (%) ee(S)-2b (%) rflow (µmol perc-1 g-1)[b] 

100 33 >99 >99 0,30 

50 37 >99 >99 0,17 

Reakció körülmények: 7,5 mM (±)-8b, 30 mM nátrium-piruvát, 0,2 mM PLP, 2 v/v%, 275 mM 2-propanol és 0,1 mM 

NADH foszfát pufferes (100 mM, pH 7,5) oldata, 100 / 50 µl perc-1 áramlási sebességgel a rögzített biokatalizátort tar-

talmazó oszlopra (410±13 mg) táplálva 30 °C-on; [a] Az (S)-2b alkohol képződése a [(±)-8b] racém aminból a kaszkád 

reakcióban; [b] Specifikus produktivitás érték (rflow) a következő egyenlet alapján: rflow= ([P] × f) / mb [ahol [P] – termék 

koncentrációja (µmol ml-1), f – áramlási sebesség (ml min-1), mb – felhasznált biokatalizátor tömege (g)]. 

 

57. ábra A (±)-8b amin folyamatos üzemű kinetikus rezolválás/bioredukció kaszkád stabilitás vizsgálata koimmobilizált 

egész-sejtekkel töltött bioreaktorban ( ee(R)-8b;  ee(S)-2b;  x(S)-2b) A reakció körülmények megegyeznek a 32. táblá-

zatnál leírtakkal, áramlási sebesség: 50 µl perc-1. 
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5.4. Rögzített enzimes biokatalizátorok fejlesztése 

5.4.1. Célkitűzés 

Kutatómunkám utolsó részében ugyancsak fizikai módszerrel rögzített, de enzimes biokatalizá-

torok előállítását és alkalmazási lehetőségeit vizsgáltuk. A lipáz enzimek hatalmas ipari relevanciával 

bírnak és felhasználásuk is sokrétű. Az elmúlt évtizedekben számos kutatás jelent meg a lipáz enzi-

mek katalizálta szekunder alkoholok kinetikus rezolválásáról mind immobilizált, mind rögzítetlen 

formában is. Bár az általunk vizsgált Rhizomucor miehei és a Thermomyces lanuginosus törzsekből 

származó lipáz enzimek immobilizált formákban is kaphatók kereskedelmi forgalomban (többek kö-

zött a Sigma-Aldrichnál kaphatók a keresztkötött enzim-aggregátum (CLEA) vagy Implead 150 ké-

szítmények), azonban a Candida antarctica B lipáz különféle rögzített formáit tanulmányozva [258, 

259] kutatócsoportunk megállapította, hogy felületmódosított szilikagélre való hidrofób adszorpciós 

rögzítéssel sok esetben a kereskedelminél jobb, aktívabb biokatalizátort kaphatunk. Ezért célul tűztük 

ki, Rhizomucor miehei és a Thermomyces lanuginosus lipáz enzimek az eddigiekben még nem vizs-

gált, fizikai módszerrel történő, hidrofób adszorpciós rögzítését felületmódosított szilikagélekre és a 

kapott készítmények vizsgálatát enzimkatalizált kinetikus rezolválásban. 

5.4.2. Lipázok immobilizálása adszorpciós módszerrel felületmódosított szilikagélekre 

A rögzítési eljárás első lépésében a mezopórusos szilikagélek (Davisil® 250; részecskeméret: 

40-63 μm, pórusátmérő: 25 nm) felületmódosításait a kutatócsoportunkban korábban kidolgozott el-

járás alapján [260] 19 különböző mono- és diszubsztituált alkoxi-szilánnal hajtottuk végre. Így jó 

mechanikus stabilitású, változó hidrofób tulajdonságokkal rendelkező szilíka alapú hordozókat állí-

tottunk elő. Következő lépésben a Rhizomucor miehei és a Thermomyces lanuginosus (RmL és TlL) 

lipázok adszorpciós rögzítését végeztük el, a korábban CaLA és CaLB-re [260], valamint a lipáz AK-

ra és lipáz PS-re [259] kidolgozott módszerek szerint. Az immobilizálási eljárás első lépésében az 

oldat formában lévő és kapható RmL-t vagy TlL-t TRIS pufferben (pH 7,5) oldottuk, majd az így 

kapott lipáz oldathoz különböző felületmódosított szilika hordozót adtunk, és a szuszpenziókat 4 °C-

on 18 órán keresztül rázattuk. Az eljárás végeztével megvizsgáltuk a kapott immobilizált biokatali-

zátorok aktivitását és szelektivitását a racém 1-fenil-etanol (±)-2c enantiomer szelektív acilezési re-

akciójában (58. ábra).  
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58. ábra Racém 1-feniletanol rac-2c kinetikus rezolválása rögzített RmL vagy TlL enzimekkel, rázatott lombikban 

5.4.3. Rögzített lipáz készítmények alkalmazása szakaszos üzemű kinetikus rezolválásban 

Elsőként a hidrofób adszorpcióval előállított RmL biokatalizátorokat vizsgáltuk. A 19 különböző 

felületmódosított mezopórusos szilikagélre rögzített készítmény mellett, a módosítatlan és aktivált (4 

napig rázatva 0,5 v/v% cc. NH4OH-t tartalmazó etanolban) hordozóra rögzített készítmény biokata-

litikus aktivitását is tanulmányoztuk (33. táblázat). A produktivitási és a szelektivitási különbségek 

legjobban alacsony konverzióknál figyelhetők meg, ezért az összehasonlításhoz a racém 1-fenil-eta-

nol (±)-2c lipáz katalizált kinetikus rezolválásának 1 óra után kapott eredményeit használtuk fel.  

A különböző felületmódosított hordozókra való rögzítés jelentősen befolyásolta a RmL biokata-

lizátorok termelékenységét és szelektivitását. A (±)-2c alkohol konverzió értékei egy óra reakcióidőt 

követően 0,3% és 16,3% között változtak, és a várakozásoknak megfelelően a módosítatlan és az 

aktivált hordozóra rögzített RmL készítmények katalizálta reakciókban detektálhattuk a legalacso-

nyabb aktivitást és konverzió értékeket (0,4% és 0,3%). Hasonlóképpen alacsony konverzió értékeket 

figyeltünk meg a dimetil-, izobutil- és difenil-csoportokkal felületmódosított szilika hordozós RmL 

katalizátorok használatakor (0,3%, 0,4% és 0,5%). A legnagyobb aktivitással rendelkező RmL bio-

katalizátorokat a perfluoroktil- és a propil-csoportokkal módosított készítmények esetén észleltük 

(10,5% és 16,3%). Sajnálatos, hogy a hidrofób adszorpcióval rögzített RmL biokatalizátorok közül 

legtermékenyebb változatok nem feltétlen rendelkeztek a legjobb enantiomerszelektivitás értékekkel 

(E = 148 és ee(R)-9 = 98,5% a perfluoroktil-csoporttal felületmódosított szilikára rögzített RmL eseté-

ben és E = 163 és ee(R)-9 = 98,5% a propil-csoporttal felületmódosított szilikára rögzített RmL eseté-

ben). A legmagasabb enantiomerszelektivitást a mérsékelt produktivitást mutató RmL készítmények 

katalizálta kinetikus rezolválásokban figyelhettünk meg, azaz a 3-klórpropil- és fenil-metil- csopor-

tokkal módosított szilika hordozók esetében (E = 187; ee(R)-9 = 98,9% és c(±)-2d = 6,3%; valamint E = 

172; ee(R)-9 = 98,7% és c(±)-2d = 9,0%). 
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33. táblázat A (±)-2c kinetikus rezolválása felületmódosított szilikagélre adszorpciósan rögzített Rhizomucor miehei 

(RmL) lipáz készítménnyel. 

Felületmódosító csoport 
c(±)-2c

 

(%) 

ee(R)-9 

(%) 

E[a] 

(-) 

UB
[b] 

(μmol perc-1 g-1) 

- 0,4 74,6 6,9 1,2 

aktivált 0,3 49,3 2,9 0,7 

metil 6,4 98,4 132 17,6 

etil 7,8 98,3 128 21,2 

propil 16,3 98,5 163 44,9 

izobutil 0,4 96,6 57 1,0 

hexil 1,3 96,8 62 3,5 

oktil 2,3 97,9 97 6,3 

decil 1,8 97,3 76 4,9 

dodecil 0,8 96,1 59 2,1 

oktadecil 1,8 97,3 74 4,9 

fenil 7,8 98,6 151 21,5 

perfluoroktil 10,5 98,5 148 29,0 

vinil 3,9 98,3 120 10,8 

2-cianoetil 3,9 98,6 147 10,7 

3-klórpropil 6,3 98,9 187 17,2 

3-merkaptopropil 5,2 98,6 152 14,3 

dimetil 0,3 98,6 142 0,9 

fenil–metil 9,0 98,7 172 24,8 

difenil 0,5 68,6 5,4 1,5 

ciklohexil–metil 1,6 97,9 96 4,5 

Reakció körülmények: 100 μl [(±)-2c] és vinil-acetát (200 μl) 6:3 arányú n-hexán:MTBE keverékben oldva (2 ml), hő-

mérséklet: 30 °C, reakcióidő: 1 h rögzített enzim: 50 mg RmL; [a] Enantiomer szelektivitás: 𝐸 =  𝑙𝑛
1−𝑒𝑒𝑆

1+
𝑒𝑒𝑆
𝑒𝑒𝑃

𝑙𝑛
1+𝑒𝑒𝑆

1+
𝑒𝑒𝑆
𝑒𝑒𝑃

⁄  (ahol 

eeS a szubsztrát enantiomertisztasága és eeP a termék enantiomertisztasága); [b] Specifikus biokatalitikus aktivitás, mely 

a következő egyenlettel állapítható meg: UB = nP / (t × mB) (ahol nP [μmol] a termék mennyisége, t [perc] a reakció idő 

és mB [g] a felhasznált biokatalizátor tömege).  

A rögzített RmL készítmények vizsgálata után, a TlL hidrofób adszorpciójával előállított bioka-

tatizátorokat tanulmányoztuk (34. táblázat). Az előzőekhez hasonlóan az immobilizált TlL készítmé-

nyeink katalitikus tulajdonságait ugyancsak alacsony konverzióknál hasonlítottuk össze a racém 1-

fenil-etanol (±)-2c kinetikus rezolválásában, az 1 óra reakcióidő után vett mintákat elemeztük és ér-

tékeltük. A felületmódosított szilika gélekre rögzített TlL biokatalizátorok katalitikus viselkedését is 

jelentősen befolyásolták a szilikagél hordozók felületi tulajdonságai (33. táblázat). A különböző TlL 

készítmények 1 óra reakcióidő után 1,2% – 20,0% közötti (±)-2c átalakulást katalizáltak. Meglepő 

módon ebben a kísérletsorozatban nem a módosítatlan és aktivált szilika hordozós rögzítések mutat-

ták a legalacsonyabb biokataltikus aktivitást (Ub = 3,6%, mindkét esetben), hanem az oktil funkciós-

csoporttal módosított szilika hordozós változat (Ub = 3,3%). A legmagasabb konverziókat, a fe-
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nilmetil-, a perfluoroktil- és az etil-csoportokkal módosított szilikagélekre adszorbeált TlL alkalma-

zásakor értünk el (20,2%, 17,8% és 17,1%). Sajnos ismét a legaktívabb készítmények a legkisebb 

enantiomerszelektivitást mutatták (E = 73; ee(R)-9 = 96,6% és E = 82; ee(R)-9 = 97,1% valamint E = 77, 

ee(R)-9 = 96,9%). 

Az adszorpciósan rögzített RmL katalizált reakciókhoz hasonlóan a legmagasabb enantiomersze-

lektivitást azokban a (±)-2c acetilezési reakciókban találtuk, ahol a TlL készítmények mérsékelt pro-

duktivitást mutattak, ezek pedig a hosszabb alkillánccal módosított szilikagélre rögzített változatok 

voltak (E = 106, ee(R)-9 = 98,0% és c(±)-2c = 6,5% a hexil-csoporttal felületmódosított szilikára rögzített 

TlL esetében, valamint E = 105, ee(R)-9 = 98,0% és c(±)-2c = 6,5% a dodecil-csoporttal felületmódosított 

szilikára rögzített TlL esetében). 

34. táblázat A (±)-2c kinetikus felületmódosított szilikagélre adszorpciósan rögzített Thermomyces lanuginosus (TlL) 

lipáz készítménnyel. 

Felületmódosító csoport c(±)-2c
 

(%) 

ee(R)-9 

(%) 

E[a] 

(-) 

UB
[b] 

(μmol perc-1 g-1) 

- 1,3 97,9 93 3,6 

aktivált 1,3 98,1 104 3,6 

metil 13,5 97,3 84 37,1 

etil 17,1 96,9 77 46,9 

propil 10,6 97,5 90 29,2 

izobutil 2,3 98,0 99 6,3 

hexil 6,5 98,0 106 17,8 

oktil 1,2 98,1 105 3,3 

decil 9,7 97,6 91 26,7 

dodecil 6,5 98,0 105 18,1 

oktadecil 6,8 97,8 97 18,7 

fenil 14,0 97,3 85 39,0 

perfluoroktil 17,8 97,1 82 49,6 

vinil 14,5 97,0 78 39,7 

2-cianoetil 10,4 97,5 90 29,0 

3-klórpropil 13,9 97,2 81 38,3 

3-merkaptopropil 14,8 97,1 80 41,1 

dimetil 13,5 97,2 82 37,2 

fenil–metil 20,2 96,6 73 55,9 

difenil 4,8 98,0 104 13,2 

ciklohexil–metil 10,3 97,8 99 28,7 

Reakció körülmények: 100 μl [(±)-2c] és vinil-acetát (200 μl) 6:3 arányú n-hexán:MTBE keverékben oldva (2 ml), hő-

mérséklet: 30 °C, reakcióidő: 1 h rögzített enzim: 50 mg TlL; [a] Enantiomer szelektivitás: 𝐸 =  𝑙𝑛
1−𝑒𝑒𝑆

1+
𝑒𝑒𝑆
𝑒𝑒𝑃

𝑙𝑛
1+𝑒𝑒𝑆

1+
𝑒𝑒𝑆
𝑒𝑒𝑃

⁄  (ahol 

eeS a szubsztrát enantiomertisztasága és eeP a termék enantiomertisztasága); [b] Biokatalizátor aktivitás, mely a következő 

egyenlettel állapítható meg: UB = nP / (t × mB) (ahol nP [μmol] a termék mennyisége, t [perc] a reakció idő és mB [g] a 

felhasznált biokatalizátor tömege). 
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Összeségében elmondható, hogy mezopórusos szilika gélek hatékony hordozónak bizonyultak a 

vizsgált lipázok adszorpciós immobilizációjában. A felületmódosító csoportok befolyásolják a rög-

zített lipázok biokatalitikus működését, továbbá megállapíthatjuk, hogy nincs aranyszabály a leg-

jobb/leghatékonyabb hordozó kiválasztására. A legjobb RmL készítményt a propil funkcióscsoporttal 

felületmódosított szilikára való rögzítése után kaptuk, a TlL enzim immobilizáláshoz pedig a perflu-

roktil-csoporttal módosított szilikagél volt a legalkalmasabb a racém 1-fenil-etanol enzimkatalizált 

acilezésében. Korábbi eredményeinket is felhasználva arra következtetünk, hogy a lipáz enzimek op-

timális és leghatékonyabb immobilizációja illetve módszere nagyban függ a szubsztrát jellegétől és 

az alkalmazott reakciókörülményektől [261]. Azonban a lipázok különféle felületmódosított szilika-

gélre való rögzítése után kapott bioktalizátorok közül minden bizonnyal találunk olyan készítményt, 

ami megfelelő katalitikus paraméterekkel bír az adott, vizsgálandó szekunder alkohol kinetikus re-

zolválásában. 
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6. Összefoglalás 

Doktori munkám során enzimes és egész-sejtes biokatalizátorok fejlesztését vizsgáltuk ipari 

szempontból releváns, optikailag tiszta vegyületek szakaszos üzemű és folytonos, átfolyásos reaktor-

ban történő előállítására.  

Munkám első részében kilenc különböző vad típusú élesztőtörzs biotranszformációkban (keton 

redukció és aciloin kondenzáció) való aktivitását vizsgáltuk. A különböző koszubsztrátokkal végzett 

előkísérletek után a W. subpelliculosus, C. norvegica, a P. carsonii, a L. elongisporus, valamint a D. 

fabryi élesztő törzsek mutattak jó biotranszformációs aktivitást. Ezután részletesebb karakterizálási 

vizsgálatokat (koszubsztrát mennyiségének hatása, hőmérséklet, pH, méretnövelés, szerves oldószer 

hatása) végeztünk el eddig az irodalomban kevésbé tanulmányozott potenciális biokatalizátorokon.  

Dolgozatom második részében új és általánosítható racionális fizikai módszeren alapuló rögzítési 

stratégiát dolgoztunk ki, amely lehetővé tette közvetlenül a fermentáció után a különböző biokatali-

tikus aktivitással rendelkező egész-sejtek szol-gél mátrixba zárását. Ezáltal egy könnyen előállítható, 

hosszú távon tárolható biokatalizátort kaptunk. A kidolgozott sejt immobilizációs eljárással elkerül-

hetők azok a pénz és időigényes folyamatok, ami a tisztított enzimalapú biokatalizátorok előállításá-

nál felmerülhetnek (például a sejtek feltárása, enzim izolálás és tisztítás). A folyamat során optimál-

tuk a MAT540 hordozó anyagmennyiségét, így jó mechanikai stabilitású készítményeket kaptunk. 

Az így előállított L. elongisporus, C. norvegica, P. carsonii és D. fabryi élesztő tartalmú bioktalizá-

torokkal megvalósítottuk a 1a és a 1b ketonok szakaszos, majd az ott megszerzett tapasztalatokat 

figyelembe véve, folyamatos üzemű átfolyásos reaktorban való bioredukcióját. Az L. elongisporus 

és P. carsonii tartalmú bioreaktorok kiemelkedő aktivitást és enantiomerszelektivitást mutattak (c = 

92–95% és ee > 99%), a C. norvegica, és D. fabryi készítmények pedig mérsékelt aktivitás mellett, 

kiváló enantiomerszelektivitással katalizálták a bioredukciókat (c = 25–42% és ee > 99%). A fenn-

tarthatóságot szem előtt tartva, a NADH kofaktor visszanyerésére alkalmas módszert dolgoztunk ki, 

majd a visszanyert kofaktort egy következő bioredukciókban sikerrel használtuk fel. A biokatalitikus 

eredmények a folyamat során szignifikánsan nem változtak az esetek többségében. 

A bioredukciók vizsgálata után, az ezidáig aciloin kondenzációs reakcióban nem vizsgált élesztő 

egész-sejtes szol-gél biokatalizátorokat sikeresen alkalmaztunk az L-fenilacetilkarbinol előállításá-

ban, folytonos átfolyású bioreaktorban, melyben az élesztő készítmények magasabb aktivitását mu-

tattuk a szakaszos üzemben tapasztaltakhoz képest.  

A szol-gél mátrixba zárt élesztő egész-sejtekkel végzett tanulmányaink során sikerült találnunk 

két különböző élesztő törzset (P. carsonii és L. elongisporus), amelyek hatékony biokatalizátornak 

bizonyultak mind a ketonok enantiotóp szelektív bioredukcióiban, mind az aciloin-kondenzációs re-

akcióban, ezért ezeket a törzseket a következőkben immobilizált egész-sejtes, többcélú/igény szerint 
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kapcsolható aktivitású biokatalizátorként vizsgáltuk. A kapott biokatalizátorokat a 2a keton biore-

dukciójában és a 3 benzaldehid aciloin-kondenzációjában vizsgáltuk rázatott lombikos és folyamatos 

üzemű körülmények között. Működésüket a hozzáadott szubsztrát és a megfelelő reakciókörülmé-

nyek határozták meg/aktiválták, akár egymást követő reakciókban is, ahol az aktuális reakció függet-

len az előző ciklusban végrehajtott reakciótól és a termékeik külön-külön kinyerhetők. Az így kidol-

gozott rendszerünkkel sikerült megvalósítanunk különböző enantiomer tiszta vegyületek [(S)-2a és 

(R)-4,] egymás utáni szintéziseit, ugyanazzal a töltött oszloppal, folyamatos üzemben. 

A doktori munkám harmadik részében a különböző mikrobiális eredetű (E.coliban expresszált 

Chromobacterium violaceum és Lodderomyces elongisporus élesztőtörzs) és különböző enzimakti-

vitásokkal rendelkező (ω-transzamináz és ketoreduktáz) egész-sejtek külön-külön és együttes szol-

gél mátrixba rögzítését valósítottuk meg. A folyamat során sikeresen optimalizáltuk a rögzített ké-

szítmények egész-sejt tartalmát. A liofilizálási lépést elkerülő, ezáltal költséghatékonyabb immobili-

zálási módszerrel előállított integrált biokatalizátorok jól tárolhatók és jó működési stabilitással ren-

delkeztek. A sikeres szakaszos üzemű kísérletek után, biokatalitikus kaszkád rendszert dolgoztunk 

ki, ami királis aminok (R)-8b,f és alkoholok (S)-2b,f előállítására jó hatékonysággal alkalmazható. 

Végezetül a munkám utolsó részében a Rhizomucor miehei és a Thermomyces lanuginosus 

lipázok ugyancsak fizikai eljárással való rögzítési lehetőségeit vizsgáltuk. A rögzítési eljárás első 

lépésben 19 felületmódosított mezopórusos szilikagél hordozót készítettük el. Ezzel a módszerrel jó 

mechanikus stabilitású és változó hidrofób tulajdonságokkal rendelkező szilika alapú hordozókat ál-

lítottunk elő. A (±)-2c alkoholok szakaszos üzemű, rázatott lombikos kinetikus rezolválásában de-

monstráltuk, hogy a különböző felületmódosított mezopórusos szilika gélek, hatékony hordozónak 

bizonyultak az RmL és TlL immobilizációjában, valamint jelentősen befolyásolták a rögzített enzi-

meket a biokatalitikus aktivitásban.  
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7. Az értekezés tézisei 

1. Elsőként mutattuk be a Wickerhamomyces subpelliculosus élesztő törzs izolátumokat, alifás és 

aromás ketonok bioredukciójának hatékony biokatalizátoraiként, különböző koszubsztrátok je-

lenlétében, szakaszos üzemű rázatott lombikos eljárásban. [I] 

 

2. Kidolgoztunk egy új és általánosítható, racionális fizikai rögzítésen alapuló stratégiát, amely le-

hetővé tette közvetlenül a fermentáció után a különböző biokatalitikus aktivitással rendelkező 

egész-sejtek immobilizálását. Ezáltal egy könnyen előállítható, hosszú távon tárolható és jó 

mechanikai stabilitású biokatalizátort kaptunk. A kidolgozott sejt immobilizációs eljárással el-

kerülhetők azok a pénz és időigényes folyamatok, ami tisztított enzimalapú biokatalizátorok elő-

állításánál felmerülhetnek (például a sejtek feltárása, enzim izolálás és tisztítás). [I, II, III] 

 

3. Megvalósítottuk ketonok folyamatos üzemű átfolyásos reaktorban való bioredukcióját, eddig ke-

vésbé vizsgált, rögzített élesztő egész-sejtes biokatalizátorokkal. A fenntarthatóságot szem előtt 

tartva, a NADH kofaktor visszanyerésére alkalmas módszert dolgoztunk ki, majd a visszanyert 

kofaktort következő a bioredukciókban sikerrel használtuk fel. [IV] 

 

4. Sikeresen alkalmaztunk ezidáig nem vizsgált élesztő egész-sejtes szol-gél biokatalizátorokat 

aciloin kondenzációs reakcióban. A készítményekkel megvalósítottuk az L-fenilacetilkarbinol 

előállítását folytonos átfolyású bioreaktorban, melyben az élesztő készítmények magasabb akti-

vitását mutattuk ki a szakaszos üzemben tapasztaltakhoz képest. [III, IV] 

 

5. Elsőként állítottunk elő élesztő egész-sejtek szol-gél rögzítésének segítségével különböző 

biotranszformációkra „igény szerint kapcsolható” biokatalizátorokat. A kapott biokatalizátorok 

alkalmasak többféle biotranszformációra, működésüket a hozzáadott szubsztrát és a megfelelő 

reakciókörülmények határozzák meg/aktiválják, akár egymást követő reakciókban is, ahol az ak-

tuális reakció független az előző ciklusban végrehajtott reakciótól, és a termékeik külön-külön 

kinyerhetők. [IV] 

 

6. Sikerrel valósítottunk meg királis aminok és alkoholok előállítására alkalmazható, szakaszos és 

folyamatos üzemben is használható biokatalitikus kaszkád rendszert, a különböző mikrobiális 

eredetű (E.coliban expresszált Chromobacterium violaceum és Lodderomyces elongisporus 

élesztőtörzs) és különböző enzimaktivitásokkal rendelkező (ω-transzamináz és ketoreduktáz) 

egész-sejtek együttes rögzítésének köszönhetően. [II] 
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7. Bebizonyítottuk, hogy a mezopórusos szilika gélek hatékony hordozónak bizonyultak a 

Rhizomucor miehei és a Thermomyces lanuginosus lipázok adszorpciós immobilizációjában, 

valamint felületmódosító csoportok befolyásolják a rögzített lipázok biokatalitikus működését 

az alkoholok kinetikus rezolválásában. [V] 
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lixfürdő, Románia 

 

Nagy-Győr L., Boros Z., Kátai-Fadgyas K., Kőhegyi I., Ling I., Nagy T., Iványi Z., Oláh M., 

Ruzsics Gy., Temesi O., Volk B.: Lombikból áramlásos reaktorba: a technológia váltásának le-
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121  J. Dékány, Biotechnológia; ELGOSCAR-2000, Budapest, 2004. 

122  A. Houde, A. Kademi, D. Leblanc, Appl. Biochem. Biotechnol., 2004, 118, 155–170. 

123  C. Nugent, Chiral Amine Synthesis: Methods, Developments and Applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2010. 

124  F.G. Priest, Encyclopedia of Microbiology; Academic Press, New York, 1992. 

125  W. Gerhartz, Enzymes in Industry: Production and Application; VCH, Weinhem, 1990. 

126  L. Poppe, J. Nagy, G. Hornyánszky, Z. Boros, Sztereoszelektív szintézisek; Typotex kiadó, Budapest, 2011. 

127  T. Jesionowski, J. Zdarta, B. Krajewska, Adsorption, 2014, 20, 801–821. 

128  Y. Zhang, J. Ge, Z. Liu, ACS Catal., 2015, 5, 4503–4513. 

129  C. Marzadori, S. Miletti, C. Gessa, S. Ciurli, Soil Biol. Biochem., 1998, 30, 1485–1490. 

130  C. Mateo, J.M. Palomo, G. Fernandez-Lafuente, J.M. Guisan, R. Fernandez-Lafuente, Enzyme Microb. Technol., 

2007, 40, 1451–1463. 

131  U. Guzik, K. Hupert-Kocurek, D. Wojcieszynska, Molecules, 2014, 19, 8995–9018. 

132  S.D. Minteer, Enzyme Stabilization and Immobilization; Humana Press, 2011. 

133  A.A. Homaei, R. Sariri, F. Vianello, R. Stevanato, J. Chem. Biol., 2013, 6, 185–205. 

134  F. Lopez-Gallego, L. Betancor, C. Mateo, A. Hidalgo, N. Alonso-Morales, G. Dellamora-Ortiz, J.M. 

Guisan, R. Fernandez-Lafuente, J. Biotechnol., 2005, 119, 70–75. 
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