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1. Bevezetés 

A XXI. században a szerves kémia egyik legnagyobb kihívása a biológiailag aktív 

vegyületek gazdaságos szintézise. A gyógyszeripar mellett a növényvédőszer-

gyártásban, a műanyag-, a kozmetikai-, és az élelmiszeriparban is rendkívül fontos az 

enantiomerek nagytisztaságú előállítása és felhasználása.
1,2

 A felesleges enantiomer 

jelenléte akár jelentős problémákat is okozhat, hiszen azok legtöbb fizikai és kémiai 

tulajdonságai ugyan megegyeznek, ám biológiai hatásukban jelentős különbség 

mutatkozhat.
3
  Egyik leghírhedtebb példa erre a Contergan botrány néven elhíresült 

eset, amikor az (R)-Thalidomide hatóanyagot – mely nyugtató, altató hatású – nem 

választották el enantiomerpárjától, az (S) Thalidomidetól, mely teratogénnek 

bizonyult.
4
  Az enantiomerek eltérő biológiai hatásának oka sok esetben nem tisztázott. 

A Contergan 1957 és 1961 között volt forgalomban, ezalatt körülbelül 12 000 gyerek 

született halva vagy csonka végtagokkal, az (S)-enantiomer teratogén hatásának okát 

viszont csak napjainkban sikerült megfejteni.
5
  

Az optikailag aktív aminok, alkoholok és aminosavak, melyek 

gyógyszerhatóanyagok fontos építőkövei lehetnek, egyik korszerű és környezetbarát 

előállítási lehetősége a folyamatos üzemű reaktorban történő enzimkatalizált kinetikus 

rezolválás. A biokatalízis jelentőségére utal az enzimek ipari léptékben történő 

felhasználása, például a BASF az Egyesült Államokban lipázok felhasználásával gyárt 

›3000 tonna/év kapacitású folyamatos üzemben királis aminokat.
6
  

Doktori munkám során racém aminok előállítási valamint racém aminok, alkoholok 

és aminosavak rezolválási lehetőségeit vizsgáltam folytonos, átfolyásos rendszerek 

felhasználásával. 

1. Ketonok reduktív aminálása szakaszos és folytonos, átfolyásos üzemben. Az 

eredeti Leuckart
7
 és Leuckart-Wallach

8
 reakciók módosítása révén új és általánosítható 
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módszert dolgoztunk ki racém aminok előállítására Zn és Pd/C katalizátor segítségével. 

A Pd/C katalizátorral végzett reakciókat folytonos, átfolyásos reaktorban is 

megvalósítottuk. 

2. Racém aminok kinetikus rezolválása folytonos, átfolyásos rendszerekben. 

Különbözőféleképpen rögzített lipáz készítményekkel végzett N-acilezési reakcióban 

racém aminok kinetikus rezolválását valósítottuk meg. A folyamatos üzemben végzett 

kinetikus rezolválások során vizsgáltuk az enantiomer szelektivitás és a produktivitás 

hőmérsékletfüggését, valamint az enzimrögzítés módja és a szubsztrátum minőségének 

szelektivitásra és produktivitásra gyakorolt hatását. 

3. Szekunder alkoholok kinetikus rezolválása folytonos, átfolyásos rendszerekeben. 

Az irodalomban korábban nem vagy csak alig tárgyalt indolvázat tartalmazó szekunder 

alkoholokat állítottunk elő, melyeket lipáz-katalizált O-acilezési reakcióba vittünk. 

Folytonos, átfolyásos üzemben vizsáltuk a porduktivitás és a szelektivitás 

hőmérsékletfüggését, végül, szintén folyamatos üzemben, preparatív léptékben is 

előállítottuk az enantiomertiszta (R)-és (S)-alkoholokat valamint az (R)-acetátokat. 

4. Racém N-Boc védett fenilalanin tioetilészter dinamikus kinetikus rezolválása 

folytonos, átfolyásos rendszerben. A szilárd hordozóhoz rögzített proteázzal, benzil 

aminnal, mint amidálószerrel és 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-énnel, mint 

racemizálószerrel megvalósított dinamikus kinetikus rezolválás végrehajtásához először 

megkerestük külön-külön a kinetikus rezolválás és a racemizációs részlépések 

hőmérséklet optimumát, majd a részlépések egyesítésével megvalósítottuk a dinamikus 

kinetikus rezolválást folytonos, átfolyásos rendszerben. 

2. Kísérleti módszerek 

A gázkromatográfiás (GC) méréseket Agilent 4890D, Agilent 5890D és YoungLin 

ACME 6100 készülékeken végeztük, Hydrodex-β-6TBDM (25 m × 0,25 mm × 0,25 

mm film, t-butil-dimetilszililezett β-ciklodextrin; Macherey&Nagel) és Hydrodex-β-

TBDAc (25 m × 0,25 mm × 0,25 mm film, acetilezett és t-butil-dimetilszililezett β-

ciklodextrin; Macherey&Nagel) enantiomer szelektív királis állófázist tartalmazó 

kolonnákkal. Vivőgázként hidrogént használtunk (fejnyomás 12 psi, split 50:1). Az 

injektor és a FID detektor hőmérséklete: 250°C. A reakciók követéséhez a GC-hez 

szükséges mintákat közvetlenül a reakcióelegyekből vettük, majd diklórmetánnal 
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hígítottuk megfelelő koncentrációra (1–2 mg/ml). 

A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) méréseket fotodióda-soros 

detektorral (DAD) felszerelt HP 1090 készüléken végeztük, Daicel Chiralpak®
 IB (150×2,1 

mm, 5 μm szemcseméret, szilika-gélre rögzített trisz(3,5-dimetilfenilkarbamát)-tal 

módosított cellulóz töltet) enantiomer szelektív királis állófázist tartalmazó kolonnával. A 

reakciók követéséhez a HPLC-hez szükséges mintákat közvetlenül a reakcióelegyből 

vettük, majd hexán/izopropanol 98/2 eluenssel hígítottuk a megfelelő koncentrációra (1–1,5 

mg/ml). 

A folyamatos üzemű reakciók kivitelezéséhez a ThalesNano X-Cube
TM

 (002/2006), 

illetve a kutatócsoport saját tervezésű és fejlesztésű laborreaktorát használtunk. A 

CatCart oszlopokat (70 mm × 4 mm ID, ThalesNano) a ThalesNano módszerének 

megfelelően töltöttük meg katalizátorokkal, és fém ezüst szűrő membránokkal 

(Sterlitech Silver Membrane Filter, Sigma–Aldrich, No Z623237, pórus méret: 0,45 

μm) és teflon (PTFE) tömítések segítségével zártuk le. 

3. Eredmények 

3.1. Ketonok egylépéses reduktív aminálása 

Ismert, hogy ketonokból oximokat lehet előállítani hidroxilamin-hidrokloriddal, 

oximból pedig aminokat. Elsőként ennek a két reakciónak az összekapcsolását 

valósítottuk meg egy one pot rendszerben, oxim intermedieren keresztül ammónium-

formiáttal. Az optimalizálás során kiderült, hogy a reakció hidroxilamin-hidroklorid 

nélkül, egy lépésben is lejátszódik. Attól függően, hogy a karbonilcsoport hol 

helyezkedik el, különböző katalizátor és eltérő hőmérséklet bizonyult optimálisnak. Ha 

a karbonilcsoport egy aromás gyűrűtől α-pozícióban helyezkedik el, akkor Zn 

katalizátor használata és magas hőmérséklet szükséges. Ha a kiindulási keton nem 

tartalmaz aromás gyűrűt vagy a karbonilcsoport az aromás gyűrűtől nem α-pozícióban 

helyezkedik el, akkor a 10%-os Pd/C katalizátor használata és szobahőmérséklet 

szükséges (1. ábra). 
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1. ábra Ketonok reduktív aminálása 

Így egy új, és könnyen általánosítható módszert dolgoztunk ki ketonok egylépéses, 

one pot reduktív aminálására. 

3.2. Ketonok reduktív aminálása folytonos, átfolyásos rendszerben 

Azokban az esetekben, amikor a reduktív aminálás során 10%-os Pd/C katalizátor 

alkalmazandó, a reakció megvalósítható folytonos, átfolyásos rendszerben is (1a-d). A 

katalizátorral töltött és 40°C-ra termosztált oszlopon átfolyatva a metanolban oldott 

keton ammónium-formiátos reakcióelegyét jó termeléssel kaptuk a kívánt amint (2. 

ábra). 

 

2. ábra Ketonok reduktív aminálása folytonos, átfolyásos rendszerben 

Ezzel a módszerrel elsőként valósítottuk meg alifás és cikloalifás ketonok 

ammónium-formiáttal történő egylépéses reduktív aminálását folyamatos üzemben. 

3.3. Racém aminok és szekunder alkoholok lipáz katalizált kinetikus 

rezolválása 

Behatóan tanulmányoztuk mind szakaszos, mind pedig folytonos, átfolyásos 

üzemben racém aminok (rac-2a, c, e, g) és szekunder alkoholok (rac-5a-c) N- és O-

acilezési reakcióit etil-acetáttal illetve vinil-acetáttal különböző lipáz katalizátorok 

jelenlétében (3. ábra).  
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3. ábra Különböző racém aminok és szekunder aminok lipáz katalizált kinetikus rezolválása szakaszos és folytonos, 

átfolyásos rendszerben 

Azt találtuk, hogy az acilezőszer, az oldószer illetve az enzim minősége mellett 

annak rögzítési módja is nagyban befolyásolja a produktivitást és a szelektivitást is. 

Széles hőmérséklettartományban (0–70°C) vizsgáltuk, hogy az enzim 

hőmérsékletfüggő paraméterei hogyan változnak az emelkedő hőmérséklettel. Továbbá 

kimutattuk, hogy adott kinetikus rezolválási reakciót folytonos, átfolyásos rendszerben 

elvégezve minden esetben magasabb produktivitás értékeket kapunk azonos 

hőmérsékleten, azonos konverzió mellett. 

3.4. Racém aminok és szekunder alkoholok lipáz katalizált preparatív léptékű 

kinetikus rezolválása folytonos, átfolyásos rendszerben 

Optimalizált hőmérsékleten megvalósítottuk egyes racém aminok (rac-2a, c, e, g) és 

szekunder alkoholok (rac-5a-c) lipáz-katalizált preparatív léptékű N- és O-acilezését 

folyamatos üzemben. Racém aminok esetében folytonos, átfolyásos rendszerben, 

egyszeri átfolyással 40% fölötti konverzióval és 98-99%-os enantiomer tisztasággal 

kaptuk az (R)-acetamidot ((R)-3a, c, e, g), míg szekunder alkoholok esetében folytonos, 

recirkulációs rendszerben 42-45%-os konverzióval és ›99% enantiomer tisztasággal 

jutottunk az (R)-acetáthoz ((R)-6a-c). 
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4. ábra Különböző racém aminok és szekunder alkoholok lipáz-katalizált preaparatív léptékű kinetikus rezolválása 

folytonos, átfolyásos rendszerben 

3.5. Racém β-aminosav származékok dinamikus kinetikus rezolválása 

folytonos, átfolyásos rendszerben 

Megvalósítottuk a racém N-Boc védett fenilalanin tioetilészter (rac-9) dinamikus 

kinetikus rezolválását folyamatos üzemben (5. ábra). A dinamikus kinetikus rezolválás 

két részlépését külön-külön optimalizálva vizsgáltuk a kinetikus rezolválás és a 

racemizáció hőmérsékletfüggését. A benzil-aminnal történő enzimkatalizált 

amidáláshoz etil-módosított szilika-gélre adszorbeált proteázt (Subtilisin A) 

használtunk 50°C-on, a racemizációt pedig 150°C-on 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-

én (DBU) báziskatalizátorral végeztük. A reakciókhoz 6 biokatalizátorral és 5 szilika-

géllel töltött oszlopok alternáló sorba kötött rendszerét használtunk, melyeken a rac-9, 

a benzil-amin és a DBU terc-amil-alkoholos oldatát áramoltattuk át. Így a dinamikus 

kinetikus rezolválás két részlépését térben szétválasztva, eltérő hőmérsékleten, de 

azonos áramlási sebesség mellett valósítottuk meg.  

 

 

5. ábra A racém N-Boc védett fenilalanin tioetilészter (rac-9) folyamatos üzemű dinamikus kinetikus rezolválása 

A módszer általánosíthatósága miatt ezen az elven további aminosav származékok 



8 

 

mellett egyéb racém vegyületek dinamikus kinetikus rezolválása is megvalósítható 

folytonos, átfolyásos reaktorban. 

3.6. A Subtilisin A proteáz rögzítése felületmódosított szilika-gélekre 

Ismert, hogy a proteázok állás közben fokozatosan elvesztik aktivitásukat, hiszen 

saját magukat is hidrolizálják. A kereskedelemben kapható Subtilisin A vizes oldata 

(Alcalase) fél év alatt jelentős aktivitáscsökkenést szenved el, mely az egyik 

legjelentősebb korlát a biokatalitikus felhasználhatóságát illetően. 

Felületmódosított szilika-gélekre történő adszorpcióval létrehoztunk több olyan 

készítményt is mellyel a katalizátor élettartama jelentősen megnőtt: 12 hónapos tárolást 

követően a készítmények produktivitásuk jelentős részét megőrizték, miközben 

szelektivitásuk sem csökkent számottevően. Ezen biokatalitikus tulajdonságokat a 

racém N-Boc védett fenilalanin tioetilészter (rac-9) benzil-aminnal történő kinetikus 

rezolválása során vizsgáltuk alaposabban (6. ábra), és azt találtuk, hogy több 

készítménnyel egy év után is 35-40% körüli konverzió érhető el 24 óra után szakaszos 

üzemben, miközben a termék enantiomer tisztasága sem csökken 95% alá. 

 

6. ábra Racém N-Boc védett fenilalanin amidálása benzil-aminnal különböző felületmódosított szilika-gélekre 

rögzített Subtilisin A jelenlétében szakaszos üzemben 

4. Tézisek 

1. Új és általánosítható módszert fejlesztettünk ki ketonok egylépéses reduktív 

aminálására ammónium-formiát jelenlétében. A karbonil funkcióscsoport helyzetétől 

függően más katalizátor és eltérő hőmérséklet alkalmazandó. Ha a karbonilcsoport 

egy aromás gyűrűtől α-pozícióban helyezkedik el, akkor Zn katalizátor használata és 

magas hőmérséklet szükséges. Ha a kiindulási keton nem tartalmaz aromás gyűrűt 

vagy a karbonilcsoport az aromás gyűrűtől nem α-pozícióban helyezkedik el, akkor 

a 10%-os Pd/C katalizátor használata és szobahőmérséklet szükséges. [2] 

 

2. Elsőként valósítottuk meg alifás és cikloalifás ketonok egylépéses reduktív 
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aminálását folytonos, átfolyásos rendszerben 10%-os Pd/C katalizátor és 

ammónium-formiát jelenlétében. [2] 

 

3. Bizonyos racém aminok és szekunder alkoholok folyamatos üzemű lipázkatalizált 

N- és O-acilezési reakciójában széles hőmérséklettartományban megmértük az 

enzimek hőmérsékletfüggő tulajdonságait (produktivitás, szelektivitás), és 

kimutattuk, hogy a produktivitás minden esetben magasabb folyamatos üzemben a 

szakaszos üzemben tapasztalthoz képest. [3, 4] 

 

4. Megvalósítottuk néhány racém amin és szekunder alkohol folyamatos üzemű 

Candida antarctica B lipáz enzimmel katalizált N- és O-acilezési reakcióját 

preparatív léptékben. A módszerrel magas enantiomer tisztasággal jutottunk mind az 

(S)-, mind pedig az (R)-enantiomerekhez. [1, 4] 

 

5. Új és általánosítható módszert dolgoztunk ki β-aminosav tioetilészterek benzil-

aminnal történő folyamatos üzemű dinamikus kinetius rezolválására 

felületmódosított szilika-gélre adszorbeált proteáz biokatalizátor és 1,8-

diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én báziskatalizátor jelenlétében. A dinamikus kinetikus 

rezolválás két részlépése (kinetikus rezolválás és racemizáció) térben elkülönülve, 

eltérő hőmérsékleten játszódott le, ezzel elsőként valósítottuk meg aminosav-

származékok folyamatos üzemű dinamikus kinetikus rezolválását alternáló sorba 

kötött reaktorok kombinációjával. [16] 

 

6. Kifejlesztettünk több stabil, produktív és szelektív enzimkészítményt egy proteáz, a 

Subtilisin A felületmódosított szilika-gélre történő adszorpciójával. Az általunk 

készített biokatalizátorok eltarthatósága felülmúlja a kereskedelmi forgalomban 

kapható enzim vizes oldatának eltarthatóságát, miközben magas produktivitással és 

szelektivitással katalizálják egyes aminosav-származékok benzil-aminnal történő 

amidálási reakcióját. [16] 

5. Alkalmazási lehetőségek 

A ketonok reduktív aminálására kidolgozott általános módszer kiterjeszthető további 
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ketonokra is, és a karboxil-csoport pozíciójától függően Zn vagy 10%-os Pd/C 

katalizátor használandó szakaszos illetve folytonos üzemben. Mivel a folyamatos 

üzemű eljárások méretnövelhetősége sokkal egyszerűbb, mint a szakaszos üzeműeké, 

így az általunk leírt folyamatos üzemű amin előállítás akár ipari méretekben is 

megvalósítható. 

Az optikailag aktív intermedierek előállítása mind a gyógyszeriparban, mind pedig a 

finomkémiai iparban egy folyamatosan bővülő terület. A biokatalízis az enantiomer 

szelektív szintézisek egyik széleskörűen használt eszköze, így az utóbbi években az 

enzimkatalizált kinetikus rezolválások egyre népszerűbbé váltak a racemátok 

szétválasztására. Az általunk leírt – akár szakaszos, akár folytonos, átfolyásos üzemű – 

dinamikus kinetikus és kinetikus rezolválási módszerek könnyen alkalmazhatóak egyéb 

racém aminok, alkoholok vagy aminosavak rezolválására. 

A reakciók során előállított enantiomertiszta vegyületek potenciális bioaktivitásuk 

mellett fontos építőkövei lehetnek különböző gyógyszerhatóanyagoknak. 
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