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1. Bevezetés 

A dinamikusan fejlődő iparágak, technológiák, a modern tudományok egyre hatékonyabb, 

szelektívebb és fenntartható szintetikus eljárásokat követelnek meg. Az egyre növekvő 

igényeknek, valamint új szempontoknak a hagyományos kémiai szintézisek, reakció utak 

egyre nehezebben, vagy egyáltalán nem képesek megfelelni. Ennek okán, a biotechnológia 

egyre nagyobb szerepet tölt be számos ipari és kutatási területen. Biotechnológiai eljárások 

nélkül mára lassan elképzelhetetlen a gyógyszer- és finomkemikália ipar, az élelmiszeripar, a 

textilipar, vagy a modern orvostudomány.[1]  

A biotechnológia a biokémia, a mikrobiológia, és műszaki, technológiai tudományok 

rendkívül összetett ötvözete, melyben fontos szerepet töltenek be az enzimek, mint 

biokatalizátorok. [2,3] Enzimkatalizált eljárásokkal kedvezőbb reakciókörülmények között, 

hatékonyabban lehetséges enantiomertiszta vegyületek előállítása, mint a klasszikus 

szintetikus útvonalak alkalmazásával. Az enzimeknek napjainkban ezért egyre kiemeltebb 

szerep jut az optikailag tiszta hatóanyagok, illetve köztitermékek biokatalizált módón történő 

előállításában, amely kiemelten fontos a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, vagy a kozmetikai 

iparágak számára. [4‒6] Az enzimek egyre fontosabbá válnak a modern orvos diagnosztikai 

eszközökben, valamint terápiás célra történő felhasználásuk is új teret nyithat a jövő 

orvoslásában. Számos esetben az enzimeket természetes állapotuknak megfelelően oldott 

fázisú, homogén rendszerekben alkalmazzák biokatalizátorként.  Izolálásuk a reakcióelegyből 

azonban igen nehézkes, visszaforgatásuk, regenerálásuk szinte lehetetlen. Komoly problémát 

jelenthet emellett, hogy sok esetben az oldott enzim nehezen tolerálja az adott reakció 

körülményeit, így aktivitását, szelektivitását idejekorán elveszítheti. Ezekre a komoly 

technológiai és nem utolsó sorban gazdasági problémákra megoldást jelenthetnek a különböző 

enzimrögzítési technikák. [7‒10] Napjainkban sokféle enzimrögzítési eljárás létezik, amelyek 

képesek az adott biotranszformáció körülményeihez megfelelően alkalmazkodni. [11‒13] 

A modern biotechnológia eszköztárában egyre nagyobb teret hódítanak a két vagy három 

dimenziójában is nanomérettartományba eső anyagok, az úgynevezett nanoanyagok. A 

szerkezeti és funkcionális nanoanyagok egyaránt alkalmasak lehetnek arra, hogy hatékony és 

stabilizáló hatású hordozó anyagok legyenek enzimmolekulák számára oly módon, hogy azok 

természetes működését ne korlátozzák. [12,14] A nanostrukturált anyagok alkalmazásával 

rögzített enzimek, ígéretes nanobiotechnológiai megoldások lehetnek ipari 

biotranszformációkban, valamint szelektív bioszenzorok fejlesztésében is. [15,16] 



Enzimek rögzítése nanostruktúrált rendszerekben 

 

8 
 

2. Irodalmi Áttekintés 

 

Doktori munkám során enzimrögzítésre alkalmas nanostrukturált rendszerek létrehozásával 

és vizsgálatával foglalkoztam. A következő fejezetben a témához kapcsolódó szakirodalomról 

adok áttekintést. Elsőként az enzimek jellemzését, fontosabb tulajdonságait, működési elvét 

foglalom össze (2.1. fejezet). Ezt követően munkám során vizsgált lipáz és ammónia-liáz 

enzimeket mutatom be (2.2. és 2.3. fejezetek). Összefoglalom az enzimrögzítési módszerek 

elméleti alapjait (2.4. fejezet) végezetül az enzimrögzítésre alkalmas nanoanyagokat mutatom 

be (2.5. fejezet). 

2.1. Enzimek, mint biokatalizátorok 

 

2.1.1. Az enzimek osztályozása és szerkezete 

Élővilágunkban szinte megszámlálhatatlanul sokféle enzim létezik, melyek egyenkénti 

definiálása és nyilvántartása lehetetlen feladat. Ezért annak érdekében, hogy egy-egy enzim 

egyértelműen meghatározható, hivatkozható legyen egy jól definiált osztályozási rendszert 

kellett létrehozni az enzimek funkciói, azaz az általuk katalizált reakciók típusai szerint (1. 

táblázat). 

1.táblázat. Enzimek osztályozása funkciójuk szerint 

Osztály Enzim funkció 

oxidoreduktázok redoxi elektronok, H atomok, H ionok átvitele 

transzferázok funkciós csoportátvitel 

hidrolázok hidrolízis, funkciós csoport átvitele vízre 

liázok 
csoportátvitel kettőskötésre (addíció), kettőskötés kialakítása 

csoportelvonással (elimináció) 

izomerázok intramolekuláris csoportátvitel 

ligázok 
C-C, C-S, C-O, C-N kötések kialakítása ATP hasítással kapcsolt 

kondenzációs reakcióval 

 

Minden enzim fehérje, amely egy vagy több fehérjeláncból álló, természetes aminosavakból 

felépülő lineáris polimer.17 Ezek az aminosavak – a glicin kivételével – mind királisak, amiből 

következően a fehérjék is királis felépítésűek. Az aminosavak oldalláncaiban jelen lévő 

csoportok (amino-, karboxil-, hidroxi-, tio-, stb.) a fehérjéket savas, bázikus, nukleofil vagy 

akár elektrofil katalízisre is képessé teszik. A szubsztrát az enzimhez kötődhet kovalens, 

ionos, hidrogénhidas kötésekkel, elektrosztatikus és egyéb kölcsönhatások segítségével a 

polipeptid lánc(ok) egy meghatározott helyére. 
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A fehérjék szerkezete négy szinten jellemezhető. Az elsődleges szerkezetet a fehérjét felépítő 

aminosavak sorrendje határozza meg. Az aminosavak oldalláncaiban található csoportok 

másodlagos kötések (diszulfid – és hidrogénhidak, ionos kötések, hidrofób csoportok közötti 

kölcsönhatások) kialakítására képesek megfelelő térbeli elhelyezkedés esetén. Amennyiben 

ezek az inter – vagy intramolekuláris kötések egy polipeptid láncon belül alakulnak ki, akkor 

az a másodlagos szerkezetért felelős, míg a több polipeptid lánc közötti kapcsolat a 

harmadlagos szerkezetet határozza meg. 

Bizonyos önálló biológiai szerepet betöltő enzimek képesek összekapcsolódva multi enzim 

komplex létrehozására, és további enzimekkel kapcsolódva szupramolekuláris struktúrák 

kialakítására.  

A katalitikus folyamatokban az enzimfehérjéknek csak egy kis része, az aktív centrum játszik 

közvetlen szerepet, amely meghatározott, reaktív aminosav-oldalláncok között kialakult 

„zsebben” található. Az szubsztrát megkötéséért felelős régió az enzim kötőhelye, az 

átalakításért felelős pedig aktív centrum. A két régió lehet azonos és különböző is. A 

szubsztrát megkötésében elsődleges (kovalens), másodlagos (van der Waals-kötés, hidrofób 

kölcsönhatás) valamint ionos és H – kötések is szerepet játszhatnak. Az enzim –szubsztrát 

komplex létrejöttét különböző elméletek magyarázzák. A kulcs-zár elmélet szerint a 

szubsztrát (kulcs) pont olyan alakú, hogy beleillik az enzim (zár) megfelelő részébe. Az 

indukált illeszkedés elmélete szerint az enzim aktív helyének térszerkezete a szubsztráttal való 

kölcsönhatás miatt változik úgy, hogy képes legyen annak befogadására. A harmadik 

elképzelés, a fluktuációs illeszkedés modellje szerint a fehérjék szerkezete a lehetséges 

konformációs határok között folyamatosan ingadozik. Az enzim-szubsztrát komplex akkor 

jöhet létre, amikor a fehérjének épp olyan konformációja alakul ki, ami kedvező a szubsztrát 

megkötéséhez. A kötődési mechanizmussal magyarázható az enzimek különböző szempontok 

szerinti specifitása is: 

o szubsztrát specifitás esetén az enzim csak egy adott szubsztrát átalakítására képes, 

o a csoport specifikus enzimek csak olyan szubsztrátokat alakítanak át, amelyek 

rendelkeznek egy adott kémiai funkciós csoporttal, 

o sztereo specifitásról akkor beszélünk, ha az adott enzim királis centrummal rendelkező 

szubsztrátnál csak az egyik antipódot alakítja át. 

 

2.1.2. Enzimek katalitikus működése 



Enzimek rögzítése nanostruktúrált rendszerekben 

 

10 
 

Az enzimkatalízis az élő szervezet működésének egyik alappillére, enzimek nélkül a reakciók 

csak rendkívül lassan mennének végbe, hiszen az élő anyag által megkövetelt fiziológiás 

körülmények meglehetősen enyhék (37°C hőmérséklet, 1 bar nyomás és a semleges pH). 

A nem katalizált módón végbemenő reakció sebessége (v) ‒ azaz a képződő termék 

koncentrációjának [P] időbeli (t) növekedése ‒ egyenesen arányos az egymással reagáló 

molekulák koncentrációjával ([A], [B]) és az adott reakcióra jellemző sebességi állandóval (k). 

𝑣 =  
𝑑[𝑃]

𝑑𝑡
= 𝑘 × [𝐴] × [𝐵]     (1) 

A k sebességi állandó kulcsparamétere a reakció lezajlódásának, amely szoros kapcsolatban 

áll a reakció során létrejövő átmeneti állapot (AB*) kialakulásával. 

𝐴 + 𝐵 ↔ 𝐴𝐵∗ ↔ 𝑃      (2) 

Az A és B molekulából pillanatszerűen kialakuló AB* átmeneti állapot, az egymással reagáló 

molekulákhoz képest „aktivált állapotban” van, azaz magasabb szabadentalpiával 

rendelkezik. Az átmeneti állapotot eredményező reakció egyensúlyi állandója K*, az átmeneti 

állapotból P termék képződésének sebességi állandója pedig k’. A termékképződés sebessége 

tehát, az átmeneti állapot koncentrációjának és k’ sebességi állandójának a szorzata. 

𝑣 =
𝑑[𝑃]

𝑑𝑡
= 𝑘 × [𝐴] × [𝐵] = 𝑘′[𝐴𝐵∗]    (3) 

𝐾∗ =  
[𝐴𝐵∗]

[𝐴]×[𝐵]
       (4) 

A K* egyensúlyi állandóra felírható a kémiai reakciók egyensúlyi állandója és az azt kísérő 

standard szabadentalpia változás (ΔG*) közötti összefüggés. 

−𝑅𝑇 × 𝑙𝑛𝐾∗ =  𝛥𝐺∗      (5) 

A standard szabadentalpia változás, a reakcióban résztvevő A és B molekulák és a belőlük 

létrejövő AB* átmeneti állapot közötti szabadentalpia különbség. Így ΔG* az adott reakcióra 

jellemző aktiválási szabadentalpia. Ennek értelmében a reakció sebesség A és B 

koncentrációjától, a k’ sebességi állandótól és ΔG* aktiválási szabadentalpiától függ. 

𝑣 = 𝑘′ × 𝑒
−𝛥𝐺∗

𝑅𝑇 × [𝐴] × [𝐵]     (6) 

Eyring és Polányi abszolút reakciósebességi elmélete alapján, ahhoz, hogy A és B 

komponensek reakcióba lépjenek egymással ‒még akkor is, ha a komponensek szabadenergia 

szintje magasabb is a képződő P terméknél (vagyis termodinamikailag lehetséges a reakció)‒

, a rendszerrel energiát (aktiválási szabadentalpiát) kell közölni. [18] Az enzimek az aktiválási 

szabadentalpia csökkentése révén képesek gyorsítani a folyamatokat (1. ábra). Az 

enzimkatalizált reakciókban az aktiválási szabadentalpiát az enzim konformációjának 

megváltozása fedezi, amelyet az enzim-szubsztrát komplex (ES) kialakulása okoz. 
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1. ábra. Enzimkatalízis energiaprofilja 

 

Mivel az enzimek is katalizátorok ‒ biokatalizátorok ‒ a folyamatok termodinamikai 

egyensúlyát nem változtatják meg. A ΔG*csökkentése, az entalpia (ΔH*) és entrópia tag (TΔS*) 

megváltozása révén jöhet létre az alábbiak alapján. 

𝛥𝐺∗ =  𝛥𝐻∗ − 𝑇 × 𝛥𝑆∗     (7) 

A (7) egyenlet alapján látható, hogy magas ΔH* esetében, az átmeneti állapothoz magas 

energia szint tartozik, így az lényegesen kisebb mennyiségben van jelen. Az enzim az átmeneti 

állapot stabilizálása révén képes csökkenteni az entalpiát, oly módon, hogy energetikailag 

kedvezőbb vonzó kölcsönhatásokat létesít az átmeneti állapottal. A kölcsönhatás 

kialakulásának helye az enzim aktív centruma, amely komplementer az átmeneti állapottal. A 

(7) egyenletben szereplő negatív ΔS* entrópia tag arra utal, hogy az átmeneti állapot jóval 

rendezettebb állapotban van, mint a kiindulási állapot. A rendezettség miatt az átmeneti 

állapot kialakulásának tehát magas az entrópiával összefüggésben lévő energetikai értéke. Az 

enzim aktívcentruma képes azonban megfelelő távolságba és orientációba rendezni a 

molekulákat, tehát rendezettségüket növeli. Az ily módon csökkentett entrópia tag az 

aktiválási szabadentalpia értékét is csökkenti. A katalízis minden részletére kiterjedő átfogó 

elmélet nem létezik, de számos kísérlet igazolja az aktivált komplex (AB*) létezését, amelyet 

az enzimkatalizált reakciók során az enzim-szubsztrát komplexnek (ES*) hívunk. Az átmeneti 

komplex kialakulása során a fehérje térszerkezete egyre kedvezőbbé válik az átalakítandó 

szubsztrát megkötéséhez és ez által a katalizálni kívánt reakcióhoz (2. ábra). 

 

2.ábra. Enzim-szubsztrát komplex kialakulása 
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Az enzim egyik természetes feladata tehát, hogy a szubsztrátot és a katalízist végző funkciós 

csoportokat megfelelő térbeli elrendeződésbe és közelségbe hozza.[19] A katalízist végző 

aktív centrumot körülvevő polipeptid védő funkciót is ellát, így tehát mintegy „biológiai 

védőcsoport” szerepét betöltve, a nem kívánt mellékreakciókat gátolva ún. negatív katalízist 

fejt ki.[20] A katalízis hatás molekuláris mechanizmusa alapvetően háromféle csoportba 

sorolható. Létezik fém-ion katalízis (1), sav-bázis katalízis (2) és kovalens katalízis (3).  

A fém-ion katalízis során a fém ionok nagy töltéssűrűsége segíthet a szubsztrát megkötésében. 

A fém ionok elektronszívó hatása megnövelheti egyes csoportok savas karakterét, azaz proton 

leadási hajlamát. A proton leadását követően visszamaradó fémionhoz kötött hidroxil csoport 

pedig erősen nukleofil. Az élő szervezetből kiemelhető példa a szénsavanhidráz által katalizált 

folyamat, amely során a szövetek által termelt szén-dioxidból és vízből szénsav keletkezik. 

Bár a katalizálatlan reakció is gyors, a folyamatnak pillanatszerű gyorsasággal kell 

lejátszódnia, hiszen a képződő szén-dioxid felhalmozódása könnyedén trombózist okozhatna. 

A tüdőszövetben pont ezzel ellentétesen zajlik a folyamat, ekkor a benne áthaladó vérnek 

gyorsan meg kell válnia a szén-dioxidtól, hogy az kilégzés révén távozhasson a szervezetből. 

A szénsavanhidráz aktív helyén található Zn2+ iont három hisztidil oldallánc N-atomja 

koordinálja, negyedik koordinációs pozíciójában pedig egy víz molekula helyezkedik el. A 

víz molekula jelenléte kulcsfontosságú a katalízisben, mivel a Zn2+ ionhoz koordinálódva már 

semleges (pH ~ 7,0) pH értéken is felerészben leadja protonjait, míg ugyanez a mértékű 

deprotonálódás az oldatban lévő víz molekulánál csupán 15 feletti elméleti pH érték esetében 

következne be (3. ábra). A Zn2+ ion tehát számottevően megnöveli a vízmolekula savas 

karakterét, amely következtében a víznél jóval erősebb nukleofil hirdoxi ionok alakulnak ki, 

amelyek lényegesen eredményesebben támadják a szén-dioxid molekulákat. [21‒23] 

 

3.ábra. A szénsavanhidráz által végzett fém-ion katalízis menete 
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Bizonyos kémiai reakciók katalizálhatóak savval, bázissal, esetenként mindkettővel. A 

mechanizmus azon alapszik, hogy az átmeneti állapotban egy nagy energiájú, negatívan töltött 

csoport átmenetileg protonálódik, majd protont ad le. Az első lépést sav, a másodikat pedig 

bázis képes katalizálni. Egy enzim aktív centrumában egyszerre lehet általános sav illetve 

általános bázis, ezért kétféle katalízis is végbemehet. Szemléletes példa az RNáz A, mint sav-

bázis biokatalizátor. [24] Az enzim aktív centrumában két kitüntetett hisztidin (His12 és 

His119) összehangolt módon, mint sav és bázis, katalizálják a kétlépéses reakciót, amely során 

az RNS foszfodiészter kötéseit hidrolizálja (4. ábra). Az átmeneti állapot a His12 és a His119 

csoportok közötti elektrontranszfer révén kialakuló 2’,3’-ciklikus nukleotid. A folyamat a 

szervezet nukleotid anyacsere folyamataiban releváns és RNS szelektív, hiszen a DNS nem 

rendelkezik a mechanizmusban kitüntetett szerepű 2’ OH csoporttal. 

 
4.ábra. Sav-bázis mechanizmus példája RNáz A működésén keresztül 

 

A kovalens kötések révén kialakuló katalízis eltérő az előző két mechanizmus típustól. 

Utóbbiak esetében a katalízishatás abban nyilvánult meg, hogy az enzim polarizálja a 

molekula kötéseit, a reagáló molekulák között így proton/elektron transzfert hozva létre. Az 

enzim így képes elősegíteni, gyorsítani a folyamatot, illetve stabilizálni az átmeneti állapotot, 

de az enzimkatalízis révén kialakuló átmeneti állapot kémiai szerkezete teljesen azonos a nem 

katalizált folyamat során létrejövővel. Ezzel szemben a kovalens katalízis során az átalakuló 

szubsztrát és az enzim között átmenetileg kovalens kötés alakul ki, ezáltal olyan merőben új 

reakció utak jöhetnek létre, amelyek enzimkatalízis nélkül nem jöhetnének létre.[25] Gyakorta 

előforduló példa a szerinészteráz működése (5. ábra) 
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5.ábra A kovalens katalízis bemutatása szerin észteráz működésén keresztül 

 

 

2.1.3. Az enzimműködés kinetikája 

Az enzimkatalízist jellemző matematikai összefüggések kulcsfontosságú leírást adnak az 

enzimes reakció időbeli lefutásáról, kinetikájáról. A leggyakoribb és legegyszerűbb példa az 

egy enzim‒egy szubsztrátos eset, amely az alábbi sémával írhatóak le (6.ábra). 

 
6. ábra. Az egy enzimes-egy szubsztrátos reakció sémája 
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E az enzimet, S a szubsztrátot, ES* a kialakult enzim-szubsztrát komplexet, P a reakció során 

képződő terméket jelöli. Kinetikai szempontból megközelítve ez az általános séma az ún. 

Michaelis-Menten modellel magyarázható, feltételezve az első lépés rapid ekvilibriumát, és a 

második lépés irreverzibilitását. A szubsztrát koncentráció ([S]) függvényében ábrázolva a 

termékképződés sebességét (V) a 7. ábra szerinti telítési görbét kapunk. 

 

7. ábra: A szubsztrátkoncentráció ([S]) hatása a reakció sebességre (V) - Michaelis-Menten kinetikai modell 

A Michaelis-Menten kinetika szerint a rekció sebessége az alábbi egyenlettel írható le. 

𝑉 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 × 
[𝑆]

𝐾𝑆+[𝑆]
     (8) 

A (8) kifejezésben szereplő V a termék képződésének sebessége, ezen reakció maximális 

értéke Vmax (amit akkor kapunk, ha a teljes enzimmennyiség ES* komplexben kötött formában 

van jelen), [S] a szubsztrát koncentrációját jelöli, KS pedig az ES* komplex disszociációs 

állandója. Az alkalmazhatósághoz további feltételek teljesülése szükséges, 

o az enzim‒szubsztrát komplexnek kinetikai értelemben stabilnak kell lennie, 

o nem halmozódhat fel jelentős mennyiségű átmeneti termék-enzim komplex, 

o az enzim egy-egy aktív centrumához csak egy-egy szubsztrát kötődhet, 

o az aktivitások helyett koncentrációk használhatóak. 

A gyakorlatban KS  helyett, a KM  Michaelis-konstanst alkalmazzák (az ES* komplex steady 

state állapotát feltételezve), amely kifejezhető a jelen lévő szabad enzim [E], szubsztrát [S] és 

enzim-szubsztrát komplex [ES*] koncentrációival az alábbiak szerint. 

𝐾𝑀 =  
[𝐸]×[𝑆]

[𝐸𝑆]∗
      (9) 

A modell alkalmazása mellett szól annak egyszerűsége, jó fenomenologikus megoldást ad 

valamint hogy mérhető paramétereket (KM, Vmax) tartalmaz. A KM és Vmax grafikus módszerrel 
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is meghatározható a termékképződési sebesség és a szubsztrát koncentráció ismeretében. A 

legelterjedtebb ábrázolási mód az ún. Lineweaver-Burk féle linearizálás (8. ábra). 

 
8. ábra: Km és Vmax grafikus meghatározása Lineweaver-Burk linearizálással 

 

A reakcióhoz bemért enzim mennyiségéről a Vmax ad információt, ez az enzimaktivitás 

mérőszáma, azonban nem enzimtulajdonság, hiszen annak mennyiségétől is függ az értéke. 

Vmax ismeretében meghatározhatjuk a k2 elsőrendű sebességi állandót, amely már egyedileg 

jellemzi az adott enzimet („turnover number”-nek is nevezik). Értelmezve a turnover numbert, 

megadja az egységnyi enzim (μmol) által 1perc alatt átalakított szubsztrát mennyiségét 

(μmol). Általánosságban minden enzimre megadható egy kcat (turnover number) katalitikus 

állandó.  

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑘 𝑐𝑎𝑡 × 𝐸0     (10) 

Egyszerűbb esetekben, így az egy enzim- egy szubsztrátos esetben is kcat megegyezik k2-vel. 

Az intracelluláris szubsztrát koncentrációt közelítőleg KM értéke adja meg, amely érték 

szintén állandó egy-egy enzimre. Segítségével összehasoníthatjuk a különböző eredetű, de 

hasonló funkciójú enzimeket; lehetőséget biztosít enzim modulátorok alkalmazásával történő 

szabályozásra. KM ismeretében az enzim analitikai meghatározásához szükséges kísérleti 

körülményeket (S ›› KM) is beállíthatjuk, és így helyesen mérhetjük a Vmax értékét és az 

enzimaktivitást. Továbbá KM jellemzi az enzim affinitását is az adott szubsztráthoz, értéke 

minél kisebb a szubsztrátra, annál nagyobb az enzim affinitása arra nézve. 

2.2. Lipázok 

 

A lipázokat (EC 3.1.1.3.) joggal tekintik ipari enzimeknek, hiszen manapság számos területen 

(élelmiszer-, tisztítószer-, kozmetikai-, gyógyszeripar), nélkülözhetetlen biokatalizátorok. 

Széles szubsztrát specificitásuk mellett előnyük hogy, könnyen előállíthatóak és működésük 
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nem igényel kofaktort. [1, 26–30] A lipázok megtalálhatóak a humán szervezetben, 

emlősállatokban, gombákban és baktériumokban is. Elsődlegesen trigliceridek bontását 

katalizálja zsírsavakra és glicerinre (vagy köztes állapotban mono- vagy digliceridekre), 

azonban képes acilezési és egyéb észterezési reakciókat is katalizálni. [31] A lipázok a 

zsírsavak szerkezeti eltérései között nem tesznek különbséget, számos triglicerid hidrolízisére 

képesek. A különböző eredetű lipázok eltérő szubsztrát elfogadással rendelkeznek, abban 

azonban megegyeznek, hogy emulziókban, lipofil/hidrofil határfelületen működnek 

legaktívabban. E tekintetben a lipázok által katalizált reakciók heterogén fázisúak. [32] 

A vizes közeg mellet tolerálják a szerves közegeket is, valamint a megfelelő feltételek mellett 

a lipázok által katalizált reakciók iránya is befolyásolható. Észterezés esetén vízmentes (vagy 

kevés vizet tartalmazó) közeg az észterképzés, magas víztartalom a hidrolízisnek kedvez. [32] 

Sztereospecifitásuknak köszönhetően biokatalizált reszolválásnál is felhasználható, ahol az 

enzim azon tulajdonságát használjuk ki, hogy az enantiomerek közül csak az egyik átalakítását 

képes katalizálni (pontosabban a két enantiomer katalizált reakciója nagyságrendekkel eltérő 

sebességgel megy végbe). A lipázok enyhén lúgos közegben mutatják a legnagyobb aktivitást, 

optimális működési tartományuk pH 7,0 – 8,8 között van. Működési hőmérsékletük 30 és 40 

°C között ideális. A legfontosabb lipáz termelő mikroorganizmusok az Aspergillus, a Mucor, 

a Pseudomonas, a Rhyzopus, és a Candida nemzetségek.  

Kiemelten fontos a Candida nemzettségbe tartozó Candida antarctica B lipáz (CaLB). 

Jellemző rá a viszonylag jó pH és a hőtűrés, széles körű szubsztrát elfogadása, jó biokatalitikus 

hatékonyság igen kevés melléktermék képződése mellett. E tulajdonságai miatt széleskörűen 

alkalmazható, például régió- és sztereospecifikus reakciókban, acilezési reakciókban többféle 

szubsztrátot is képes hasznosítani (alkoholok, aminok). [33,34] A CaLB enzim alkalmazása 

napjainkban nem csak a kis szerves molekulák szintéziseiben remekel, hanem egyre nagyobb 

teret hódít a humán élettanilag fontos, nagyobb molekulák szintézisében is. A CaLB által 

katalizált folyamatokban nagy tisztasággal, hatékonyan állíthatóak elő zsírsav észterek, 

glükozidok, nukleozidok, valamint szterán vázas vegyületek is (9. ábra.) 
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9. ábra. A CaLB szubsztrát diverzifitása élettanilag fontos molekulák előállításában [35] 

 

Ezen vegyületek szelektív szintézisével számos új biológiailag aktív molekula, mint 

potenciális gyógyszerjelölt egyszerűen állítható elő. Klasszikus szerves preparatív úton ezek 

a molekulák vagy nem, vagy csak nagyon nehézkes, hosszú, több lépéses folyamat árán voltak 

szintetizálhatóak, az optikailag tiszta molekulák előállítása, vagy izolálása pedig végképp 

komoly problémákba ütközött. A CaLB enzim alkalmazásával azonban lényegesen 

egyszerűbben kivitelezhető reakciókkal állíthatóak elő az optikailag tiszta értékes vegyületek. 

[35] A lipázok biokatalitikus működésében résztvevő aktív centrum, mely hidrofób kötésre 

alkalmas, két részre osztható: hidrofób zseb és alagút. Az aktív centrum képes megkötni a 

neutrális zsírok zsírsav oldalláncait (valamint hosszú szénláncú alkoholok esetében az 

alkoholok oldalláncait). A hidrofób kötő régióban átfednek egymással az alkohol és az acil 

molekularészek kötőhelyei. [36,37] Az aktív centrumban helyet foglaló szerin (Ser) nukleofil 

támadással addícionál az észter karbonil csoportjára, majd a kilépő alkohol távozásával 

kialakul az acil-enzim. A belépő alkohollal ezután tetrahedrális intermedier (THI) képződik 

(10. ábra), amely átmenetileg új aszimmetria centrum kialakulását okozza. 
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10. ábra Lipázok működésének mechanizmusa 

 

2.3. Fenilalanin ammónia-liázok 

 

Az élővilágban a fenilalanin ammónia-liáz (PAL; EC 4.3.1.24) a fenil propanoid útvonal első 

és legfontosabb enzime. A fenil propanoid útvonal magasabb rendű növényekben 

megtalálható másodlagos metabolikus útvonal, melynek során a kiindulási α-fenilalanin PAL 

katalizált dezaminálás révén, a növény számára rendkívül fontos vegyületek keletkeznek. [38] 

Ezek közül kiemelhető például a lignin (fás növényi szerkezeti anyag), a flavonoidok (UV-

sugárzás elleni védelem, szabadgyök-kötés, antibakteriális, antivirális, antimikotikus 

védelem), az antocianinok (flavonoidok családjába tartoznak, főleg pigmentálásban vesznek 

részt) és a kumarinszármazékok prekurzorai (gyökér- és hajtásnövekedés serkentés). [39] A 

növények metabolizmusában tehát igen jelentősek a PAL enzimek. A növényre gyakorolt 

stressz (UV, herbicidek, stb.) jelentősen befolyásolja PAL aktivitásukat, ezért gyakran 

vizsgálják a herbicidek hatásainak kimutatása szempontjából is.[40] A PAL enzim a 

gombáknál jóval egyszerűbb szerepet tölt be, a baktériumok esetében pedig még ritkábban 

találhatunk példát PAL enzimekre. 

Napjainkban a PAL, bár az emberi szervezetben ugyan nem fordul elő, mégis egyre nagyobb 

figyelmet kap a humán gyógyászat és orvos diagnosztika területén. A PAL vonatkozásában 

kiemelten kutatott terület a fenilketonuria (ICD-10 E70.0) megbetegedés terápiás kezelése és 

korai diagnosztizálása. [41] Az emberi és állati szervezetben az L-fenilalanin esszenciális 

aminosav átalakítását a fenilalanin-hidroxiláz (PAH, EC 1.14.16.1) végzi L-tirozinná. Ha a 

PAH génhiba révén alacsony aktivitással rendelkezik, vagy egyáltalán nem működik, a 

http://en.wikipedia.org/wiki/EC_number
http://www.expasy.org/cgi-bin/nicezyme.pl?1.14.16.1
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felhalmozódott L-fenilalanin más egyéb metabolikus útvonalakon transzaminálással kerül 

lebomlásra. A keletkező fenilpiruvát neurotoxikus hatása visszafordíthatatlan idegrendszeri 

károsodásokat és fejlődési rendellenességeket okoz. Az így kialakuló betegség a 

fenilketonuria (PKU) egyelőre gyógyíthatatlan, élethosszig tartó igen szigorú fehérjementes 

diétát jelent a beteg számára. [42] A PKU aminosav anyagcserezavar recesszíven öröklődik. 

Ha mindkét szülő egészséges, de hordozza a hibás gént, akkor egy a négyhez az esélye a 

betegség kialakulásának, azaz hogy az utód mindkét szülőtől rossz gént örököl. Az utódnál 

kettő a négyhez az esélye annak, hogy egészséges hordozója lesz a génnek, és egy a négyhez, 

hogy jó gént örököl és nem lesz hordozó sem. Magyarországon sajnos minden kilencezredik 

születésre jut egy fenilketonuriás csecsemő. Németországban, ahol 1970-es évek óta már 

rendszeresen folynak szűrővizsgálatok, tízezerre tehető ez a szám. Az Egyesült Államokban, 

Japánban és az Európai Unió országaiban is hasonlóak a mutatók, Írországban és 

Törökországban azonban jóval gyakoribb. Ezek alapján az becsülhető, hogy hibás génhordozó 

körülbelül minden ötvenedik ember.[43,44] A betegség kezelésében a génterápiás 

megoldások ez idáig nem jártak átütő sikerrel, azonban ígéretes megoldás lehet a problémára, 

ha a PAH enzim működését a kofaktor nélkül is működő PAL enzimmel helyettesítjük. Az L-

fenilalaninból PAL katalizált ammónia elimináció révén fahéjsav keletkezik, ami a 

szervezetben könnyedén, egészségkárosítás nélkül metabolizál. A PAL terápiás enzimként 

történő alkalmazása napjainkban már a klinikai kutatás fázisában van. [45‒47] 

A PAL enzim számos ipari területen is jelentős, melyek közül kiemelhető példa a gyógyszer- 

és élelmiszeripar, hiszen a természetes katalitikus reakció út (ammónia elimináció) 

megfordítható, az az a megfelelő akrilsavból enantiomer tiszta aminosav állítható elő. [48‒

50] Az enantiomertiszta aminosavak önmagukban is jelentős táplálék kiegészítők, a peptid 

szintézis építőkövei, számos királis hatóanyag intermedierei.[51,52] A petrezselyemből 

izolált PAL (Petrosenilium crispum) különösen kiterjedt szubsztrát specificitással rendelkezik 

(11.ábra), így alkalmazásával természetes és nem természetes aminosavak is előállíthatóak. 

[49] 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drorsz%C3%A1g
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11. ábra. A Petrosenilium crispum PAL néhány jellemző szubsztrátja 

 

Az ammónia liázok enzimatikus működésükhöz nem igényelnek kofaktort, a katalízis az aktív 

centrumban kialakuló négy metilidénimidazol-5-on (MIO) prosztetikus csoport 

elektronegativitásán alapszik. A MIO csoport az alanin-szerin-glicin (ASG) motívum 

autokatalitikus kondenzációjára vezethető vissza. [53]  Az ASG tripeptid poszttranszláció 

során alakul ki: a glicin aminocsoportja megtámadja az alanin karbonil csoportját, és egy 

öttagú gyűrűt képez, amely ezután két dehidrogenizációs lépésen is átmegy.  

 

2.5. Enzimrögzítési módszerek 

 

Az enzimek a természetben többnyire oldott állapotban vannak jelen. Azonban valamilyen 

szilárd, jól elhatárolt felületen kihorgonyozva (például sejtfalakon és vezikulákon), vagy 

beágyazva (tipikus példa erre a membrán proteinek folyékony mozaik modellje) is 

előfordulnak. Mindegyik említett esetre igaz, hogy az enzimet körülvevő környezet a víz. 

Ebből következik, hogy az enzimek működése eredendően vizes közegben oldva a 

leghatékonyabb. Enzimatikus aktivitásuk és stabilitásuk azonban rendkívül érzékeny a 

környezeti paraméterekre, külső behatásokra.  

Napjainkban az enzimeket természetes közegükből kiragadva egyre gyakrabban alkalmazzák 

biokatalizátorként a legkülönbözőbb szintetikus, bioanalitikai, vagy terápiás célokra. Ezek az 

alkalmazások a legtöbb esetben az enzim természetes állapotától lényegesen eltérő 
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körülményeket igényelnek. Ahogy fejlődik az ipar, és a tudomány, úgy egyre gyakrabban 

merül fel az igény enzimatikus működésen alapuló megoldásokra.  Sok esetben az 

alkalmazások körülményei messze túlmutatnak a homogén, vizes közegben végbemenő 

enzimes reakciókon. Az enzimekre sok esetben a számukra optimális fizikai és kémiai 

paraméterektől igen eltérő körülmények között lenne igény (például hőmérséklet, pH, nyíró 

és súrlódó erők, az ozmotikus nyomás, ion összetétel, szerves oldószerek stb.), amely komoly 

kihívást jelent az érzékeny enzimek számára. Emellett homogén fázisú reakciók esetében az 

enzim kinyerése is komoly feladat, szinte lehetetlen újrahasznosíthatóságuk pedig komoly 

gazdasági terheket jelenthet. [12, 54] Terápiás felhasználásuk esetében az oldott állapotú 

enzim nem megfelelő biohasznosulása mellett az eltarthatósága okozhat komoly gondot, 

hiszen míg egy kis molekulás gyógyszer akár évekig is eltartható különösebb minőségromlás 

és ráfordítás nélkül, addig egy oldott enzim esetében ez komoly problémákba ütközhet.  

A fenti problémákra jelenthetnek megoldást a különféle enzimrögzítési módszerek, melyek 

alkalmazása fokozott stabilitást és ellenálló képességet biztosíthatnak az enzimek számára. A 

megfelelő rögzítési technika megőrzi az enzim természetes biokatalitikus képességeit, 

ugyanakkor stabilabbá, könnyen kezelhetővé és tárolhatóvá teszi. [55‒59]. Ezen előnyöknek 

köszönhetően az immobilizált enzimeknek egyre nagyobb szerep jut számos iparágban és 

tudomány területen (12. ábra). [60] 

 
12. ábra. Rögzített enzimek alkalmazási területei 

 

Rögzített enzimkészítményekkel igen komoly termelés folyik a vegyipar számos területén, 

kiemelten pedig a gyógyszeriparban. Olyan nagy cégek, mint például a BASF vagy a DSM 

több tonna királis amint, illetve alkoholt állít elő rögzített lipázok segítségével. A 

gyógyszeriparban egyre jelentősebb királis aminosavak szintéziséhez a Keneka cég több ezer 

tonna értékes aminosavat szintetizál immobilizált karbamiláz segítségével enantiomertiszta 

formában. A legfontosabb hatóanyagok köré sorolható antibiotikumok előállítására 

nagymennyiségben alkalmaznak penicillin G acilázt is immobilizált formában alkalmazzák 

(2. táblázat). Ezeket az enzimeket többnyire szilárd hordozóhoz, vagy membránhoz 

kapcsolva, valamint keresztkötött formában alkalmazzák. 
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2.táblázat. Rögzített enzimek alkalmazásával előállított termékek éves mennyisége a 

gyógyszeriparban. [61] 

Gyártó Termék Enzim 
Termék mennyiség 

(tonna/év) 

BASF királis aminok lipáz 1000 

DSM királis alkoholok lipáz néhány 

Keneka D-aminosavak karbamiláz 1-5000 

Sok egyéb 6-aminopencilinsav penicillin G aciláz 20000 

 

A rögzített enzimeket különböző módon osztályozhatjuk, a felosztás alapja lehet az rögzített 

enzim megjelenési formája (hordozós, hordozómentes, mátrixba ágyazott), vagy az enzim és 

a hordozó között kialakult kötés jellege (fizikai vagy kémiai kötések).  

A 13. ábrán látható rögzítési formák esetében az enzimeket kapcsolhatjuk szálas szerkezetű, 

pórusos, vagy akár mikro-, vagy nanorészecske felületéhez (nanoparticles, NP) is. Az enzim 

rögzülése létrejöhet kovalens kötések által, adszorpcióval, ionos kölcsönhatásokkal, vagy 

gyenge Van der Waals erők révén is. A hordozómentes rögzítési formák közül a 

legelterjedtebbek az ún. keresztkötött rendszerek (cross-linked enzmye aggregates, CLEAs), 

melyekben az enzimek bifunkciós molekulákon keresztül kovalens kötésekkel vannak 

egymáshoz kapcsolva. Szintén a hordozómentes formához sorolhatóak az egyedi enzim 

nanorészecskék (Single Enzyme Nanoparticles, SENs), melyek stabil polimer héjjal bevont 

enzimmolekulából állnak. A mátrixba ágyazásos technikák során az enzimet 

mikrokapszulákba vagy polimerláncokból felépülő térhálós szerkezetekbe zárjuk. A 

beágyazott enzimet fizikai erők, gyenge másodlagos kölcsönhatások tartják bent a mátrixban.  

 
13. ábra. Az enzimrögzítési módszerek felosztása a rögzítési forma alapján 

 

Az enzimet rögzítő kölcsönhatások alapján kémiai és fizikai módszereket különböztethetünk 

meg. A kémiai módszerek során stabil, irreverzibilis kovalens kötések révén rögzítjük az 

enzimet, míg a fizikai kölcsönhatásokon alapuló rögzítési formák másodlagos 
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kölcsönhatásokkal érik el az enzim immobilizálását. A két módszer előnyeit és hátrányait, 

illetve a jellemző rögzítési technikákat mutatja be a 3. táblázat. 

3. táblázat. Enzimrögzítési módszerek csoportosítása a rögzítés során kialakuló 

kölcsönhatások szerint 

 
Enzimrögzítési technika 

 előnyei és X hátrányai  

 Kovalens kötés szilárd hordozóhoz 

K
ém

ia
i 

m
ó
d
sz

er
ek

   

stabil, egyszerű 

X 

enzim szerkezet változik, dezaktiválódás 

Kovalens keresztkötések enzimek között (CLEAs) 

  

egyszerű, univerzális 

X 

gyenge mechanikai stabilitás, sok enzimet igényel 

Egyedi enzim nanorészecskék (SENs) 

  

stabil, kis diffúziós gát 

X 

nehézkes, sok enzimet igényel 

F
iz

ik
a
i 

m
ó
d
sz

er
ek

 Adszorpció szilárd hordozóra 

  

egyszerű, gyors, olcsó, regenerálható 

X 

gyenge kötő erő, deszorpció 

Gélbe, mátrixba zárás 

  

fokozott stabilitás, egyszerű 

X 

nagyobb diffúziós gát 

Ionos kötés szilárd hordozóhoz 

  

gyors, egyszerű, regenerálható 

X 

bonyolult hordozó, kisebb stabilitás 

 

2.5.1. Kémiai módszerek enzimek rögzítésére 

A kémiai módszerek során stabil kovalens kötések létesülhetnek az enzim aminosav 

oldalláncai és a hordozó funkciós csoportjai között.[62] A módszer előnye, hogy a készítmény 

enzim tartalma stabil, nem kell az enzim leoldódásától tartani. Hátránya azonban, hogy bár a 

rögzítési technika sok esetben csak egy egyszerű rázatást igényel, a hordozók 

felületmódosítása sok esetben bonyolult és költséges lehet. A hordozók leggyakrabban 

aldehid-, epoxi-, karboxil, vagy amino-csoportokkal rendelkezek, melyek nem szelektívek az 

enzimekre nézve, így bármilyen enzimmel képesek kovalens kötéseket létesíteni (14. ábra). 

Az aldehid funkciós csoportot tartalmazó hordozókat többnyire aminocsoportokkal 

rendelkező hordozók glutáraldehides kezelésével állítják elő. A módszer előnye, hogy a 

glutáraldehid aminokkal gyorsan, enyhekörülmények között (szobahőmérséklet, vizes közeg) 

reakcióba vihető, költséghatékony eljárás (14. ábra A hordozó típus). Hátránya azonban, hogy 

a kötések Schiff-bázis képzéssel alakulnak ki, melyeket később redukálni kell (többnyire 

NaBH4 alkalmazásával) stabil C-N kötések létesítéséhez. Az epoxicsoportokon történő 

kovalens enzimrögzítés ugyancsak elterjedt módszer. Bár az epoxifunkciók kialakítása a 

hordozó felületén általában nehezebb feladat, mert az időelőtti gyűrűfelnyílás a hordozó 
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inaktiválódásához vezet. A megfelelő számú epoxicsoporttal rendelkező hordozó azonban, 

egylépésben, rövid idő alatt képes az enzimekkel stabil kovalens kötéseket kialakítani (14. 

ábra B hordozó típus). Enzimek aminocsoportjai karboxilcsoportokkal is reakcióba vihetőek, 

azonban a karboxilcsoport reakció készségét sok esetben növelni kell. Erre a célra gyakran 

alkalmaznak savhalogenideket vagy észtereket, melyek aminokkal nagyobb reaktivitást 

mutatnak, így hatékony enzimrögzítést tesznek lehetővé (14. ábra C hordozó). [63] 

Aminocsoportokkal ellátott hordozók karbodiimid származékokkal szintén alkalmasak 

lehetnek kovalens kötést létesíteni az enzim karboxilcsoportjaival (14. ábra D hordozó típus). 

A módszer természetesen fordítva is működik, azaz egy karboxilcsoporottal ellátott hordozó 

is aktiválható karbodiimidekkel, hogy az készségesen reagáljon az enzim aminocsoportjaival. 

A karbodiimid amidkötéseket létesít a karboxilcsoporttal, amely így lényegesen reaktívabb 

(jobb nukleofil) lesz primer aminokkal. Az enzimmolekula amid kötéseken keresztül 

kapcsolódik a közvetlenül hordozóhoz, melléktermékként izourea képződik. Aminált 

hordozók tiofoszgén segítségével szintén aktiválhatóak enzimek rögzítéséhez (14. ábra E 

hordozó típus) izo-tiocianát képződésén keresztül. [64] Ezt követően az enzim tiokarbamát 

kötéseket létesít a hordozó funkciós csoportjával. Környezetvédelmi szempontból azonban a 

tiofoszgén nem a legelőnyösebb aktiváló ágens. Hidroxilcsoportokat tartalmazó hordozók 

(például szilikagélek) szintén alkalmasak lehetnek kovalens enzimrögzítésre, amennyiben 

felületüket klór-triazinnal aktiváljuk (14. ábra F hordozó típus). [62] Bár a módszer sok enzim 

esetében sikeres rögzítést tesz lehetővé, a készítmények termostabilitását nem képes fokozni. 

 
14.ábra. Példák enzimek hordozóhoz történő kovalens kötésére 
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A kovalens rögzítés révén nem csak az enzim, hanem annak konformációja is rögzül. Sok 

esetben komoly probléma lehet, ha az enzim stabilan ugyan, de inaktív konformációban 

kapcsolódik a hordozóhoz. Mivel a kötések irreverzibilisek a kedvezőtlen konformációból 

gyakorlatilag lehetetlen aktív állapotot elérni.  

Az enzimek közötti keresztkötésekkel létrehozott ún. fehérje térhálók (avagy enzim-

asszociátumok) is kémiai enzimrögzítésekhez sorolhatóak. Bár az enzimkészítmény nem 

tartalmaz szilárd hordozó anyagot, az enzimeket keresztkötő bifunkciós molekulák által 

rögzített enzimet hozhatunk létre (CLEAs). Az egymáshoz kovalensen kötött enzimek 

szerkezeti elrendeződése megváltozhat, mely nagyban befolyásolhatja a készítmény 

biokatalitikus működését. Keresztkötések kialakítására az 14. ábrán bemutatott aktiváló 

ágensek (glutáraldehid, karbodiimid, klór-triazin) szintén alkalmazhatóak, de gyakorta 

alkalmazzák a divinilszulfont, vagy p-benzokinont. [65] A módszer előnye, hogy szilárd 

hordozó nélkül, egyszerűen hozhatunk létre rögzített enzimkészítményeket.  

Ugyancsak a kémiai enzimrögzítések körébe sorolhatóak az egyedi enzim nanorészecskék 

(SENs), amelyek esetében mindenegyes fehérje részecske néhány nanométer vastagságban 

szerves vagy szervetlen porózus anyaggal van bevonva. Ez az újfajta eljárás eltér mind a 

szilárd hordozókon, mind a gélekben való rögzítéstől. A módszer előnye, hogy a bevont enzim 

részecskék egy-két nagyságrenddel stabilabb katalitikus aktivitást mutatnak és a szubsztrátum 

szabad mozgása sem korlátozódik. [66] Az eljárás első lépésben a fehérje molekulák felszíni 

lizinjeit akrilsavkloriddal módosítják. Ezt követően kis mennyiségű felületaktív anyagot 

alkalmazva a módosított fehérjék ún. hidrofób ion-pár formában oldhatóvá válnak hexánban. 

Az ion-pár képzéssel történő oldódásra azért van szükség, mert  a bevonatot létrehozó 

polimerizációs lépés sikerességéhez elengedhetetlen a fehérje szabad felszínének 

elérhetősége. A felületi polimerizációt vinilcsoportot és trimetoxiszililcsoportot tartalmazó 

szilil monomerekkel hexánban végzik. Ultraibolya fénnyel szabad gyökös vinil polimerizációt 

indítanak a felületen, mely lineáris polimerláncokat eredményez. Ezt követi a már vizes 

közegben zajló ortogonális polimerizációs lépés, mely során a leágazó trimetoxi-szilil 

csoportok összekapcsolódnak egymással. Az ortogonális polimerizáció minden egyes fehérje 

molekula körül stabil, keresztkapcsolt polimer hálót alakít ki, mely végül nanoméretű egyedi 

részecskéket eredményez. [67] 

2.5.2. Fizikai módszerek enzimek rögzítésére 

A fizikai módszerek lényegesen gyengébb, másodlagos erők révén teszik lehetővé az enzim 

rögzítését. A fizikai kölcsönhatások jóval kevésbé stabilak, mint a kovalens kötések. De 
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előnyük azonban, hogy az enzim szerkezetre nem hat erős kötés, az enzim konformációja 

szabadabban változhat a rögzítés után is, így az inaktíválódás valószínűsége is kisebb lehet. 

A fizikai módszerek két nagy csoportját alkotják a többnyire pórusos hordozókon történő 

fizikai rögzítés és a mátrixokba történő beágyazás, bezárás.  

A szilárd hordozóként sok esetben pórusos anyagokat alkalmaznak, melyek nagy fajlagos 

felülettel rendelkeznek (például szilikagélek, metakrilát-kopolimerek, agaróz alapú 

hordozók). Az enzimek ekkor elsősorban a hordozó pórusaiban rögzülnek, de kitapadhatnak 

a hordozó külső felületén is. Fontos paraméter a hordozó pórus és szemcsemérete és rögzíteni 

kívánt fehérje szerkezeti geometriája is. Túl szűk pórusméret esetén a nagyobb enzimek csak 

a felszínen helyezkedhetnek el, így a deszorpciós erők hatására könnyen leválhatnak a 

hordozó felszínéről. Túl nagy pórus méretek esetében pedig megnő a valószínűsége annak, 

hogy nagyobb fehérje aggregátumok keletkezzenek a pórusokban, amelyek kedvezőtlenül 

hathatnak a későbbi biokatalitikus hatások érvényesülésénél. Optimálisnak tekinthető tehát az 

a pórus méret, melyben a fehérjék egyenletes helyezkedhetnek el, valamint a belépő 

szubsztrát, majd a kilépő termék diffúziója sem gátolt. [68] A fizikai módszerek esetében a 

hordozók felületén leggyakrabban hidrofób adszorpcióval, H-hidas kötéssel, ionos 

kölcsönhatással, affinitással, fémion kelációval, vagy diszulfidhidas kötéssel rögzítik az 

enzimeket (15. ábra). 

 
15.ábra. Példák enzimek hordozóhoz történő rögzítésére fizikai kölcsönhatások révén 

 

A hidrofób adszorpció egy egyszerű módszer enzimek immobilizálására, melynek minősége 

függ a hordozó felületi hidrofobicitásától. Az eljárás nagy előnye, hogy a rögzítés reverzibilis, 
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így amennyiben szükséges az enzim visszanyerhető a hordozóról. Hátránya azonban, hogy a 

rögzített enzimek stabilitása sok esetben nem javul számottevően a natív enziméhez képest 

(15. ábra A hordozó típus). Az ionos kölcsönhatáson alapuló rögzítések szintén egyszerűek és 

reverzibilisek, széleskörben alkalmaznak ioncserélő gyantákat erre a célra (15. ábra B hordozó 

típus). Hátránya azonban, hogy sok esetben nehéz megtalálni azt az immobilizálási 

körülményt (például ionerősség, pH), ahol az enzim stabilan kapcsolható, de nem veszít 

aktivitásából. Problémát okozhat emellett, ha a töltéssel rendelkező szubsztrát, vagy termék 

molekula szintén ráköt a hordozóra, hiszen ez akadályozza az enzimkatalizált folyamat 

előrehaladását. Az ún. affinitás hordozók működése azon alapszik, hogy a hordozó a rögzíteni 

kívánt enzim geometriai komplementerét tartalmazza (15. ábra C hordozó típus). A módszer 

nagy előnye, hogy szelektív rögzítést tesz lehetővé, ugyanis csak a megfelelő komplementer 

párokat képes megkötni. Probléma azonban a hordozók előállítása, hiszen a megfelelő 

affinitás elérése sokszor nehézkes és költséges folyamat. A fém-keláció elvén működő 

hordozók esetében a megfelelő fém iont kelátorok rögzítik a hordozóhoz (15. ábra D hordozó 

típus). A fém képes az enzim bizonyos aminosavait (például hisztidin), koordinációs kötések 

révén megfogni, ezáltal a hordozóhoz kapcsolni. A módszer előnye, hogy egy megfelelő 

kompetitív ágens alkalmazásával (gyakran alkalmazott az imidazol vagy az etilén-diamin-

tetraecetsav), az enzim visszanyerhető a hordozóról. Ezen az elven alapszik a rögzített fém-

ion kromatográfia (Immobilized Metal Ion Chromatography, IMAC), melyet napjainkban 

széles körben alkalmaznak rekombináns enzimek hatékony tisztítására. [69] Bár a diszulfid-

híddal létrehozott enzimrögzítés kovalens kötést hoz létre, mégis a fizikai módszerek közé 

soroljuk, ugyanis a kötés felbontható például ditiotreitol segítségével enyhe körülmények 

között (15. ábra E hordozó típus).  

Az enzimek különböző mátrixokba történő beágyazása szintén a fizikai módszerek közé 

sorolható. Ezekben az esetekben az enzimek másodlagos erők révén ugyan, de stabilan 

helyezkednek el a térhálóban. A mátrixbazárt enzimkészítmények többnyire jó hőstabilitással, 

kémiai és fizikai ellenálló képességgel rendelkeznek.  Az enzimet körülölelő mátrix azonban 

nagyobb diffúziós gátat jelenthet, ami a készítmény lassabb biokatalitikus működését 

okozhatja.  

Az enzimek beágyazására az egyik legelterjedtebb és legegyszerűbb módszer az alginátba 

zárás, amely során az enzim pufferelt oldatát fém-alginát (legtöbbször nátrium-alginát) 

oldattal keverik össze, majd kisebb cseppeket képezve kétértékű (többnyire Ca2+) ionokat 

tartalmazó puffer oldatba csepegtetik. A folyamat során Na+ és Ca2+ nagy gyorsassággal ionok 

kicserélődnek és mivel a kálcium-alginát jellegzetes ún. tojástartó formában polimerizál. Az 
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így képződő kálcium-alginát gél vízoldhatatlan, ezáltal képes az enzimmolekulákat 

visszatartására. A módszer hátránya, hogy gélbe zárt enzimeket frissen kell előállítani, 

kereskedelmi forgalomban készen nem kapható. Sok esetben előfordul, hogy a Ca2+ ionok 

enzim inhibitor hatásának kiváltására Zn2+ ionokat is sikeresen alkalmaznak. [70, 71] 

Manapság a poli(vinil-alkohol) (PVA) térhálósítása az egyik leggyakrabban alkalmazott 

módszer enzimek hatékony beágyazására. Előnye, hogy a polimer láncai a fehérje köré 

helyezkedve képesek a protein stabilitását növelni, az erről már ismert poliszacharidokhoz 

hasonlóan. [72] A térhálós PVA hidrogélek fizikai kémiai tulajdonságai a szintézis 

körülményeinek változtatásával széles határok között változtathatók. [73]  A térháló 

kialakítására fizikai és kémiai módszerek is léteznek. A fizikai térhálósítás legelterjedtebb 

módszere az ún. „freezing and thawing” eljárás, ahol a PVA láncok kontrolált fagyasztási 

eljárások során képesek összekristályosodni. Kedvezőtlen tény azonban, hogy a módszerrel 

kevésbé stabil térhálót eredményez. [74] A kémiai térhálók jóval stabilabbak, előállításuk 

leggyakrabban sav katalizált eljárással történik. A keresztkötéseket gyakran 

glutárdialdehiddel, bórsavval, illetve tetraetoxiszilán (TEOS) segítségével alakítják ki. Az 

utóbbi esetben, tulajdonképpen egy jó mechanikai sajátságú PVA-SiO2 kompozit hordozó jön 

létre, amely pórusaiban képes a fehérje megkötődni. A bevitt TEOS molekulák mennyiségével 

a polimer háló fizikai-kémiai tulajdonságai (pl.: duzzadási fok), valamint pórus méretei is 

befolyásolhatóak.  

 

2.6. Enzimrögzítésre alkalmas nanoanyagok 

 

A legalább két dimenziójában nanométeres (10-9 méter) tartományba eső mérettek, vagy 

szerkezeti elemekkel rendelkező anyagok az ún. nanoanyagok egyre jelentősebbek számos 

tudományterületen és iparágban. A nanoanyagok előállítása a nanotechnológia már 

napjainkban is jelentős változást hozott, a jövőben pedig egyelőre még nem látható 

lehetőségeket jelenthet az ember számára. A nano dimenzió egyedülálló lehetőségei egyfelől 

abban rejlenek, hogy a korábban már ismert makroszkopikus anyag fizikai-kémiai 

tulajdonságai megváltoznak nanométeres méretekben. Így egy már jól ismert anyagból 

funkcionálisan új anyag hozható létre nanoformula létrehozásával, mely új alkalmazási 

lehetőségeket teremthet. A modern technológiákra egyre jellemzőbb miniatürizálás szintén a 

szerkezeti és funkcionális nanoanyagokra támaszkodik.  

A nanoanyagok előállítása alapvetően kétféle útvonalon mehet végbe (4. táblázat). Az egyik 

az ún. “top-down” szintézis, mely során felülről lefelé, tehát makro-, illetve mikroszkopikus 
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anyag méretcsökkentésével történik a nanoméretű anyag előállítása. Ilyen technika például a 

nanomalmokkal megvalósítható őrlés, vagy a lézer segítségével végzett aprítás, illetve 

lebontás, melyeket nanofizikai módszereknek tekintünk. [75] Ezzel a tradicionális 

megközelítéssel ellentétes a nanokémiai megközelítés mód, amely az ún. ”bottom-up” 

szintéziseket foglalja magában. Ez esetben a nanomatériák előállítása alulról felfelé építkezik, 

tehát atomos, molekuláris szintről indulva halad a folyamat a nanoméretű részecske felé. 

[76,77] 

4. táblázat. A nanoanyagok előállítási lehetőségei 

„Top-down” szintézis „Bottom-up” szintézis 

Őrlés, nano malom 
Gázfázisú növesztési technikák, 

atomréteg leválasztás 
Precipitációs módszerek 

Aprítás, lézer pirolízis 

Folyadékfázisú növesztési 

technikák, kolloid rendszerek, 

önszerveződő rétegek 

Szol-gél eljárások 

Lebontás, litográfia, 
Szilárdfázisú növesztési 

technikák, fázis szeparáció 
Szolvo- és hidrotermál szintézisek 

 

A nanoanyagok alkalmazása számos területen rohamosan nő. Kiemelt példák az 

elektronikában a bioszenzorok, a haditechnikában és járműfejlesztésben a szerkezeti anyagok, 

a gyógyszeriparban pedig a hatóanyag hordozók, terápiás részecskék és kontrasztanyagok, a 

környezetvédelemben pedig a vízkezelésben játszanak fontos szerepet.[78,79] Napjainkban a 

különféle nanoanyagok előállítása elérheti az évenkénti több tízezer tonnás mennyiséget is (5. 

táblázat). 

5. táblázat. Az nanoanyagok mennyiségének alakulása az egyes alkalmazási területeken 

Alkalmazási terület Anyag/eszköz 

Becsült termék 

mennyiség (tonna/év) 

 
 

 2005 
2005–

2010 

2011–

2020 

Jármű, építő és 

hadi ipar 

kerámiák, kristályok, bevonatok, vékony rétegek, 

porok, fémek, ötvözetek 
10 103 104–105 

Kozmetikai ipar fém-oxidok (TiO2, ZnO, Fe2O3) 103 103 103 

Informatika és 

hírközlés 

nanocsövek, nano elektronikai és nano optikai 

anyagok (TiO2, ZnO, Fe2O3), organikus fény 

emissziós diódák 

10 102 103 < 

Biotechnológia nanokapszulák, célzott hatóanyag leadó 

rendszerek, biokompatibilis anyagok, 

kvantumdotok, bioszenzorok 

<1 1 10 

Elektronika, 

érzékelők 

mikro és nano elektromechanikai rendszerek, 

pásztázó szondás mikroszkópia 
10 102 102–103 

Környezetvédelem nanoszűrés, nanomembránok 10 102 103–104 
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A fizikai és kémiai kölcsönhatásokba történő beavatkozás sikeressége nagymértékben függ 

attól, hogy a változást előidéző anyag milyen formában van jelen, kiterjedése, mérete milyen 

viszonyban áll a változtatni kívánt rendszerrel. Az enzimek, aminosavakból felépülő 

makromolekulák, méretük jellemzően 1-20 nm nagyságrendbe esik, így kolloid 

rendszereknek tekinthetőek. Ezáltal az enzimek és a tudatosan formulált nanoanyagok között 

hatékony és finomhangolt kölcsönhatások hozhatóak létre. Ilyen kölcsönhatás eredménye 

lehet a nanostrukturált anyagokkal történő enzim immobilizálás is. A nanohordozó nagy 

fajlagos felületéből adódóan rendkívül jó anyag átadási viszonyok érhetőek el, ami 

összességében igen jó biokatalitikus hatékonyságot eredményez. A 3. táblázatban szereplő 

kémiai és fizikai módszerek egyaránt érvényesek a nanoanyagok esetében is, hiszen a 

megfelelő felületi funkcionalizálás, illetve önszerveződés révén kialakíthatóak elsődleges és 

másodlagos kötések a hordozó és az enzim között. [12,80] Enzimek rögzítésére ez idáig 

sikeresen alkalmaztak különböző nanorészecskéket, belőlük szerveződő nanoszerkezetű 

mátrix rendszereket, nanoszálakat, nanocsöveket, üreges nanorudakat.[81] 

2.6.1. Szol-gél térhálók 

A szol-gél rendszerekről már az 1800-as évekből is találhatóak publikációk, de jelentősebb 

érdeklődésre csak az 1900-as évektől tett szert a terület [82]. Felhasználásukat tekintve igen 

sokrétűek, szol-gél rendszerek alkalmazhatóak kémiai és bioszenzorokban, elektródokban, 

optikai rendszerekben, immunoadszorbenseknél, környezetvédelmi és biotechnológiai 

területen is.  Az eljárás extrém körülmények nélkül, homogén, nagy tisztaságú, stabil terméket 

ad, ennek köszönhető, hogy számos területen nagy jelentőséggel bír. A szol-gél rendszerek 

legelterjedtebb prekurzorai a fémalkoxi vegyületek, különösen az organoszilán molekulák, 

melyeknek biokompatibiliesek, stabilak és számos származéka széles körben könnyen 

elérhető. [83] A szol-gél eljárás két lépésből áll. Az első lépésben stabil kolloid rendszert 

(szolt) állítanak elő a prekurzor molekulák sav- vagy báziskatalizált hidrolízisével (16. ábra).  

 

16. ábra. A tetraalkoxiszilán prekurzor savval a), illetve bázissal b) katalizált hidrolízise 
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A hidrolízis során első lépésben szilanolcsoportok keletkeznek, melyek ezt követően 

polikondenzáció révén sziloxán-hidakat alakítanak ki. Ennek köszönhetően egyre nagyobb 

méretű molekulák jönnek létre, melyek oldhatósága egyre romlik, végül beindul a nukleációs 

folyamat és szilika szol keletkezik. A bázis egyidejűleg a hidrolízist és a polikondenzációt is 

katalizálja, ezért térhálós növekedés jön létre, amely kedvező a tömör mikrofázisok 

kialakulásának. A báziskatalizált folyamat ezáltal kompakt, izometrikus nanorészecskéket 

eredményez. Ezzel szemben a savas közeg főképp a hidrolízist katalizálja, a polikondenzációs 

lépést kevésbé segíti elő, ezért a molekulák növekedése láncszerűen megy végbe. Savas 

közegben ezért inkább nyíltabb, szálas szerkezetű polimerláncolatok képződnek, melyek jó 

gélesedési hajlamot mutatnak (17. ábra). A hidrolízis, a kondenzáció és a térháló épülése 

gyakorlatilag egyszerre zajlik. Az így képződő, még jelentős folyadékmennyiséget tartalmazó 

liogél, a megfelelő szárítási eljárások után (a gél öregítése) éri el végső, felhasználásra alkalmas, 

szilárd állapotát (xerogélt). 

 

17. ábra. A szol-gél eljárás folyamata 

  

A folyamat során alkalmazott prekurzor/víz arány, a prekurzorok minősége, a közeg 

savas/bázikus karaktere, valamint a hőmérséklet és a nyomás fontos paraméterei a szol-gél 

eljárásnak, melyek nagymértékben meghatározzák a képződő mátrix fizikai-kémiai 

tulajdonságait. Fontos tényező a gél kiszárítása is, amely nagyban meghatározza a képződő 

mátrix szerkezeti tulajdonságait. A szol-gél eljárás előnye abban rejlik, hogy extrém behatások 

nélkül (szobahőmérséklet, atmoszférikus nyomás és környezet, rövid képződési idő), egyszerű 

technikával szabályozható struktúrák hozhatóak létre, melyek képesek kis és makromolekulák 

beágyazására is. [83] 
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A szol-gél eljárás alkalmas arra, hogy enzimeket immobilizáljon oly módon, hogy a folyamat 

során képződő térháló képes magába ágyazni az enzim molekulákat. [84‒86] A rögzítés során 

az enzimet az első lépésben, az éppen kialakuló szolhoz adják hozzá. Az eljárás során az enzim 

egy bizonyos konformációban rögzül, vagyis szerkezete „megfagy”, amely nagymértékben 

meghatározhatja katalitikus működését (18. ábra). A szol-gélbe ágyazott enzimkészítmények 

xerogélek, melynek száraz finom eloszlású por állagúak.  

 
18. ábra: Szol-gél mátrixba ágyazott enzim 

 

Az eddigi kutatások, eredmények azt engedik feltételezni, hogy a polimer mátrix összetétele 

kulcsfontosságú lehet a benne rögzített enzim aktivitásának, szelektivitásának alakulásában. 

Több kutatás arra jutott, hogy alkilcsoportokkal szubsztituált organoszilánokat prekurzorként 

alkalmazva kedvező hatást gyakorolhat a rögzített enzim működésére [87]. A gélesedési idő 

is fontos paraméter lehet a szol-gél enzimrögzítés során. A rövidebb gélképzés nagyobb 

fajlagos aktivitású készítményeket eredményezett, ugyanakkor kevésbé növelte az enzim 

hőstabilitását és mechanikai ellenállóképességét a hosszabb gélesedési idővel rögzített 

enzimhez képest. [88] Felületaktív additívek (például polietilén-glikolok) szintén előnyösen 

befolyásolhatják a mátrix szerkezetét. Alkalmazásukkal befolyásolható a folyadék fázis 

felületi feszültsége, amely a képződő gél-mátrix kiszáradása során fontos tényező. A száradási 

folyamatkor fellépő kapilláris erők meghatározzák a végső xerogél szerkezetét, pórusait, 

melyektől a biokatalizátor működése nagyban függ. Enzimek polietilén-glikol jelenlétében 

megvalósított szol-gélbe ágyazása nem csak a biokatalitikus aktivitását fokozta, hanem a 

biokatalizátor hőstabilitását is megnövelte. [89] 
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2.6.2. Fehérje térhálók 

Fehérje térhálókról akkor beszélünk, ha fehérje, illetve enzim molekulák között linker 

molekulák révén keresztkötéseket hozunk létre, melyek végül térhálós szerkezetet 

eredményeznek. Az így egymással összekapcsolt fehérjékből álló mátrix, bár szilárd hordozót 

nem tartalmaz, mégis rögzített enzimnek tekintjük, hiszen az enzimek közötti kovalens 

kapcsolat nem engedi a beoldódást, egy szilárd makromolekula halmazként viselkedik. [90] 

Az enzim illetve fehérjék közötti keresztkötések úgy hozhatóak létre, hogy egy enzim vizes 

oldatához bifunkciós ágenseket adnak. A glutáraldehid vizes oldata, mint keresztkötő ágens, 

már az 1960-as években is ismert volt. [91] Az eljárás gyors és egyszerű, de a készítmények 

kezelése viszont bonyolult volt és alacsony enzim aktivitást, gyenge reprodukálhatóságot és 

gyenge stabilitást mutattak. Az 1990-es évek elején azonban az Altus Biologics bemutatta a 

keresztkötött enzim kristályokat (CLECs; Cross Linked Enyzme Crystals), melyek fokozott 

aktivitású és stabilitású biokatalizátorok, és a méretük is könnyen szabályozható (1-100 µm). 

[92] A kristályok létrehozása viszont egy időigényes és igen költséges folyamat, mivel nagy 

tisztaságú enzimet követel, így ennek következtében a CLECs módszer még nem terjedt el 

széleskörűen. Az utóbbi évtizedben azonban azt találták, hogy a kristályosítást helyettesítheti 

az enzim kicsapása, amely egy egyszerűbb, kevésbé drága módszer, és nem követeli meg a 

nagy tisztaságú enzimek alkalmazását. A módszer alapja, hogy túltelített só oldatokkal, vízzel 

elegyedő szerves oldószerekkel, vagy nem ionos polimerekkel a fehérje vizes oldatából 

kicsapható. A kicsapódás hatására fehérje aggregátumokat képződnek, melyek kovalens 

kötések nélkül tudnak kapcsolódni [93,94]. Ha bifunkciós ágensekkel (linkerekkel) kovalens 

keresztkötéseket hoznak létre az enzimek között, az lényegében egy térhálós fehérje alapú 

polimerhez vezet, mely oldhatatlanná teszi a készítményt, miközben megőrzi szerkezetét és 

ez által az enzim aktivitását. Ez vezetett az enzimrögzítés egy új fajtájának, a keresztkötött 

enzim aggregátumok (CLEAs) bevezetéséhez. A keresztkötések kialakítására di-aldehideket, 

legelterjedtebben a glutáraldehidet alkalmazzák, amely Schiff-bázis képzés közben a fehérjék 

szabad amino csoportjaival (N-terminális) lép reakcióba (19. ábra). A rögzítés során fellépő 

körülmények, mint például kicsapószer minősége, a hőmérséklet, a keresztkötő ágens 

mennyisége erősen kihat az enzimkészítmény biokatalitikus működésére. A módszer előnye, 

hogy egyszerű, olcsó, általánosan alkalmazható a legtöbb enzim esetében. A nyers enzim 

extraktum közvetlenül a fermentléből is vehető, és egy egyszerű művelettel létrehozható a 

rögzített enzim, közvetlenül a termelés helyén, közbenső feldolgozás, vagy tisztítás nélkül. 

[95]  
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19. ábra: Kovalensen kötött enzim aggregátumok előállítása glutáraldehiddel (CLEAs) 

 

A keresztkötések révén kialakuló fehérje, avagy enzim térhálók, biokatalitikus hatékonysága 

nagyban függ egyfelől az enzim szerkezeti változásaitól, amit a kovalens keresztkötések 

idézhetnek elő. Másfelől az aggregált jellemzően 1-20 nm méretű enzimek között kialakuló 

nanométeres csatornák geometriájától, azaz a készítmény „porozitásától”, hiszen a 

készítmény külső felületén elhelyezkedő enzim molekulák szinte akadálytalanul képesek a 

szubsztráttal érintkezni, de a beljebb elhelyezkedő enzimek számára az anyagtranszport már 

nehézkes lehet. A fehérje térhálók természetes nanopórusait próbálták modulálni inert 

polimerek, fehérjék, nanorészecskék hozzáadásával.[96‒99] Ezek az additívek hatékonyan 

növelhetik a készítmény átjárhatóságát, azonban a kedvezőtlen mechanikai (gél szerű, 

duzzadó, nem alaktartó) morfológiáján nem képesek javítani. 

2.5.3. Nanoszálak 

A nanoméretű anyagok között a nanoszálak egyre nagyobb potenciállal rendelkeznek, hiszen 

belsejükben, valamint a külső felületükhöz is számos anyag (pl. hatóanyag molekulák, 

enzimek, fehérjék, sejtek) rögzíthető, de szerkezeti anyagként is elterjedt használatuk. [100‒

103] Nano méretükből fakadóan nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, ezáltal nagy kapacitású 

hordozó rendszerek lehetnek. Előállításuk többnyire elektrosztatikus szálképzéssel (más néven 

electrospinning, vagy elektromos szálhúzás) történik.  

Az electrospinning technika során a nanoszálakat valamilyen, többnyire lineáris polimerből 

állítják elő. A hagyományos szálképzési módszerektől eltérően, ebben az esetben a szálak 

formálódása nem mechanikai erők révén, hanem elektromos tér hatására jön létre. Az 

electrospinning technika nagy előnye, a többi szálképzési módszerrel szemben, az hogy a 

nanoszálak képződése, a közöttük létrejövő kötési pontok és a végső szálas szövedék 

kialakulása térben és időben egyszerre zajlik, ezáltal polimerek oldatából vagy ömledékéből 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Polimer
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kiindulva egy lépésben állítható elő a végső nanoszálas szerkezetű termék. Ez a tulajdonság 

lehetővé teszi azt, hogy a kezdeti paraméterekkel (polimer oldat sajátságai, alkalmazott 

feszültség, kollektor-emitter távolság) egyszerűen, gyorsan befolyásoljuk a végtermék 

tulajdonságait, valamint sok idő és energia megtakarítást jelent a hagyományos nyújtásos 

szálképzési technikákhoz képest. [104] A módszer kivitelezése során az oldott vagy ömlesztett 

polimert nagyfeszültségű elektromossággal töltik fel, majd amikor ennek nagysága elég nagy 

ahhoz, hogy legyőzze a felületi feszültséget akkor, egy vékony 0,1–1 mm átmérőjű tű (emitter) 

nyílásán megkezdődik a folyadék, „kirepülése” egy földelt fémfelület (kollektor) irányába. A 

polimer oldat pontosan és folyamatosan adagolható fecskendő pumpa segítségével (20. ábra).  

 
20. ábra. Az elektrosztatikus szálképzés sematikus rajza 

A szálképződés folyamata során az emitterből kilépő polimer oldat cseppje egyre nagyobb 

elektromos töltöttséget kap (+) a nagy feszültség generátor által. A cseppben fellépő 

elektrosztatikus erők hatására a csepp megnyúlik, majd alakja jellegzetes ún. Taylor-kúppá 

változik, megindul a szálképződés. Az eddigre már jelentősen feltöltött kúpos csepp elkezd 

kifelé, azaz a földelt kollektor repülni, elhagyva az emittert. A folyamatosan kilépő polimer 

folyadék sugár ún. ostorozó mozgást végez, egyre megnyúlik és elvékonyodik, igen kis 

átmérőjű szállá alakul. A megnyúlásnak köszönhetően jelentősen megnövekszik a fajlagos 

felület, amely révén az oldószer pillanatszerűen párolog el a polimer mellől. Ennek 

köszönhetően szilárd polimer képződik nanoszálas formában a kollektoron. Ezzel a 

technikával jellemzően pár 10 nm ‒ 1 μm vastagságú szálakat lehet előállítani a szálhúzás 

paramétereitől függően.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fel%C3%BCleti_fesz%C3%BClts%C3%A9g
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Az elektrosztatikus szálképzés révén lehetőség van arra, hogy a képződő nanoszálak 

belsejébe, vagy a külső felületén enzimeket rögzítsünk. A szálak belsejében történő rögzítés 

során az enzim oldatot a polimer oldattal homogenizálják, majd keverékükből végzik el a 

nanoszálképzést. Ebben az esetben az enzimek az in situ formálódó polimer láncok közé 

beágyazódnak, így másodlagos kölcsönhatások révén rögzülnek a szálas anyag belsejében. A 

módszernél gondot okozhat a polimer alapanyaga, valamint annak oldószere, hiszen a legtöbb 

enzim a számára optimálisan pufferelt vizes közegnél eltérő közeget nem igazán tolerál. 

Legelőnyösebbek a biokompatibilis, vízben oldódó polimerek, mint például a poli(vinil-

alkohol) (PVA), a vízoldható cellulóz, vagy a zselatin, hiszen ezek a legtöbb enzimmel 

kompatibilis, homogén rendszert képeznek. A nanoszálak külső felületére történő 

enzimrögzítés igen elterjedt, amely esetében először a szálas anyagot állítják elő, majd a kész 

hordozóra utólag viszik fel az enzimeket egyszerű adszorpció, vagy kovalens kötések révén. 

Ehhez az eljáráshoz sok esetben funkcionalizálni kell a nanoszálakat annak érdekében, hogy 

stabil kötést létesíthessen az enzimmel. Erre a célra gyakran adszorpcióra alkalmas hidrofób 

felületet alakítanak ki, a kovalens rögzítést pedig leginkább aminált szálak glutáraldehides 

kezelésével oldják meg. [105] A felületre rögzítés előnye a beágyazással szemben, hogy itt 

sokkal több polimer típus szóba jöhet, hiszen az enzim a már kész nanoszálas anyagra rögzül, 

így nincs kitéve a szálképzés körülményeinek. Hátránya azonban, hogy míg a beágyazás 

nagyobb védelmet, stabilitást biztosít a rögzített enzimnek, addig a felületen immobilizált 

enzim védtelen a külső behatásokkal szemben. A teljesség igénye nélkül mutatja be a 6. 

táblázat az enzimrögzítésre használt típikus nanoszálakat.[105,106] 

6. táblázat. Példák az enzimrögzítésre alkalmazott nanoszálakra 

Polimer Enzim Oldószera 
Szál átmérő 

(nm) 

Polisztirol A-kimotripszin, B-glukózoxidáz, lakkáz DMF, THF ~120 

Poli(vinil-alkohol) lipáz, glukózoxidáz, laktát dehidrogenáz víz 50 - 1000 

Poliakrilnitril lipáz, celluláz DMF 70-1000 

Poli(metil-metakrilát) glükózoxidáz, lipáz DMF/aceton 200-400 

Polikaprolakton lizozim THF/DMF ~500 

Politejsav glükózoxidáz, glutation S-transzferáz,  klorform/DMF ~700 

Cellulóz acetát lipáz DMAA ~500 

a DMF: Dimetilformamid, THF: Tetrahidrofurán, DMAA: Dimetilacetamid 
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2.6.4. Nanocsövek 

A nanocsövek olyan nano méretű, belül üreges, henger alakú struktúrák, amelyek falát azonos, 

vagy különböző, egymással kovalens kötéssel összekapcsolódó atomok alkotják. Néhány 

nanométeres belső átmérőjükhöz képest a hosszuk többszöröse is lehet. Létezik már bór-

nitrid, szilícium-dioxid, titán-dioxid, réz-oxid, cink-oxid nanocső, de a legkutatottabbak a 

szén nanocsövek. A szén nanocsövek a szén harmadik allotrop módosulatai, a fullerének közé 

tartoznak. A csövek falának vastagsága egyetlen szénatom átmérőjének felel meg, míg a 

többfalú szén nanocsövek átmérője 1–100 nm között változik. A szén nanocsövekben a 

szénatomok hasonlóan kapcsolódnak egymáshoz, mint a grafitban, hatszögeket alkotnak, az 

atomok sp2 hibridállapotban vannak, és három kovalens kötést hoznak létre. A negyedik, 

kovalens kötésben részt nem vevő elektron miatt a szén nanocső elektromos vezető. A szén 

nanocsövek alapvetően két csoportba sorolhatóak, vannak ún. egyfalú és többfalú nanocsövek. 

Az egyfalú nanocső egy tökéletes hengerré tekert, egyetlen atom vastagságú grafitréteg, míg 

az többfalúak koncentrikusan egymásban elhelyezkedő egyfalú csövekből épülnek fel, úgy, 

hogy a hengerek egymástól 0,34 nm távolságban vannak. Az egymásba épülő csövek száma 

2-től akár 100-ig is terjedhet. Az egyfalú szén nanocsövek a grafitsík feltekeredésétől függően 

háromféle szerkezetet vehetnek fel, miszerint lehet cikk-cakk, királis vagy karosszék 

nanocsövek (21. ábra). [107] 

 
21. ábra. A szén nanocsövek tipikus konformációi [107] 

A feltekeredés meghatározza az egyfalú nanocső elektromos tulajdonságait; minden 

karosszék nanocső fémes viselkedésű, a cikk-cakk nanocsövek közül azonban csak minden 

harmadik ilyen, a többiek félvezető tulajdonságokkal rendelkeznek. A királis nanocsövek 

esetén pedig a kiralitás határozza meg a cső viselkedését. [108] 

A szén nanocsövek előállítására többféle megoldás létezik. Az egyik legrégebbi eljárás a lézer 

ablációs technológia, amely során egy grafitfelületet lézer hatására elpárologtatnak és nagyon 

erős lézerimpulzus segítségével szén plazmát generálnak. Ezt követően hűtés hatására 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nano
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kovalens_k%C3%B6t%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B3r-nitrid&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B3r-nitrid&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%ADcium-dioxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A1n-dioxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9z%28II%29-oxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cink-oxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fuller%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Grafit
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hibridiz%C3%A1ci%C3%B3
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nanocsövek keletkeznek. A módszer előnye, hogy a hőmérséklet segítségével kontrollálható 

szén nanocsövek átmérője, hátránya azonban, hogy rendkívül költséges. Egy másik módszer 

a plazmatechnológia, amely során inert atmoszférában (He, Ar), két grafit elektróda között 

elektromos ívet hoznak létre (T > 3000 °C), majd az elektródák között átfolyó áram (I >100 

A) hatására a grafitelektródokból szénatomok, illetve atomcsoportok válnak le. Ezek lehűlve 

nanocsövekké alakulhatnak, amit fémkatalizátorok segítenek elő. A módszer előnye, hogy 

kevés strukturális hibával vagy akár hibátlan szén nanocsövek állíthatók elő, de sok esetben 

előnytelen, hogy így csak rövid, (<50 µm) és különböző hosszúságú és feltekeredettségű 

nanocsövek keveréke keletkezik. A legelterjedtebb módszer a szénhidrogének gázfázisú 

katalitikus bontása néhány nanométeres fémklasztereken (kobalt, nikkel, vas atomok 

semleges vagy töltéssel rendelkező policiklusos elrendeződése), a módszer átültethető az ipari 

termelésbe. Bár jól kontrollálható a szén nanocsövek hossza, hátránya, hogy többfalú, hibás 

nanocsövek is keletkezhetnek.[109] A szén nanocsövek alkalmazási lehetőségei számos 

területen ígéretesek, kiváló mechanikai, termikus és szerkezeti sajátágaik révén. Manapság 

sikeresen alkalmazzák az elektronikában, optikai szálaknál, szenzorokban, de alkalmasak 

lehetnek hatóanyag katalizátor hordozónak is. [110‒112] A szén nanocsövekre jellemző 

rendkívül gyors és pontos elektrontranszfer révén a szenzorikában kiemelten jelentős szerepet 

töltenek be, hiszen alkalmazásukkal, jóval érzékenyebb érzékelők állíthatóak elő, mint a 

hagyományos szénszál alapú technikákkal. A szén nanocsövek közkedvelt enzimhordozó 

anyagok, különösen a bioszenzorok és bioüzemanyagcellák fejlesztésében. 

Enzimek rögzítésére az egyfalú és többfalú szén nanocsöveket is alkalmazzák. Az egyfalú 

nanocsövek előnye a nagy fajlagos felület, ami által igen hatékony katalizátorhordozók, de a 

több fallal rendelkezők is elterjedtek, könnyebb diszpergálhatóságuk és kedvezőbb 

elérhetőségük miatt. A nanocsövek felületére kovalens és fizikális kötések révén is 

immobilizálható enzim. A nem stabil kovalens kötéssel, például adszorpcióval kialakított 

rögzített készítmény előnye, hogy megőrzi mind a nanocső, mind az enzim egyedi, unikális 

tulajdonságát. A felületen történő adszorpció történhet hidrofób és hidrogén hidas 

kölcsönhatások révén, illetve a nanocső oldalfala és az enzim aromás gyűrűi között kialakuló 

π‒π kölcsönhatás kialakulása miatt. Bár az adszorptív úton történő rögzítés sok esetben 

megőrzi az enzim optimális konformációját, probléma azonban, hogy az enzim könnyedén 

leoldódhat a készítmény alkalmazása során, ami a katalizátor gyors kimerüléséhez vezet. A 

kovalens kötések ezzel szemben tartós kapcsolatot hoznak létre az enzim és a nanocső között, 

jóval stabilabb biokatalizátorokat eredményezve. [113] A kovalens kötésket leggyakrabban 
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az enzim szabad amino csoportjai és a nanocső karboxil csoportjai között hozzák létre, 

melyeket a cső fal oxidációja révén állítanak elő. A kovalens kötésekkel, nagyobb stabilitású 

és visszaforgatható biokatalizátorokat hoztak létre. Az egy és több falú nanocsöveket 

összehasonlítva, azt tapasztalták, hogy az egyfalú hordozóval jobb biokatalitikus hatékonyság 

volt elérthető, mint a multifalú nanocső esetében.[114] Kiemelhető példa a félvezető 

tulajdonságú egyfalú szénanocsövekhez rögízett enzimek, melyek hatékony bioszenzorok 

lehetnek. Glükóz-oxidáx szénanocsőhöz kapcsolva érzékeny pH szenzorként alkalmazható, 

de a szenzor elem alkalmas az enzim katalitikus aktivitásának mérésére is. [115] 

2.6.5. Mágneses tulajdonságú nanorészecskék 

A nanorészecskék talán legígéretesebbek a nanoanyagok között, mivel viszonylag könnyen 

előállíthatóak változatos kémiai összetételben, felületük módosítható, funkcionalizálható, így 

a kívánt alkalmazáshoz igazítható. A nanorészecskék bár szilárd anyagok, kis méretükből 

adódóan jól közelítik a homogén folyadékfázisú reakció körülményeket, így jelenlétükben a 

különböző transzport folyamatok hatékonyan mehetnek végbe. A nanorészecskék kis méretük 

miatt azonban nehezen izolálhatóak a reakcióelegyből, hiszen ülepítésük, szűrésük sokszor 

komoly technológiai kihívást jelenthet. Ezt képes kiküszöbölni a mágnesezhető tulajdonság, 

hiszen a kisméretű, mozgékony részecskék mágneses erőtér hatására könnyedén 

mozgathatóak, irányíthatóak, avagy izolálhatóak. Ezen előnyös tulajdonságaiknál fogva a 

mágnesezhető (röviden mágneses) nanorészecskék (Magnetic nanoparticles – MNPs) ígéretes 

nanoanyagok lehetnek. A modern ipari technológiákban, műszaki és orvostudományi 

területeken alkalmazásuk kiemelten fontosak. [116‒118].  A mágneses nanorészecskék egyre 

sokrétűbb alkalmazása nagyon jó kiegészítője a modern technikai, diagnosztikai és analitikai 

eszközöknek is, melyekre egyre erősebben jellemző miniatürizálás, ahol mágneses erőtérrel 

manipulálható hordozók új lehetőségeket jelenthetnek. A mágneses nanorészecskék vas-oxid 

alapú hordozók. A Fe3O4 – más néven magnetit, mágnesvaskő vagy mágnesvasérc – fekete 

színű vasércásvány, amelyben a vas II-es illetve III-as oxidációs számmal van jelen, 

úgynevezett vegyes oxid. Előállításukra több lehetőség és létezik, melyek közül a 

legrégebbiek a fizikai „top-down” szintézisek, mintpéldául az őrlés nanomalmok segítségével, 

vagy a lézer pirolízises aprítás. Ezek a módszerek sok esetben bonyolultak, költségesek, 

valamint az előállított nanorészecskék méreteloszlása és alakja sem teljesen egységes [119]. 

Az újabb „bottom-up” módszerek molekuláris szintről haladnak a nanoméretű részecskék 

előállítása felé. Az ilyen kémiai úton történő előállítások sokkal kézben tarthatóbbak, sok 

esetben egyszerűbbek, mint a fizikai módszerek, alkalmazásukkal egységesebb részecskék 
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állíthatók elő. [120‒127] A legfontosabb „bottom-up” szintéziseket és jellemző 

tulajdonságaikat az 7. táblázat foglalja össze. 

7. táblázat. Mágneses nanorészecskék előállítására szolgáló „bottom-up” módszerek 

összehasonlítása 

 „Bottom-up” módszerek 

 ko-precipitáció mikroemulzió szolvo-termál szol-gél 

kivitelezés nagyon egyszerű bonyolult egyszerű egyszerű 

méreteloszlás széles szűk nagyon szűk széles 

morfológia kontroll nehézkes könnyű nagyon könnyű nehézkes 

hőmérséklet 20-90 oC 20-50 oC 160-300 oC 40-400 oC 

nyomás légköri légköri kisfokú túlnyomás légköri 

reakcióközeg vizes vizes/szerves szerves vizes 

reakcióidő percek órák órák órák 

kitermelés magas alacsony közepes közepes 

 

A bemutatott módszerek közül a legelterjedtebb a ko-precipitáció, amely Fe2+:Fe3+ ionok 1:2 

mól arányú vizes oldatából indul ki, leggyakrabban alkalmazott kiindulási alapanyagai a 

FeCl3×6H2O és a FeCl2×4H2O prekurzor sók. A vas-só oldatából bázikus anyag adagolására 

(mely leggyakrabban NH4OH vagy NaOH vizes oldatai) fekete csapadék formájában vas-oxid 

részecskék válnak ki. A keletkezett részecskék tulajdonságait számos körülmény befolyásolja. 

Az alak, a méret és az összetétel is függ attól, hogy milyen sókat használunk prekurzorként. 

A Fe2+ és a Fe3+ arányát a keletkezett szemcsékben meghatározza az oldat pH értéke és a 

reakcióközeg minősége. A pH értéktől a részecskék mérete is függ, amit még az ionerősség, 

a hőmérséklet és a kevertetés intenzitása is befolyásolhat. [128] A ko-precipitációt akkor 

érdemes választani, ha a részecske méreteloszlásával, morfológiájával szemben nincsenek 

szigorú elvárásaink, mivel a módszer gyors, egyszerű és költséghatékony. Az eljárás további 

hátránya, hogy segítségével csak kis mennyiségű vas-oxid állítható elő egyszerre, valamint a 

reakció során képződő részecskék mérete sem kellően egységes.  

Az újszerűnek mondható szolvo-termál szintézis során a vizes fázisú ko-precipitációval 

ellentétben szerves közegben alakulnak ki a mágneses tulajdonságú nanorészecskék. A 

kiindulási anyag ebben az esetben tisztán vas(III)-só, a szerves közeg pedig valamilyen magas 

forráspontú poliol. A részecskék nátrium-acetát jelenlétében, magas hőmérsékleten jönnek 

létre vas-acetát képződésén keresztül. A poliol szerepe sokrétű: oldószerként és 

redukálószerként is funkcionál, valamint fizikai-kémiai tulajdonságai befolyásolják a képződő 

részecskék méretét és morfológiáját. [129,130] A hőmérséklet és a reakcióidő is hatással van 

a keletkező szemcsék tulajdonságaira. Ezzel a módszerrel általában monodiszperz kolloid 
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rendszer jön létre. A szolvo-termál módszer körülményeinek optimálásával kívánt méretű, 

szűk méreteloszlású nanorészecskéket tudunk szintetizálni. A monodiszperzitás és egységes 

morfológia különösen fontos, ha olyan területen szeretnénk a részecskéket felhasználni, ahol 

fontos az egységes, jól definiálható készítmények előállítása, például biomedicinák esetében. 

A mágneses nanorészecskék enzimek rögzítésére is alkalmasak lehetnek, megfelelő felületi 

és geometriai paraméterek esetén, a mágneses nanorészecskékhez kötött enzim, jól közelítheti 

az oldott fehérjemolekulák viselkedését, ám lényegesen könnyebben elválaszthatóak az 

alkalmazott közegtől [131], mint a nem mágneses tulajdonságú nanohordozók. A mágneses 

nanorészecskékhez rögzített enzimek segítségével sikeresen végezhetők el kemo- illetve 

sztereoszelektív reakciók [132]. Biokatalizátorként és bioszenzorként történő 

alkalmazásaikban különösen sok lehetőség rejlik, ezért napjainkban számos kutatás és kísérlet 

zajlik ezekkel kapcsolatban. Kitozán réteggel bevont mágneses nanorészecskékhez rögzített 

lakkáz enzimekkel például megvalósítható bizonyos szennyezőanyagok bioremediációja, a 

vércukorszint mérésben is használt glükóz-oxidáz enzimet is lehetett mágneses 

nanohordozókhoz rögzíteni. A mágneses vas-oxid részecskékhez rögzített enzimeknek 

számos egyéb alkalmazási területe van, amelyek közül néhányat a 8. táblázat mutat be [133]. 

8. táblázat. Mágneses nanorészecskékhez rögzített enzimek alkalmazásai [134‒140] 

Enzim Alkalmazás 

koleszterin-oxidáz bioszenzor, koleszterinszint meghatározása 

keratináz keratin szintézise 

α-amiláz keményítő bontása 

haloalkén-dehalogenáz 
biokatalízis, dehalogenáz szekvenciát tartalmazó proteinek 

előállítása 

lipáz 
biokatalízis, királis gyógyszerhatóanyagok megfelelő izomerjének 

előállítása 

lipáz biokatalízis, Diltiazem intermedier előállítása 

glükózoxidáz bioszenzor, glükóz kimutatás 

alkohol dehidrogenáz biokatalízis, keton redukció 

 

Az enzimrögzítés során a többi enzim hordozóhoz hasonlóan a mágneses nanorészecskék 

felületi tulajdonságai is jelentősen befolyásolják az enzimrögzítést, ezáltal a rögzített 

készítmény sajátságait. A nanorészecskékhez adszorpciós úton és kovalens kikötéssel is 

rögzíthetőek enzimek. A legtöbb esetben (ahogyan a 8. táblázatban bemutatott példák 

többségében is) javarészt hidrofób adszorpcióval, valamint aminált felületű mágneses 

nanorészecskék glutáraldehides aktiválása révén kötik kovalensen az enzim molekulákat. A 
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megfelelő méretű nanorészecskékhez kötött enzim jól utánozza a natív, homogén oldatbeli 

enzim viselkedését, különösen, ha csupán másodlagos erők révén kötődik a hordozóhoz. A 

kovalens kötések ezzel szemben már befolyásolhatják az enzim bizonyos strukturális 

elemeinek viszonyát, így kihatnak az enzim működésére is. Emellett az enzim készítmény 

biokatalitikus aktivitása tekintetében a nanorészecske mérete és morfológiája is fontos, hiszen 

a hordozó fajlagos felülete nagymértékben meghatározza annak kapacitását is. Ideális esetben 

az enzimek a lehető legnagyobb számban helyezkednek el a felületen úgy, hogy egymást 

működésükben még ne akadályozzák. 
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3. Célkitűzések 

Doktori munkám során célja olyan nanostrukturált, nanoméretű anyagok kifejlesztése és 

vizsgálata, melyek alkalmasak lehetnek enzimek immobilizálásra. A kísérletek során 

alkalmazott enzimek (lipázok és ammónia-liázok) releváns biokatalizátorok ipari és orvos 

diagnosztikai alkalmazásokban. Részletesen vizsgáljuk a különböző nanoanyagok 

(nanopórusos térhálók, nanoszálak, nanocsövek és nanorészecskék) segítségével előállított 

rögzített enzimkészítmények biokatalitikus képességeit és stabilitását.  

Kutatásaink egyik célja szol-gél módszerrel előállítható nanoszerkezetű szilícium-dioxid (és 

hibrid) térhálók előállítása, amelyek képesek enzim molekulákat magukba zárni, rögzített 

biokatalizátort eredményezve. A szol-gél térháló prekurzoraiként Egyszeresen és kétszeresen 

szubsztituált organoszilánokat vizsgáltunk, melyek várhatóan nagy hatással lehetnek a 

térhálóba ágyazott enzim biokatalitikus működésére és stabilitására.  

Enzimekből felépített nanopórusos térhálók kialakítása során vizsgáltuk az enzimek között 

kovalens keresztkötéséket létrehozó bifunkciós ágensek hatását. Célunk volt egy új 

keresztkötő ágens révén stabilabb és aktívabb, egyszerűen létrehozható rögzített 

biokatalizátorok kifejlesztése, melyek jól alkalmazhatóak szerves és vizes közegben 

végbemenő biotranszfromációkra.  

Célunk volt nanoszálakban történő enzimrögzítés vizsgálata elektrosztatikus szálképzés 

segítségével. A nanoszálba ágyazás során nem-ionos felületaktív anyagokat, és 

organoszilánokat alkalmaztunk additívként, melyek befolyásolhatják a rögzített enzim 

biokatalitikus képességeit.  

Szén nanocsövek különböző felületi funkcionalizálása révén olyan hordozók előállítását 

terveztük, melyek képesek lehetnek enzimek stabil és hatékony rögzítésére. Az immobilizálási 

kísérletek során fontos szempont volt az enzimkészítmények hatékony alkalmazhatósága 

szakaszos és folytonos üzemű biotranszformációkban.   

Végezetül enzimrögzítésre alkalmas mágneses nanorészecskék előállítását céloztuk meg, 

melyek hatékonyan alkalmazhatóak mikrofluidikai rendszerekben megvalósított szelektív 

biotranszformációkra. 

Célunk volt továbbá a fenilalanin ammónia-liáz (PAL) régóta vitatott működési 

mechanizmusát kísérletesen úton igazolni, folytonos átfolyású mikrofluidikai chipben 

alkalmazott mágnes nanorészecskéken rögzített PAL biokatalizátor alkalmazásával. 
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4. Alkalmazott anyagok és kísérleti módszerek 

Az elektrosztatikus szálképzési kísérleteket Prof. Dr. Marosi György vezette kutatócsoporttal 

együttműködve, Dr. Nagy Zsombor és Sóti Péter segítségével valósítottuk meg (BME-SZKT). 

Az ammónia-liázzal végzett kísérleteket Prof. Dr. Paizs Csaba kutatócsoportjával közosen 

végeztük, Bartha-Vári Hajnal, Dr. Bencze László Csaba és Varga Andrea közreműködésével 

(Babes-Bolyai Tudományegyetem). A mikrofluidikai chip fejlesztését és a kapcsolódó 

kísérleteket Ender Ferenc közreműködésével végeztük (BME-EET). 

4.1. Alkalmazott vegyszerek, reagensek, enzimek 

A kísérletek során alkalmazott nátrium-foszfát-monohidrát, dinátrum-foszfát-heptahidrát, 

kálium klorid, nátrium klorid, FeCl3×6H2O, sósav (37 %-os vizes oldat), ammónia oldat (35 

%-os vizes oldat), trisz-(hidroximetil)-amino-metán (TRIS), nátrium-acetát×3H2O, nátrium-

fluorid, polietilén-glikol 400 (PEG 400), polietilén-glikol 400 (PEG 1000), polietilén-glikol 

400 (PEG 4000), polioxietilén(20)-szorbitán-oleát (Tween 80), polietilén-glikol-dodeciléter 

(Brij 30), poli(vinil-alkohol), racém-1-feniletanol (rac-1a), racém-1-fenil-2-propanol (rac-

1b), 4-fenilbután-2-ol (rac-1c), glutáraldehid (GA), glicerol diglicidil éter (GDE), borjú 

szérum albumin (BSA, Bovine serum albumin), keményítő, DL-propargilglicin (DL-7), L-

fenilalanin (L-5), fahéjsav [(E)-6], vinil-acetát, 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetánsulfonsav 

(HEPES), 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)karbodiimid hidroklorid (EDAC-HCl), 

karbonildiimidazol, propán-1,3-diamin minden esetben reagens minőségű, deutérium-oxid 

(D2O) és [D4]-ecetsav analitikai minőségű, a Sigma-Aldrich (St. Luis, MO, USA) termékei. 

A tetraetoxiszilán (TEOS), tetrametoxiszilán (TMOS), feniltrietoxiszilán (PTEOS), 

oktiltrietoxiszilán (OTEOS), i-butiltrimetoxiszilán (iBTMOS), dimetildietoxiszilán 

(DMDEOS), difenildietoxiszilán (DPDEOS), metil,fenildietoxiszilán (MPDEOS), 3-

glicidoxipropiltrietoxiszilán (GPTMOS), feniltrimetoxiszilán (PTMOS) minden esetben 

reagens minőségű, az Alfa Aesar (Ward Hill, MA, USA) termékei. A Bradford-reagens 

bioanalitikai minőségű, a BioRad terméke (Hercules, CA, USA). A 2-propanol (IPA), etanol 

(vízmentes), n-hexán, etilénglikol, imidazol, 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetánsulfonsav 

(HEPES), 1-ethil-3-(3-dimetilaminopropil)karbodiimid hidroklorid (EDAC-HCl), 

karbonildiimidazol, propán-1,3-diamin, Alfa Aesar (Ward Hill, MA, USA) termékei. Az 

alábbi oldószereket minden esetben laboratóriumi körülmények között frissen desztilláltuk 

felhasználásuk előtt: aceton, terc-butil-metiléter (MTBE), diklórmetán (DKM).  
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A racém 2-amino-3-(tiofén-2-il)propánsavat (DL -3) és a 3-(tiofén-2-il)akrilsavat [(E)-4] Prof. 

Paizs Csaba kutatócsoportja állította elő. [141,142] 

A karboxi-funkcionalizált egyfalú szén nanocső (SwCNTCOOH) Chengdu Organic Chemicals 

(Chengdu, China) terméke. 

Az enzimrögzítési kísérletekhez használt Pseudomonas fluorescens lipáz (lipáz AK) és 

Pseudomonas cepacia lipáz (lipáz PS) a Sigma-Aldrich (St. Luis, MO, USA), a Candida 

antarctica B lipáz liofilizált enzimkészítmény (CaLB) a C-Lecta (Leipzig, Germany) cégtől 

került beszerzésre. Petrosenilium crispum fenilalanin ammonia-liáz (PAL) rekombináns 

enzimkészítményt a Fermentia Kft. (Budapest, Magyarország) állította elő megadott protokol 

alapján [49]. 

4.2. Alkalmazott készülékek, analitikai eszközök 

 

Gázkromatográfiás (GC) vizsgálat: 

A lipáz katalizált racém alkoholok (rac-1a-c) kinetikus reszolválási reakcióit minden esetben 

királis állófázisú GC segítségével követtük. A méréseket Agilent 4890D készülékeken 

végeztük, Hydrodex-β-6-TBDM (25m × 0,25 mm × 0,25 mm film, t-butil-dimetilszililezett β-

ciklodextrin; Macherey&Nagel), enantiomerszelektív királis állófázist tartalmazó kolonnával. 

Vivőgázként hidrogént használtunk (fejnyomás 0,83 bar, lefúvatási arány 50:1). Az injektor 

és a FID detektor hőmérséklete 250°C volt. A racém alkoholok (rac-1a-c) kinetikus 

reszolválásaiból vett mintákat a 9. táblázatban összefoglalt hőmérsékletprogramok 

alkalmazásával vizsgáltuk és a táblázatban megadott retenciós idő alapján értékeltük ki.  

9. táblázat. Gázkromatográfiás mérési paraméterek 
Szubsztrát Hőmérséklet program Retenciós idők 

racém-1-feniletanol 

 (rac-1a) 

120°C izoterm,  

8 perc 

(S)-1-feniletilacetát [(S)-2a]: 4,18 perc 

(R)-1-feniletil-acetát [(R)-2a]: 4,65 perc 

(R)-1-feniletanol [(R)-1a]: 6,10 perc 

(S)-1-feniletanol [(S)-1a]: 6,44 perc 

racém-1-fenil-2-propanol 

(rac-1b) 

80 ◦C (5 perc), 80–120 ◦C  

(2 ◦C perc−1) 

(S)-1-fenil-2-propilacetát [(S)-2b]: 20,63 perc 

(S)-1-fenil-2-propanol [(S)-1b]: 20,87 perc 

(R)-1-fenil-2-propanol [(R)-1b]: 21,42 perc 

(R)-1-fenil-2-propilacetát [(R)-2b]: 22,61 perc 

racém-4-fenilbután-2-ol 

(rac-1c) 

170°C izoterm, 

5 perc 

racém-4-fenilbután-2-ol (rac-1c): 2,25 perc 

(S)-4-fenilbutil-2-acetát [(S)-2c]: 2,45 perc 

(R)-4-fenilbutil-2-acetát [(R)-2c]: 2,55 perc 
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Morfológiai vizsgálatok: 

Az enzimkészítmények és hordozók (keresztkötött enzimek, nanoszálak, mágneses 

nanorészecskék) morfológiai vizsgálatát, JSM JEO -5500LV SEM-EDS  

pásztázóelektronmikroszkóppal (SEM) végeztük. A mikroszkóp rendelkezik 

energiadiszperzív analizátorral (EDS/EDX/EDAX) és környezeti (ESEM) üzemmóddal, mely 

energiadiszperzív röntgen-analizátorral is fel van szerelve. A minta előkészítés során a jobb 

képalkotás érdekében porlasztókészülék segítségével arany nanofilmmel vontuk be a 

mintákat. A felvételeket nagyvákuum üzemmódban készítettük el.  

A szén nanocsöveket transzmissziós elektron mikroszkópiás készülékkel (TEM, Transmission 

electron microscopy) vizsgáltuk, melyhez egy H-7650 TEM, Hitachi (Tokyo, Japan) típusú 

készüléket alkalmaztunk 120 KV gyorsító feszültséggel. A felvételek Olympus KeenView G2 

kamerával. 

Részecskeméret analízisek: 

A keresztkötött enzim készítmények méreteloszlását dinamikus lézer fényszóródás mérés 

segítségével vizsgáltuk, melyhez Horiba, L-950 típusú részecskeméret analizátort 

használtunk. A mérés során mintákat etanolban szuszpendáltuk, majd folyamatos ultrahanggal 

szonikáltattuk (f = 20 kHz) 10 percen keresztül, 25 oC-on.  

A mágneses nanorészecskék méret analíziséhez Brookhaven DLS (Dinamic Light Scattering) 

fényszóródásmérő berendezést alkalmaztunk. A mintákat ultrahangozás segítségével 

etanolban diszpergáltuk, majd a stabil szuszpenziót 25°C-on, 488 nm hullámhosszú 

lézerfénnyel sugároztuk be. A DLS mérés során a szórt fény időbeli intenzitásváltozásának 

vizsgálatuk, majd autokorrelációs függvényének felvételével és analizálásával állapítottuk 

meg a részecskeméret eloszlásokat. A méret eloszlások meghatározása a Mie-szórás 

összefüggésein alapult. [143] 

Spektrofotometriás vizsgálatok: 

A fehérjetartalom meghatározásához Spectronic Genesys 2 típusú UV-VIS (Ultra violet – 

Visible) spektrofotométert illetve Agilent 8453 UV-VIS spektrofotométert, alkalmaztunk. A 

készülék segítségével a Bradford reagenssel kezelt minta abszorbanciáját λ=595 nm 

hullámhosszon határoztuk 25 oC-on. 

A fenilalanin ammónia-liáz aktivitásokat Spectronic Genesys 2 típusú UV-spektrofotométer 

segítségével határoztuk meg. A reakcióból levett minta abszorbanciáját λ=290 nm 

hullámhosszon határoztuk 30 oC-on. 
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NMR mérések: 

A PAL katalizált reakcióból kapott mintákat [DL-3, (E)-4] 1H-NMR méréseket Bruker Ascend 

400 és Ascend 600 típusú, Burker Avance 300 és 500 típusú, valamint Bruker Avance III 

Cryo-probe 600 típusú NMR spektrométerrel végeztük 25 oC-on.  

MagneChip mikrofluidikai reaktor: 

A mágneses nanorészecskéhez (MNP, Magnetic nanoparticles) rögzített fenilalanin ammónia-

liáz (PAL) készítménnyel (MNP-PAL) végzett kísérletekhez négy reakciókamrás 

(kamratérfogat 1,1 µl, 360  µm× 110  µm) PDMS (polidimetilsziloxán) alapanyagú, 

üveghordozóra plazmakezeléssel illesztett mikrofluidikai chipet alkalmaztunk.  A 

mikrocsatornák méretei: szélesség 300 µm, magasság 110 µm. A mágneses nanorészecskék 

rögzítéséhez a reakciókamrák alá permanens mágneseket alkalmaztunk (N52 típusú 

neodímium-szamárium-bór ötvözetű mágnes, 2×2 mm). 

A MagneChip mikrofluidikai chip befogó (Fluidic Connect Pro, Micronit Inc, The 

Netherlands) segítségével volt rögzítve. A mikrofluidikai eszköz két precíziós fecskendő 

pumpából, egy digitális kamerával ellátott sztereo zoom mikroszkópból, egy deutérium-

halogén fényforrásból, egy spektrofotométerből (USB 2000+ típusú, Ocean Optics Ltd., 

USA), átfolyásos Z-abszorbancia cellából (Z-cella, Avantes Inc, The Netherlands), egy 

termosztátból (Julabo Inc. F-25 típus) és egy rendszervezérlő egységből állt. Az eszköz µFLU 

Studió szoftver segítségével volt vezérelve. A szoftver a pumpák és a termosztáló egység 

vezérelését és a spektrofotometriás mérési paraméterek beállítását, nyomon követését és az 

adatgyűjtést végezte. 

Cirkuláris dikroizmus mérések: 

A cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópiai méréseket során a fenilalanin ammonia-liáz 

(280 µl, 5 µM enzim oldat nátrium-foszfát pufferben, 50 mM; pH 7,5) spektrumát JASCO J-

720 típusú spektropolariméterrel végeztük. 

Termofluormetriás mérések: 

A termofluorometriás mérések során a 24 μl fenilalanin ammónia-liáz oldathoz (1 mg ml-1) 

1  μl 59 Sypro Orange festék oldatot adtunk and 1,0 mg ml-1 96 lyukú PCR (Polymerase Chain 

Reaction) feltéten. A feltétet adhezív PCR filmmel fedtük le (Thermo Fisher Scientific), majd 

Agilent Stratagene Mx3000P típusú valósidejű PCR készülékbe helyeztük. A készülék 

felfűtési protokolja: 25‒85 °C, 0,5 °C-os lépésközzel. A mérések kiértékelését és az olvadási 
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pont (TM, melting temperature) megállapítását Boltzmann-modell illesztéssel, az 

ORIGINPRO 8 (OriginLab Corp) szoftvert alkalmaztuk. 

4.3. Alkalmazott kísérleti módszerek 

 

4.3.1. Lipáz rögzítése szol-gél módszerrel 

390 L TRIS pufferhez (0,05 M, pH 7,5), 200 L PEG1000 oldatot (4% v/v vizes oldat) és 

200 L 2-propanolt (IPA) adtunk, majd az elegyet szobahőmérsékleten 10 percen át rázattuk. 

Ezt követően 50 mg Pseudomonas fluorescens lipáz készítményt (lipáz AK), 3 mmol szilán 

prekurzor megfelelő mólarányú elegyét, végül 100 l nátrium-fluorid oldatot (1 M, vizes 

oldat) adtunk az elegyhez, folyamatos intenzív rázatás mellett. A mintákat 12 órán át 

szobahőmérsékleten rázattuk, majd  a üvegszűrő segítségével a következőképpen mostuk:  7 

ml IPA , desztillált víz 5 ml, 5 ml IPA, végül 5 ml n-hexán. A kapott fehér por állagú mintákat 

24 órán át szobahőmérsékleten száradni hagytuk. 

 

4.3.2. Szol-gél rögzített lipázok alkalmazása racém alkoholok kinetikus reszolválásában 

50 mg lipáz készítményhez 1 ml n-hexán:THF 2:1 aranyú elegyét (V:V), 100 l vinil acetátot 

és 50 l racém aromás alkoholt (rac-1a-c) adtunk, majd az elegyet 30°C -on intenzíven 

rázattuk. A reakció elegyekből 2, 4, 8 óra elteltével mintát vettünk (10 μl), majd 

diklórmetánnal (100 μl) hígítottuk. A mintákat királis állófázisú GC segítségével analizáltuk. 

A GC-kromatogramokon megjelenő kiindulási anyag és termék csúcsok jeleinek integráljai 

arányosak az adott komponens koncentrációjával. Az integrál értékek meghatározásával a 

következő összefüggések alapján számítottuk ki a biokatalitikus paramétereket [144,145]: 

o konverzió (c, %): 

𝑐 (%) =
𝑀𝑃

𝑀𝑆+𝑀𝑃
×100 

ahol, MP a termék, MS a szubsztrát móltörtje 

o enantiomer felesleg (ee, %)  

𝑒𝑒(%) =
𝑀 − 𝑀∗

𝑀 + 𝑀∗
× 100 

ahol, M a fő enantiomer móltörtje, M* a szennyező enantiomer móltörtje. 

o biokatalizátor aktvitás (UB, U g-1, U: μmol perc-1) 

 

𝑈𝐵 =
(𝑛𝑟𝑎𝑐 × 𝑐)

𝑡 × 𝑚𝐵
 



Enzimek rögzítése nanostruktúrált rendszerekben 

 

50 
 

ahol, nrac a kiindulási racém elegy anyagmennyisége (µmol), t a reakció idő (perc), mB a 

biokatalizátor tömege (g). 

o enantiomer szelektivitás (E): 

𝐸 =

ln 
1 − 𝑒𝑒𝑆

1 +
𝑒𝑒𝑆

𝑒𝑒𝑃

ln
1 + 𝑒𝑒𝑆

1 +
𝑒𝑒𝑆

𝑒𝑒𝑃

 

Tekintettel a logaritmikus összefüggésből adódó mérési hiba torzítására az E értékeket nem 

abszolút értékben, hanem egy relatív skála segítségével adjuk meg. A skála elemei: ha E < 

100, akkor E; ha 100  <  E  < 200 akkor „> 100”, ha 200 < E < 500 akkor „> 200”, ha 500 < 

E akkor „»  200”. 

o fajlagos biokatalizátor aktvitás UE (U g-1) és relatív fajlagos biokatalizátor aktvitás (YA,  %): 

𝑈𝐸 =
(𝑛𝑟𝑎𝑐 × 𝑐)

𝑡 × 𝑚𝐸
 

ahol, mE a készítmény enzim tartalma 

𝑌𝐴(%) =
𝑈𝐸 𝑟ö𝑔𝑧í𝑡𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚

𝑈𝐸 𝑟ö𝑔𝑧í𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚
×100 

 

4.3.3. Natív és szol-gél módszerrel rögzített lipázok visszaforgathatósága 

50 mg lipáz készítményhez 1 ml n-hexán:MTBE 2:1 (V:V) arányú elegyét, 100 l vinil 

acetátot és 50 l racém alkoholt (rac-1a) adtunk, majd az elegyet 30°C –on intenzíven 

rázattuk. A reakció elegyekből 4 óra elteltével mintát vettünk (10 μl), majd diklórmetánnal 

(100 μl) hígitottuk. A mintákat királis állófázisú GC segítségével analizáltuk. A biokatalizátort 

kiszűrtük a reakció elegyből, majd kétszer 1 ml n-hexán:MTBE 2:1 arányú (V:V) elegyével 

mostuk, végül szobahőmérsékleten száradni hagytuk. A készítmények tömegét visszamértük, 

majd a tömeg változásával arányosan adtuk hozzá a friss reakcióelegyet a kezdeti 

összetételnek megfelelően [50 mg biokatalizátor / 50 μl rac-1a / 100 μl / 1 ml n-hexán:MTBE 

2:1, (V:V)]. 
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4.3.4. Szol-gél módszerrel rögzített lipáz katalizált kinetikus reszolválás folytonos átfolyású 

reaktorban 

A folyamatos üzemű kinetikus reszolválásokat a kutatócsoport által fejlesztett laboratóriumi 

átfolyásos reaktorban valósítottuk meg. A szol-gél enzimkészítményt (mB = 367 mg) 

CatCart oszlopba töltöttük (rozsdamentes acél, belsőátmérő 4 mm, hosszúság: 70 mm, töltet 

hosszúság: 65 mm, belső térfogat: 0,816 ml), majd az oszlopot Knauer K-120 típusú 

izokratikus HPLC pumpához csatlakoztattuk. Ezt követően az oszlopot n-hexán:MTBE 2:1 

arányú elegyével mostuk, 30 oC-ra termosztáltuk. Ezek után a reakció elegyet, amely 

összetétele megegyezik a 4.3.1. pontban leírtakkal (rac-1a,b kinetikus reszolválása) 

rátápláltuk az oszlopra. A rendszert 30°C-on termosztáltuk, az reakcióelegy áramlási 

sebességét 0,2 – 0,6 ml perc-1 között változattuk 0,1 ml perc-1 lépésközzel. A stacioner állapot 

beállása után (~ 30 perc) 2, 4 és 8 óra elteltével mintát vettünk a reaktorból távozó reakció 

elegyből, majd a mintákat 4.3.1. pontban leírtaknak megfelelően királis állófázisú GC 

segítségével vizsgáltuk. A két vizsgált szubsztrát (rac-1a és rac-1b) között az oszlopot 24 

órán át mostuk n-hexán:MTBE 2:1 arányú elegyével. A folytonos átfolyású üzemben végzett 

kinetikus reszolválás produktiviátsát a  

o fajlagos reakció sebességgel (rflow) jellemeztük. 

𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤 =
[𝑃] × 𝑣

𝑚𝐵
 

ahol [P] a termék moláris koncentrációja, v az áramlási sebesség mB a töltet tömege 

4.3.5. Lipázok és fenilalanin ammonia-liáz kicsapása 

1 ml lipáz vagy fenilalanin ammonia-liáz enzim TRIS pufferes oldatához (enzim koncentráció 

2 mg ml-1, TRIS: 0,1M; lipáz esetében pH 7,5; ammonia-liáz esetében pH 8,8) 3 ml 

kicsapószert adtunk (lipáz esetében acetont, ammonia-liáz esetében etanolt), majd az elegyet 

10 percen át 4oC-on rázattuk, majd a mintát centrifugáltuk (2200 G, 15 min, 8 oC). A mintákat 

felhasználásukig 2 ml etanol alatt, 4oC-on tároltuk. 

 

4.3.6. Enzimek térhálósítása kovalens keresztkötő ágensekkel 

1 ml lipáz vagy fenilalanin ammonia-liáz enzim TRIS pufferes oldatához (enzim koncentráció 

2 mg ml-1, TRIS: 0,1M; lipáz esetében pH 7,5; ammonia-liáz esetében pH 8,8) 3 ml 

kicsapószert adtunk (lipáz esetében acetont, ammonia-liáz esetében etanolt), majd az elegyet 

10 percen át 4oC-on vagy szobahőmérsékleten rázattuk. Ezt követően 80 μl glutáraldehidet 

(GA) vagy glicerol diglicidil étert (GDE) adtunk az elegyhez folyamatos rázatás mellett. 24 
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óra elteltével a mintákat centrifugáltuk (2200 g, 15 min, 8oC), a felülúszót dekantáltuk, majd 

az üledéket háromszor 10 ml TRIS pufferrel (0,1M; lipáz esetében pH 7,5; ammonia-liáz 

esetében pH 8,8) végül 10 ml etanollal mostuk (az egyes mosási lépések között a mintákat 

centrifugáltuk, 2200 g, 15 min, 8oC). A minták felhasználásukig 2 ml etanol alatt, 4oC-on 

tároltuk. 

 

4.3.7. Fenilalanin ammonia-liáz kovalens térhálósítása albumin jelenlétében 

1 ml fenilalanain ammonia-liáz TRIS pufferes oldatához (enzimkoncentráció: 2 mg ml-1, 

TRIS: 0,1 M; pH 8,8) 650 μl (E)-3-(tiofen-2-il)akrilsav [(E)-4] vizes oldatát (15,4 mg ml-1) 

adtuk, majd az elegyet 5 percen át szobahőmérsékleten rázattuk. Ez idő alatt 300 μl albumin 

vizes oldatához (BSA, Bovine Serum Albumin, 200 mg ml-1 ) és 100 μl keményítő vizes 

oldatát (0,5 %-os vizes oldat), végül 80 μl keresztkötő ágensként glutáraldehidet (GA) vagy 

glicerol diglicidil éter (GDE) adtunk, majd az elegyet 5 percen át intenzíven rázattuk. Ezután 

a BSA-t keményítőt és keresztkötő ágenst tartalmazó elegyhez hozzá adtuk az enzim oldatot, 

majd 10 percig intenzíven rázattuk őket. Végül az elegyez 3 ml vízmentes etanolt adtunk és a 

mintát 12 órán át rázattuk. A mintákat a 4.3.6. pontban leírtaknak megfelelően mostuk és 

tároltuk. 

 

4.3.8. Keresztkötött lipáz készítmények alkalmazása aromás alkohol kinetikus 

reszolválásában 

12,5 mg lipáz készítményhez 50 µl rac-1a alkoholt, 100 µl vinil acetátot és n-hexán:MTBE 

2:1 arányú elegyét adtuk, majd az elegyet 30 oC-on intenzíven rázattuk. A reakció elegyből 2 

óra elteltével mintát vettünk, majd királis állófázisú GC segítségével vizsgáltuk a 4.3.1. 

pontban leírtakkal megfelelő módon.  

 

4.3.9. Keresztkötött fenilalanin ammonia-liáz készítmények alkalmazása aminosav ammónia 

eliminációjában 

2 mg enzimkészítményhez 1 ml 2-amino-3-(tiofén-2-il)propánsavat (DL-3) TRIS pufferes 

oldatát adtuk (DL -3: 5 Mm, TRIS: 0,1 M; PH 8,8), majd az elegyet szobahőmérsékleten 

intenzíven rázattuk 24 órán át. Ezt követően az enzimkészítményt kiszűrtük, majd a szűrletet 

vákuumban bepároltuk, majd 1H NMR mérés segítségével vizsgáltuk. 

 

4.3.10. Keresztkötött fenilalanin ammonia-liáz készítmények alkalmazása akrilsav ammónia 

addíciójában 
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4 mg enzimkészítményhez 2 ml 3-(tiofén-2-il)akrilsav [(E)-4] ammóniás oldatát adtuk [(E)-

4: 5 mM, ammónia: 6M, CO2 segítségével pH 10-re állítva), majd az elegyet 

szobahőmérsékleten intenzíven rázattuk 24 órán át. Ezt követően az enzimkészítményt 

kiszűrtük, a szűrletet vákuumban bepároltuk, majd 1H NMR mérés segítségével vizsgáltuk. 

4.3.11. Keresztkötött fenilalanin ammonia-liáz készítmények visszaforgathatóságának 

vizsgálata 

Az enzim készítmények visszaforgathatósági kísérleteit a 4.3.9. és 4.3.10. pontokban leírt 

ammónia eliminációban és addícióban vizsgáltuk, amely során a készítményeket kétszer TRIS 

pufferrel (0,1 M, pH 8,8) mostuk, a tömegüket visszamértük az egyes ciklusok között, majd a 

tömeg változásával arányosan adtuk hozzá a reakció elegyet, a kezdeti összetételnek 

megfelelően.  

4.3.12. Lipáz rögzítése poli(vinil-alkohol) nanoszálakban elektrosztatikus szálképzés 

segítségével 

100 µl megfelelő lipáz koncentrációjú enzim oldathoz (enzim koncentráció: 35,5; 75; 119; 

169; 225; 332 mg ml-1 nátrium-foszfát pufferben; 0,1 M, pH 7,5) hozzáadtuk a megfelelő 

additívet (5 V/V % az enzimoldatra vonatkoztatva), majd az elegyet 10 percig rázattuk 

szobahőmérsékleten rázattuk. Ezt követően az elegyhez 675 mg PVA oldatot adtunk (10 

m/m%-os vizes oldat), majd a mintát ultrahangoztuk 20 percen keresztül (EMAG-Emmi-12 

típusú készülékkel, melegítés nélkül, f = 45 kHz), végül fecskendőbe helyeztük. Az mintát 

fecskendő pumpa segítségével 0,8-1,0 ml h-1 áramlási sebességgel teflon csövön át hajtottuk 

az emitter felé (emitter ármérő 0,7 mm), majd a rendszert nagyfeszültség alá helyeztük 

(alkalmazott feszültség ~20 kV). A képződő termék alufóliával borított lap kollektoron gyűlt, 

melynek távolsága az emittertől 10 cm volt. A szálképzési kísérleteket szobahőmérsékleten 

(22 ± 2 °C) végeztük, majd a mintát óvatosan lefejtettük a kollektorról, végül a mintákat 4 °C-

on tároltuk. 

 

4.3.13. Nanoszálakban rögzített lipázok alkalmazása racém aromás alkoholok kinetikus 

reszolválásában 

50 mg 2×2 mm–es egységekre felszeletelt nanoszálas lipáz készítményhez (vagy 50 mg natív 

lipázhoz) n-hexán:MTBE 2:1 aranyú elegyét, 100 l vinil acetátot és 50 l racém aromás 

alkoholt (rac-1a-c) adtunk, majd az elegyet 30°C –on intenzíven rázattuk. A reakció 

elegyekből 2, 4, 8 óra elteltével mintát vettünk (50 μl), majd etanollal (1000 μl, vízmentes) 
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hígitottuk. A mintákat a királis állófázisú GC segítségével analizáltuk, a 4.3.2. pontban 

leírtaknak megfelelően. 

 

4.3.14. Karboxilált szén nanocső diimid aktiválása  

20 mg karboxilált szén nanocsőhoz (SwCNTCOOH) 3 ml TRIS puffert (0,1 M; pH 8,8) és 38,3 

mg (200 mmol) 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)karbodiimid hidrokloridot (EDAC·HCl) 

adtunk, majd az elegyet szobahőmérsékleten intenzíven rázattuk (időközönként 

szonikáltattuk; EMAG-Emmi-12 típusú készülékkel, melegítés nélkül, f = 45 kHz) egy 

éjszakán át. Ezt követően a mintát hidrofil membránszűrő segítségével TRIS pufferrel (0,1 M; 

pH 8,8) mostuk. Az így előállított aktivált hordozót SwCNT-A névvel jelöljük. 

 

4.3.15. Karboxilált szén nanocső epoxidálása glicerol diglicidil éterrel 

20 mg karboxilált szén nanocsőhöz (SwCNTCOOH) 3 ml karbonildiimidazol diklórmetános 

oldatát (200 mM) adtuk, majd az elegyet szobahőmérsékleten intenzíven rázattuk, (időnként 

szonikáltattuk, EMAG-Emmi-12 típusú készülékkel, melegítés nélkül, f = 45 kHz) egy 

éjszakán át, majd a mintát hidrofób membránszűrő segítségével diklórmetánnal mostuk. 

Ezután a hordozóhoz 3 ml desztillált vizet és 10 μl propán-1,3-diamint adtunk, majd az elegyet 

szobahőmérsékleten intenzíven rázattuk (időközönként szonikáltattuk, EMAG-Emmi-12 

típusú készülékkel, melegítés nélkül, f = 45 kHz) egy éjszakán keresztül. Ezután a mintát 

hidrofób membránszűrővel szűrtük és desztillált vízzel mostuk. Ezt követően a mintához 3 ml 

diklórmetánt és 100 μl glicerol diglicidil étert adtunk, majd az elegyet szobahőmérsékleten 

intenzíven rázattuk (időközönként szonikáltattuk, EMAG-Emmi-12 típusú készülékkel, 

melegítés nélkül, f = 45 kHz) egy éjszakán át. Végül a mintát membránszűrtük és 

diklórmetánnal mostuk. Az így előállított hordozót SwCNT-B névvel jelöljük. 

 

4.3.16. Fenilalanin ammonia-liáz rögzítése funkcionalizált szén nanocsöveken 

A 4.3.14. és 4.3.14. pontban leírtaknak megfelelő módon előállított funkcionalizált szén 

nanocső hordozókkal elvégeztük a fenilalanin ammonia-liáz (PAL) immobilizálását a 

következők szerint. 20 mg funkcionalizált szén nanocső hordozóhoz (SwCNT-A vagy 

SwCNT-B) 1 ml fenilalanin ammonia-liáz TRIS pufferes oldatát adtuk (enzim koncentráció: 

2 mg ml-1, TRIS: 0,1 M; pH 8,8), majd az elegyet szobahőmérsékleten intenzíven rázattuk egy 

éjszakán át. Ezt követően a mintát membránszűrtük, majd háromszor 10 ml desztillált vízzel 

mostuk. Az így előállított rögzített enzimkészítményeket a hordozók jelöléseinek megfelelően 

SwCNT-A-PAL illetve SwCNT-B-PAL nevekkel láttuk el. 
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Az enzimrögzítéseket három párhuzamos kísérletben végeztük el. A rögzítés előtt a kiindulási 

enzim oldat és a rögzítés után visszamaradó oldat protein koncentrációját Bradford módszer 

által határoztuk meg. [146] A visszamaradó oldatból 30 μl-nyit 1 ml Bradford reagenshez 

adtunk, majd a mintát 5 percen át szobahőmérsékleten rázattuk. Ezt követően a minta protein 

tartalmát UV-VIS spektrofotométer segítségével határoztuk meg λ = 595 nm hullámhosszon.  

A mérés során kapott abszorbancia értékekből számított koncentrációk arányából számítottuk 

ki a rögzítési hatékonyságot (YI, Immobilization Yield) (10. táblázat). A számításokhoz 

szérum albumin (BSA) oldattal készített kalibrációt alkalmaztunk. 

10. táblázat. A rögzítési hatékonyságok meghatározása 

Hordozó Protein koncentráció 
YI 

(%) 

 Rögzítés előtt 

(mg ml-1) 

Rögzítés után 

(mg ml-1) 

 

SwCNT-A 2 0,21 89,5 

SwCNT-B 2 0,09 95,5 

 

4.3.17. Szén nanocsövön rögzített fenilalanin ammonia-liáz készítmények alkalmazása racém 

aminosav ammónia eliminációjában 

6 mg szén nanocsövön rögzített fenilalanin ammonia-liáz (SwCNT-A-PAL vagy SwCNT-B-

PAL) készítményhez 1 ml racém 2-amino-3-(tiofén-2-il)propánsav (cDL-3) TRIS pufferes 

oldatát adtuk (vrac-3: 4,7 Mm, TRIS: 0,1M;  pH 8,8), majd az elegyet szobahőmérsékleten 

17 órán át intenzíven rázattuk. Ezt követően az enzimkészítményt izoláltuk a reakció elegyből 

hidrofil membránszűrő segítségével , a visszamaradó reakció közeget vákuum bepárlással 

oldószermentesítettük, majd a mintából 1H NMR mérés segítségével meghatároztuk a 

konverziós értékeket. Az enzimkészítményt háromszor TRIS pufferel (0,1M; pH 8,8) mostuk. 

A visszaforgathatósági kísérleteket során az egyes ciklusokat a fentebb ismertetett módon 

végeztük.  

 

4.3.18. Szén nanocsövön rögzített fenilalanin ammonia-liáz készítmények alkalmazása 

enantiomertiszta aminosavak előállításában 

6 mg szén nanocsövön rögzített fenilalanin ammonia-liáz (SwCNT-A-PAL vagy SwCNT-B-

PAL) készítményhez 1 ml 3-(tiofen-2-il)akrilsav [(E)-4)] ammóniás oldatát adtuk [(E)-4): 4,5 

mM, ammónia: 6 M, CO2 segítségével pH 10-re állítva], majd az elegyet szobahőmérsékleten 

17 órán át intenzíven rázattuk. Ezt követően az enzimkészítményt izoláltuk a reakció elegyből 

membránszűrő segítségével, a visszamaradó reakció közeget vákuum bepárlással 

oldószermentesítettük, majd a mintából 1H NMR mérés segítségével meghatároztuk a 
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konverziós értékeket. Az enzimkészítményt háromszor TRIS pufferel (0,1M; pH 8,8) mostuk. 

A visszaforgathatósági kísérletek során az egyes ciklusokat a fentebb ismertetett módon 

végeztük.  

Az alacsonyabb ammónia koncentrációk (2 M, 3 M) esetében is a reakciókat a fentebb 

leírtakkal azonos módon végeztük el. 

4.3.19. Szén nanocsövön rögzített fenilalanin ammonia-liáz készítmények alkalmazása 

enantiomertiszta aminosavak előállítására 

A folytonos átfolyású mikroreaktoros vizsgálatok során termosztálható SynBioCart oszlopot 

alkalmaztunk (30 mm  3 mm ID PTFE SynBioCart PEEK SnyBioCart holderben), melybe 

110 mg SwCNT-B-PAL enzimkészítményt töltöttünk. A töltött oszlopot egy Agilent LC 1150 

típusú HPLC pumpához és egy VICI AG, JR-BPR1 típusú nyomás szabályozóhoz 

csatlakoztattuk. Ezt követően az oszlopot 20 percen keresztül ammónia oldattal mostuk 

(ammónia: 2 M, CO2 segítségével pH 10-re állítva) 0,5 ml perc-1 áramlási sebességgel. Ezután 

3-(tiofen-2-il)akrilsav [(E)-4)] ammóniás oldatát [(E)-4): 4,5 mM, ammónia: 2 M, CO2 

segítségével pH 10-re állítva], tápláltuk rá az oszlopra 0,1 ml perc-1 áramlási sebességgel 

termosztált (25-80 oC) körülmények között. A stacioner állapot elérése után (~ 30 perc) 10 

percenként mintát (10 μl) vettünk a reaktorból kilépő ágból. A mintákat minden esetben 

tízszeresére hígitottuk ammónia oldat hozzáadásával (990 μl, ammónia oldat: 2M, CO2-vel 

pH 10-re állítva), majd a minta terméktartalmát [(E)-4)] UV-VIS spektrofotométerrel mértük 

(λ = 290 nm). A 25 oC-ra termosztált reaktor nyomását nem szabályoztuk, a magasabb 

(30- 80 oC) hőmérsékleten azonban a képződő gáz buborékok kiküszöbölésére 15 bar 

ellennyomást alkalmaztunk. A 25-60 oC között termosztált mérések után az oszlopot 

desztillált vízzel mostuk 30 percen keresztül 0,5 ml min-1 áramlási sebességgel, majd az 

oszlopot 4 oC-on tároltuk. A 70 és 80 oC-ra termosztált kísérletekhez egy SwCNT-PAL-B 

készítménnyel újratöltött oszlopot alkalmaztunk.  

4.3.20.Mágneses nanorészecskék előállítása szolvo-termál szintézissel 

480 ml etilénglikolban feloldottunk 9,75 g FeCl3×6H2O-ot erős kevertetés és ultrahangozás 

segítségével. Ezután az oldathoz adtunk 14,4 g Na-acetátot és 12,0 g PEG 4000-et, majd  az 

oldatot 30 percen át ultrahangoztuk (EMAG-Emmi-12 típusú készülékkel, melegítés nélkül, f 

= 45 kHz) és intenzíven kevertettük, míg egy okkersárgás homogén oldatot nem kapunk. Ezt 

követően az oldatot 850 ml-es rozsdamentes acél autoklávba töltöttük, majd az elegyet 

kevertetés mellett a megfelelő hőmérsékleten és a megfelelő ideig reagáltatjuk. Ezután a 



Enzimek rögzítése nanostruktúrált rendszerekben 

 

57 
 

mintát mágneses szeparációval, desztillált vízzel és etanollal mosstuk, majd vegyifülkében 

állandó elszívás mellett száradni hagytuk. 

4.3.21.Mágneses nanorészecskék bevonása szol-gél módszerrel 

A mágneses nanorészecskéken stabilizálás és további felületmódosítás céljából szilika 

bevonatot hoztunk létre szol-gél módszer segítségével. A bevonás során 200 mg mágneses 

nanorészecskéhez 200 mg PEG 400-at 7,0 ml etanolt és 1,0 ml vizet adtunk, majd az elegyet 

ultrahang segítségével diszpergáltuk 10 percen át (EMAG-Emmi-12 típusú készülékkel, 

melegítés nélkül, f = 45 kHz). Ezt követően 500 µl ammónium-hidroxid oldatot (35 %-os 

vizes oldat) és megfelelő mennyiségű TEOS prekurzort adtunk az elegyhez. A mintákat 24 

órán át szobahőmérsékleten rázattuk. Ezt követően állandó mágnes segítségével a mintát 

desztillált vízzel mossuk, végül háromszor etanollal mossuk, majd vegyifülkében állandó 

elszívás mellett száradni hagytuk. 

4.3.22.Mágneses nanorészecskék felületi funkcionalizálása 

A 4.3.21. pontban leírtak alapján előállított szilika bevonatottal ellátott mágneses 

nanorészecske felületére epoxi- és fenil-funkciós csoportokat vittünk fel a következők szerint. 

400 mg TEOS segítségével bevont mágneses nanorészecskét és 100 mg PEG 400-at 40 ml 

vízben ultrahanggal diszpergáltunk 10 percen át (EMAG-Emmi-12 típusú készülékkel, 

melegítés nélkül, f = 45 kHz). Ezt követően 480 µl feniltrimetoxiszilán (PTMOS) és 3-

glicidoxipropiltrimetoxiszilán (GPTMOS) prekurzorok 4:1 mólarányú keverékét 2 ml 

etanolban oldjuk, majd a szuszpenzióhoz adtuk. A mintát 60 percen át ultrahangozzuk, majd 

60 °C-on rázattuk 24 órán keresztül.  Ezt követően a mintát állandó mágnes segítségével 

kétszer desztillált vízzel, végül háromszor etanollal mostuk, majd vegyifülkében elszívás 

mellett száradni hagytuk. 

4.3.23. Fenilalanin ammónia-liáz immobilizálása a funkcionalizált mágneses 

nanorészecskékre 

108 mg epoxi- és fenilcsoportokkal funkcionalizált mágneses nanorészecskét 3 ml TRIS 

pufferben (0,1 M; pH 8,8) diszpergálunk ultrahang segítségével 20 percen át (EMAG-Emmi-

12 típusú készülékkel, melegítés nélkül, f = 45 kHz). Ezt követően 4 ml fenilalanin ammónia-

liáz enzim oldatot (enzimkoncentráció: 3 mg ml-1, nátrium-foszfát puffer; 0,05 M; pH 7,5) 

adunk a szuszpenzióhoz, majd 24 órán át szobahőmérsékleten rázattuk. Ezt követően a 

mágneses nanorészecskéket mágnessel izoláltuk, a visszamaradó oldat protein tartalmát az 

4.3.16. pontban leírtaknak megfelelően mértük Bradford módszer segítségével. A rögzített 
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enzim készítményt ezt követően háromszor 4 ml TRIS pufferel (0,1 M; pH 8,8), végül 4 ml 

etanollal mostuk. A készítményt (MNP-PAL) vákuumban 2 órán át szárítottuk.  

A rögzítési kísérlet után visszamaradó oldatban nem volt mérhető protein mennyiség, így a 

rögzítés hatékonyságát (YI) 100 %-nak tekintjük. 

 

4.3.24.Mágneses nanorészecskén rögzített fenilalanin ammónia-liáz alkalmazása aminosav 

ammónia eliminációjában 

Egy Eppendorf-csőben 2 mg MNP-PAL készítményhez 2 mg PEG 4000-et és 1 ml TRIS 

puffert adtunk (0,1 M, pH 8,8), majd az elegyet 30 percen át történő ultrahangozással 

homogén szuszpenziót képeztünk (EMAG-Emmi-12 típusú készülékkel, melegítés nélkül, f = 

45 kHz). Ezután 500 μl szuszpenzióhoz 500 μl L-fenilalanin (L-5) TRIS pufferes oldatát adtuk, 

(0,1 M, pH 8,8) majd Eppendorf rázógépben 30 oC-on 20 percen át rázattuk. Ezt követően az 

Eppendorf csövet mágneses szeparátorba helyeztük (Invitrogen, MagneRack®), az MNP-

PAL izolálása után visszamaradó oldatban a reakció során képződött termék [(E)-6] 

mennyiségét UV-VIS spektrofotométer segítségével mértük (λ=290 nm hullámhosszon). 

 

4.3.25.Mágneses nanorészecskén rögzített fenilalanin ammónia-liáz alkalmazása MagneChip 

mikrofluidikai eszközben 

Egy Eppendorf csőben 4 mg MNP-PAL készítményt és 4 mg PEG 4000-et és 1,5 ml ultratiszta 

víz és 2-propanol 5:1 arányú (V:V) elegyében 15 percen keresztül ultrahangozás segítségével 

szuszpendáltunk (EMAG-Emmi-12 típusú készülékkel, melegítés nélkül, f = 45 kHz). Ezt 

követően a mintát rázógépbe helyeztük és folyamatosan enyhén rázattuk. A szuszpenziót 

enyhe levegőnyomással (0,2-0,3 bar) juttattuk be a MagneChip belsejébe PTFE csövön 

keresztül. A feltöltési folyamat során az MNP-PAL a reakciókamrákban az alattuk 

elhelyezkedő neodímium mágnes korongok segítségével (N48, 3×3 mm) voltak rögzítve. A 

kamrák alatt elhelyezkedő mágneses ki/be mozdításával a kamrák felöltési sorrendje 

kijelölhető (22. ábra) volt. A feltöltést a bemeneti oldaltól legtávolabb eső kamrától visszafele 

végeztük, mindenesetben csak a teljesen feltöltött állapot elérése után kezdtük meg a 

következő kamra töltését. A MagneChip feltöltését nagyfelbontású digitális sztereo zoom 

mikroszkóp segítségével követtük nyomon. 
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22.ábra. A MagneChip feltöltésének módja 

 

A MagneChip feltöltését követően a rendszert 35 oC-ra termosztáltuk, majd 1 ml nátrium-

karbonát tartalmú deutérium-oxiddal (0,05 M; pD 8,8) mostuk 20 percen keresztül, majd 

mérési háttérként regisztráltuk az erre az oldatra felvett teljes UV-VIS spektrumot. Ezt 

követően DL- propargilglicin (DL-7) nátrium-karbonát tartalmú deutérium-oxidos oldatát (DL-

6: 40 mM; Nátrium-karbonát 50mM; pD 8,8) tápláltuk rá a chipre 0,6 μl perc-1 áramlási 

sebességgel 24 órán keresztül. A MagneChipet elhagyó reakcióközeget in-line átfolyó cellás 

spektrofotométer segítségével követtük nyomon a teljes spektrum folyamatos regisztrálása 

révén. A stacioner állapot beállása után (~ 4 óra) a kilépő reakcióközeget folyamatosan jéggel 

hűtött, fénytől védett gyűjtő edénybe szedtük, majd a mintát 1H NMR segítségével analizáltuk. 
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5. Eredmények 

 

5.1. Enzimrögzítés szol-gél térhálókban 

 

A kutatócsoportom korábban is foglalkozott enzimek szol-gél térhálókban történő 

rögzítésével. Az eddigi kutatásaink a szol-gél mátrixot kialakító szilán prekurzor molekulák 

vizsgálatára összpontosultak. Részletesen vizsgáltuk az alapvető tetraetoxiszilán és 

egyszeresen szubsztituált származékainak hatását lipázok rögzítése során. Azt találtuk, hogy 

tetraetoxiszilán prekurzort alkil trietoxiszilánokkal (RSi(OEt)3, R = fenil-, propil-, hexil-, 

oktil-, perfluorooktil-, decil-, dodecil-, oktadecil-trietoxiszilán) kombinálva hatékonyan 

fokozható az enzim biokatalitikus aktivitása a rögzítés során. A vizsgált prekurzorokat 

különböző mólarányokban alkalmazva finomhangolhatóvá válnak a rögzített 

enzimkészítmény biokatalitikus sajátságai. A vizsgált prekurzor elegyek közül a fenil- és 

oktiltrietoxiszilán (PTEOS és OTEOS) tartalmú rendszerek bizonyultak a 

legelőnyösebbeknek lipázok szol-gél rögzítésében. [147] 

 

5.1.1. Egyszeresen és kétszeresen szubsztituált organoszilánokkal képzett szol-gél mátrixok 

alkalmazása enzimek rögzítésére 

Célunk volt kétszeresen szubsztituált organoszilánok, mint új prekurzorok vizsgálata lipáz 

enzim szol-gél mátrixba zárására. A a 23. ábrán látható egyszeresen szubsztituált (PTEOS: 

feniltrietoxiszilán, OTEOS: oktiltrietoxiszilán) és kétszeresen szubsztituált szilánokkal 

(DPDEOS: difenildietoxiszilán, DMDEOS: dimetildietoxiszilán, MPDEOS: 

metil,fenildietoxiszilán) végeztük el a Pseudomonas fluorescens tözsből származó lipáz szol-

gél mátrixba ágyazását. 

 
23. ábra. Az szol-gél eljárás során alkalmazott organoszilán prekurzorok 

A szol-gél képzéshez minden esetben tetraetoxiszilán (TEOS) prekurzort is alkalmaztunk, 

mivel előkísérleteink azt mutatták, hogy a TEOS jelenléte a többi prekurzor mellett legalább 
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10 mól%-ban szükséges ahhoz, hogy enzimrögzítésre alkalmas térháló képződjön. A lipáz 

szol-gélbe zárását TEOS prekurzorból, illetve TEOS és valamilyen szubsztituált 

származékának elegyével végeztük el, melyekben a TEOS és a származék minden esetben 1:1 

mólarányban álltak egymással. A lipáz enzimkészítményeket a racém-1-feniletanol (rac-1a) 

kinetikus reszolválásában vizsgáltuk (24. ábra).  

 
24. ábra. Lipáz készítmények által katalizált aromás alkohol (rac-1a) kinetikus reszolválása 

 

A reszolválási reakciókban a rögzítetlen (natív) lipáz, a TEOS prekurzorral, illetve a TEOS és 

az adott származék (PTEOS, OTEOS, DPDEOS, DMDEOS, MPDEOS) elegyével képzett 

szol-gél mátrixba zárt lipáz biokatalitikus működését mutatja be a 11. táblázat. Látható, hogy 

az elért konverzió (c) majdnem mindegyik biner prekurzor elegy esetében meghaladta a natív 

enzimmel elért eredményt, a termék enantiomertisztasága (ee(R)-2a), pedig az összes szol-gél 

rögzített készítmény alkalmazásával magasabb volt. A fajlagos enzimaktivitást tekintve ‒ 

amely figyelembe veszi, hogy az adott biokatalizátor tömegarányosan hányad részben 

tartalmaz enzimet (YA) ‒, minden rögzítés többszörösére növelte a lipáz aktivitást. Ez azzal 

magyarázható, hogy a szerves közegben (esetünkben n-hexán) végrehajtott biotranszformáció 

során a natív enzim erősen aggregálhat és a szerves oldószert is nehezebben tolerálhatja. A 

szol-gél mátrixba zárt lipáz azonban a rögzítés során feltehetően homogénen eloszlatva 

ágyazódott a nanopórusos mátrixba, mely lehetővé tette az enzimek elérését a szubsztrát 

számára. Emellett érvényre juthat a mátrix stabilizáló, védő hatása is, ezáltal javulhat az enzim 

oldószer toleranciája is. A szubsztituált prekurzor származékoknál érdemes azt is kiemelni, 

hogy képesek befolyásolni a mátrix hidrofobicitását, amely a természetüknél fogva hidrofób 

határfelületen működő lipázok befolyással bírhat. Jó erdményt adtak a fenil, az oktil és a 

dimetil csoportot (PTEOS, OTEOS, DMDEOS) tartalmazó mátrixok, melyek közül a fajlagos 

aktivitás tekintetében a két metil csoportot tartalmazó, DMDEOS hozta a legjobb 

eredményeket. Alkalmazásával enzim fajlagos aktivitása közel tízszeresére növekedett (YA = 

994 %) igen magas enantiomertisztaság mellett (ee(R)-2a
= 99,3 %).  A készítmény jóval 

kevesebb enzim mennyiséggel volt képes jobb konverziót és enantiomertisztaságot elérni, 

mint a nem rögzített natív lipáz. 
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11. táblázat. Natív és szol-gél mátrixban immobilizált lipáz AK bikatalitikus működése a 

rac-1a kinetikus reszolválásában, reakcióidő 4 óra.  

Szilán prekurzor 
c ee(R)-2a E UB YA 

(%) (%) (-) (U g-1) (%) 

natív lipáz AK 29,7 97,9 >100 10,0 100 

TEOS 27,5 98,3 »200   9,1 350 

TEOS:PTEOS 30,6 98,3 >100 10,5 360 

TEOS:OTEOS 49,4 98,3 »200 17,0 374 

TEOS:DPDEOS 14,4 98,8 >100   5,0 750 

TEOS:MPDEOS 28,9 98,8 >200   8,2 900 

TEOS:DMDEOS 47,2 99,3 »200 16,3 994 

 

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a mátrixba zárások során igen előnyösen viselkedő 

PTEOS, OTEOS és DMDEOS prekurzorral milyen enzimaktivitások és szelektivitások 

érhetőek el, ha egymással kombinálva terner elegyek (háromkomponensű) formájában 

alkalmazzuk a mátrix képzéshez. A rögzítési kísérletekhez ezúttal is minden esetben 

alkalmaztunk TEOS prekurzort, azonban a mellette lévő egyszeresen szubsztituált (OTEOS 

vagy PTEOS) és a kétszeresen szubsztituált származék (DMDEOS) egymáshoz viszonyított 

mól arányát is változtattuk négy különböző aránypárban (1:1:1, 4:1:1, 1:4:1, 1:1:4). Az így 

kapott rögzített lipázokat szintén a 24. ábrán bemutatott rac-1a alkohol kinetikus 

reszolválásában vizsgáltuk. A 12. táblázat alapján láthatjuk, hogy ezúttal minden esetben nőtt 

az elért konverzió (c) és a képződő termék enantiomertisztasága (ee(R)-2a) is néhány esetben 

javult. A legjobb eredményt átlagosan a TEOS/PTEOS/DMDEOS terner prekurzor eleggyel 

előállított készítmények adták. Ettől kismértékben gyengébb a TEOS/OTEOS/DMDEOS, 

valamint a TEOS/OTEOS/PETOS összetételű készítmények. Ennek oka feltehetően 

ugyancsak a szubsztituensek hidrofobicitása lehet. A háromféle terner elegy közül a 

TEOS/PTEOS/DMDEOS moderáltan hidrofób, hozzá képest az oktil illetve oktil fenil 

láncokat egyszerre tartalmazó prekurzorok már túlzottan hidrofóbak. Másfelől, a két metil 

csoporttal rendelkező DMDEOS a tárháló képzésben potenciális “hibahely” lehet, hiszen 

térhálós kötés csak az etoxi csoportokon keresztül lehet. A hibahelyek ugyan nem kedveznek 

a mátrix folytonosságának, de növelhetik a készítmény porozitását, ami jobb anyagátadást tesz 

lehetővé a biokatalízis során. Ugyanez a viselkedés elmondható az egyszeresen szubsztituált 

prekurzorokról is, köztük a nagy térkitöltésű, merev aromás gyűrűt tartalmazó PTEOS 

szilánról, ezáltal a DMDEOS és PTEOS egyidejű jelenléte kedvező lehet. A szubsztituensek 

okozta “hibahelyek” jelenlétére utalhat az is, hogy a TEOS/PTEOS/DMDEOS 1:1:4 mól 

arányú elegyével már nem képződött térháló az enzim rögzítése során. A túlságosan 

lecsökkentett kötőpontokkal akadályoztatott térháló képzés (ami szélsőséges esetben ki sem 
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alakul) előnytelen, azonban fontos látni azt, hogy ezzel befolyásolható a mátrix porozitása. A 

mátrixban jelenlévő két metil és fenil csoport olyan a térháló szempontjából hibahelyek, rések 

kialakulását engedheti meg, amely meghatározhatják a nanométeres pórusokkal rendelkező 

mátrix átjárhatóságát. A pórusok mérete, és geometriája pedig nagy hatással bírhat a diffúziós 

viszonyokra, ezáltal a biokatalizátor hatékonyságára. 

 

12. táblázat. Terner prekurzor elegyekkel szol-gél immobilizált lipáz biokatalitikus 

működése rac-1a kinetikus reszolválásában, reakcióidő 4 h. 

szilán prekurzorok 

mól arány (n/n/n) 

c 

(%) 

ee(R)-2a 

(%) 

E 

(-) 

UB 

(U g-1) 

YA 

(%) 

natív lipáz AK 30,0 97,9 >100 10,0 100 

TEOS:OTEOS:DMDEOS      

1:1:1 46,9 96,4 >200 16,1 304 

4:1:1 48,2 98,4 >200 16,7 578 

1:4:1 51,8 90,3 >100 17,8 250 

1:1:4 50,4 95,1 >200 17,3 278 

TEOS:PTEOS:DMDEOS      

1:1:1 50,7 94,0 >100 17,4 329 

4:1:1 46,1 98,3 >200 16,2 736 

1:4:1 50,7 93,8 >200 17,4 245 

 1:1:4b - b - b - b - b - b 

TEOS:OTEOS:PTEOS      

1:1:1 52,4 89,7 >100 18,0 264 

4:1:1 44.9 97.8 >200 15.4 418 

1:4:1 52.3 89.5 >100 18.0 325 

1:1:4 50.6 95.4 >200 17.4 244 
b nem képződött szol-gél térháló 

A 13. táblázat azt mutatja be, hogy a háromféle terner elegy egy-egy összetételével mátrixba 

ágyazott lipáz, mennyire alkalmazható más, rokon szerkezetű, a feniletanolnál kissé hosszabb 

alifás láncú, aromás alkoholok kinetikus reszolválásában (25. ábra).  

 
25.ábra. Aromás alkoholok kinetikus reszolválása lipáz készítményekkel 

 

A rögzített lipáz készítmények ezúttal csak egy esetben, a TEOS/OTEOS/DMDEOS terner 

eleggyel múlta felül a natív enzim képességeit. Ez magyarázható azzal, hogy a mátrix pórusai 

túl szűkek ahhoz, hogy egy nagyobb szubsztrát könnyedén átjusson rajtuk. A legtöbb esetben 

a két metil csoportot tartalmazó (DMDEOS) prekurzor bizonyult a legjobbnak, ez is utalhat a 
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kétszeresen szubsztituált prekurzor porozitás növelő hatására, mely növelheti a mátrix 

átjárhatóságát a kis molekulák számára.  

 

13. táblázat. Natív és szol-gél mátrixban immobilizált lipáz biokatalitikus működése rac-1b 

és rac-1c kinetikus reszolválásában, reakcióidő 4 h. 

Szubsztrát Szilán prekurzorok mól arány c ee(R)-2b E UB YA 

   (%) (%) (-) (U g-1) (%) 

rac-1b 

natív lipáz AK  36,5 99,1 >200 25,2 100 

TEOS:OTEOS:PTEOS 4:1:1 7,1 99,2 >200 4,9 32 

TEOS:OTEOS:DMDEOS 4:1:1 7,2 99,6 »200 4,9 75 

TEOS:PTEOS:DMDEOS 4:1:1 2,0 98,5 >100 1,4 20 

rac-1c 

natív lipáz AK  42,3 98,5 >200 14,6 100 

TEOS:OTEOS:PTEOS 4:1:1 10,9 97,8 >100 3,8 41 

TEOS:OTEOS:DMDEOS 4:1:1 12,2 99,4 >200 4,2 104 

TEOS:PTEOS:DMDEOS 4:1:1 3,3 98,6 >100 1,1 29 

 

5.1.2. Szol-gél mátrixban rögzített enzimek visszaforgathatóságának vizsgálata 

Gazdasági és technológiai szempontokat figyelembe véve, fontos kérdés hogy a rögzített 

készítmények mennyire használhatóak fel újra és újra egy adott biotranszformációban, ezért 

visszaforgatási teszteket végeztünk. Az eddigiekben legjobb eredményeket hozó szol-gél 

készítményeinket összehasonlítottuk a rögzítetlen lipázzal, és egy az irodalomban egyik jól 

ismert, hatékony készítményként bemutatott, Reetz és munkatársai által fejlesztett szol-gél 

lipázzal.[148] A készítményeket minden esetben azonos körülmények között a feniletanol 

(rac-1a) kinetikus reszolválásában teszteltünk (24. ábra). A megfelelő reakcióidő után (4 óra) 

a készítményeket izoláltuk a reakcióelegyből, szárítottuk, majd a készítmény tömegét 

visszamértük. Itt érdemes kiemelni, hogy a rögzített enzimkészítmények mennyisége 

körülbelül 90%-ban, addig a natív enzim csupán 30%-ban volt visszanyerhető az utolsó, 

hetedik kör végére. Az egyes körök után visszanyerhető biokatalizátor tömegével arányosan 

állítottuk össze a friss tesztreakció elegy összetételét. A 26. ábrán láthatóak a készítmények 

biokatalitikus aktivitásának (UB) változásai. Az első körben elért aktivitást 100 % -nak 

tekintettük, majd ehhez képest tüntettük fel a készítmény maradó aktivitását (maradó UB, %). 

Az elért eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált hét visszaforgatási kör (ciklus) alatt 

az általunk előállított szol-gél enzim készítmények aktivitása gyakorlatilag változatlan 

maradt. Ugyanez azonban nem mondható el a rögzítetlen lipázról és az irodalmi összetételnek 

megfelelő szol-gél készítményről sem. Érdemes azt is megjegyezni, hogy az irodalmi 

receptúra alapján elkészített rögzítés UB = 6,3 U g-1 aktvitást mutatott, ami alacsonyabb, mint 

a natív lipáz illetve az általunk eddig bemutatott szol-gél készítmények. Ez amiatt lehetséges, 
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hogy az irodalmi példában alkalmazott metoxiszilánok (izobuil-trimetoxiszilán és tetrametoxi 

szilán 5:1 arányú elegye), a hidrolíziséből metanol szabadul fel, amely káros lehet az enzimek 

számára. Emellett a metoxiszilánok hidrolízise rendkívül gyors, az enzim homogenizálása 

igen nehézkes lehet a rögzítés során. Ezekből látható, hogy a megfelelő prekurzorokkal 

véghezvitt gélbe zárás rendkívül stabil enzimkészítményeket szolgáltathat. 

 

26. ábra. A biokatalizátor aktivitás változása (maradó UB) a biokatalizátorok visszaforgatása során 

A 14. táblázat a visszaforgatási vizsgálatok során kapott enantiomer tisztaság és enantiomer 

szelektivitás értékeket mutatja be, melyekből látható, hogy a szol-gél készítmények 

képességei változatlanul jók maradtak, míg a rögzítetlen enzim esetében a termék enantiomer 

tisztasága a kezdeti 92,1%-ról 88,9 %-ra csökkent.  

 

14.táblázat. Az enantiomer tisztaság (ee(R)-2a) és a szelektivitás (E) változása a 

biokatalizátorok visszaforgatása során.  

szilán prekurzorok 

1. ciklus  7. ciklus  

ee(R)-2a E ee(R)-2a E 

(%) (-) (%) (-) 

natív lipáz AK 92,1 >100 88,9 32 

iBTMOS/TMOS 5:1 99,3 >200 99,2 >200 

TEOS/DMDEOS 1:1 99,4 >200 99,0 >200 

TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 99,4 »200 99,4 »200 

TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 98,6 »200 98,4 >200 

TEOS/PTEOS/OMDEOS 4:1:1 98,4 »200 98,4 »200 
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5.1.3. Szol-gél rögzített enzimek alkalmazása folytonos átfolyású bioreaktorokban 

Az átfolyásos rendszerek nagy előnye, hogy sokkal jobb fázisérintkezést, ezáltal hatékonyabb 

anyagátadás tesznek lehetővé, így ipari termelésben is nagy potenciállal rendelkeznek. A 

TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 prekurzor összetételű szol-gél lipázt az eddig bemutatott 

hagyományos rázatott lombikos kinetikus reszolválások mellett a kutatócsoport által 

fejlesztett laborméretű folytonos átfolyású reaktorban is teszteltük. A kísérlet célja, annak 

megállapítása, hogy az általunk fejlesztett készítmény alkalmas lehet –e, iparilag releváns 

töltött ágyas, folytonos áramlású reaktorokban történő biotranszformációra (27. ábra). 

 

27.ábra. Szol-gél enzimkészítménnyel elvégzett kinetikus reszoláválás átfolyásos bioreaktorban 

A fent említett szol-gél lipáz készítménnyel megtöltöttük a reaktor oszlopát, majd a rendszert 

két, a korábbi szakaszos tesztek során is vizsgált racém alkohol (rac-1a és rac-1b) folyamatos 

rátáplálásával, kinetikus reszolválást hajtottunk végre. Azt vizsgáltuk, hogy a szubsztrát 

áramlási sebessége hogyan hat a biotranszformáció konverziójára (c) és a készítmény 

produktivitására. (r). A rac-1a szubsztrát esetében azt találtuk, hogy a legjobb, majdnem teljes 

konverzió (c = 46 %) a legalacsonyabb áramlási sebesség mellett (v = 0,2 ml perc-1) volt 

elérhető, míg ugyanennél az áramlási rátánál a másik (rac-1b) szubsztrát esetében a konverzió 

alacsonyabb (c = 29 %) volt (28. ábra). A készítmények produktivitása (azaz 

termelékenysége) a nagyobb áramlási sebességek hatására növekedtek, maximális értéke a 

rac-1a esetében (r = 34,6 U g-1) körülbelül kétszerese a készítmény szakaszos üzemű 

aktivitásához képest (UB = 16,2 U g-1). A rac-1c reszolválásában a folytonos üzem (r = 13,0 
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U g-1) körülbelül tízszer nagyobb produktivitást ért el, mint a szakaszos üzemű 

biotranszformáció (UB = 1,1 U g-1) jó enantiomerszelektivitások mellett. 

A 

 

B 

 
    

28. ábra, Az áramlási sebesség (v) hatása a konverzióra [c (%): ●] és a produktivitásra [rflow (U g-1):▲] 

szekunder aromás alkoholok kinetikus reszolválásában szol-gél rögzített lipáz AK készítménnyek töltött 

átfolyásos  bioreaktorban, A) rac-1a (E >100 minden pontban) és B) rac-1b (E >100 minden pontban), 

 

A folytonos átfolyású töltött ágyas reaktor típusokban gyakran alkalmaznak pár száz mikronos 

mezopórusos katalizátor hordozókat, és bár az 5-10 mikronos, nanopórusos rendszerek, mint 

a szol-gél készítmények alkalmazása ritka a tölteten fellépő nagy nyomásesés miatt. Azonban 

kétszeresen szubsztituált organoszilánok révén sikerült szol-gél immobilizált enzim 

készítményt előállítani, amely alkalmasnak bizonyult áramlásos reaktorokban történő 

alkalmazásokra, melyekben akár többszörösére is fokozható a biotranszformáció 

hatékonysága. [149] 

 

5.2. Fehérje térhálók, kovalensen keresztkötött enzimaggregátumok 

 

Minden fehérje, így enzim is tartalmaz szabad amino csoportokat, melyeken keresztül 

bifunkciós reagensekkel egymással összekapcsolhatóak. A sok kapcsolódási pont végül egy 

összefüggő térhálót hoz létre, melyben az enzimek stabilan, egymáshoz kapcsolva 

helyezkednek el. Bár ezek a rendszerek alapvetően nem tartalmaznak szilárd hordozókat, 

mégis rögzített enzimeknek tekintjük azokat. A térhálóban az enzimek, az enzim típusától 

függően 2-20 nm részecskeként jelentik a térháló pontokat, melyeket linker molekulák, mint 

térhálósítók kötnek össze. Ezekhez a rendszerekhez sorolhatóak, az irodalomban jól ismert 

CLEAs készítmények is (Cross Linked Enzyme Aggregates), melyekben a keresztkötéseket 

glutáraldehid segítségével hozzák létre. A glutáraldehid alacsony koncentrációban 

egyidejűleg létezhet monomerként, hidrátként és félacetálként, magasabb koncentrációban 
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oligomer félacetálokká polimerizálódik és ebben a formában különböző módon tud reagálni 

fehérjékkel, melyek főként Schiff-bázis és egyéb kötések kialakulása révén rögzülnek. [150, 

151] Mivel az enzimrögzítésben résztvevő glutáraldehid formái különböző tényezőktől 

függnek (hőmérséklet, pH, koncentráció, oldószer összetétel), úgy a glutáraldehid 

használatánál a protokollnak igazodnia kell az adott fehérjéhez. Az általános CLEA képzési 

módszerek, melyek a glutáraldehidet alkalmazzák keresztkötőként, már sokféle enzimcsaládra 

ismertek [152‒157]. 

 

A bifunkciós epoxivegyületeket (biszepoxidokat) azonban eddig még sohasem alkalmazták 

enzimek keresztkötésében. A biszepoxi vegyületek igen nagy mennyiségben, változatos 

struktúrában, könnyen elérhetőek és jóval kevésbé toxikusak, mint a glutáraldehid. Az iparban 

leginkább az epoxi gyanták révén ismeretesek. A kísérletek során azt feltételeztük, hogy az 

enzim szabad aminosav oldalláncai (például a lizinek aminocsoportjai, ciszteinek 

tiolcsoportjai, vagy a szerin hidroxilcsoportjai) elég erős nukleofilak ahhoz, hogy képesek 

legyenek az epoxi gyűrűkkel stabil kovalens kötést kialakítani (29. ábra). Az enzimek 

kapcsolását egy egyszerű biszepoxiddal, a glicerin-diglicidil-éterrel végeztük el. 

 
29. ábra Az enzim és a biszepoxi között kialakuló kötések 

 

5.2.1. Lipáz keresztkötése bifunkciós vegyületekkel 

Az enzimrögzítési kísérleteket elsőként három különböző törzsből (AK: Pseudomonas 

fluorescens lipáz, CaLB: Candida antarctica B lipáz és PS: Pseudomonas cepacia lipáz) 

származó lipázon végeztük el. Az enzimeket pufferelt oldatukból elsőként kicsaptuk, majd 

glicerin-diglicidil-éterrel (GDE) és glutáraldehiddel (GA) is létrehoztunk keresztkötéseket, 

annak érdekében, hogy lássuk a két linker eredményez –e különbséget a készítmény 

biokatalitikus működésében. A keresztkötési kísérleteket mindkét keresztkötővel hűtött (T = 

4 oC) körülmények és szobahőmérsékleten (T = 22 oC) is elvégeztük. A keresztkötött 

enzimkészítményeket többszörös pufferes oldás próbával teszteltük, amely során azt 

tapasztaltuk, hogy mind a glutáraldehiddel, mind a biszepoxiddal kezelt készítmények 

feloldhatatlannak bizonyultak, ami az enzimek közötti kovalens kötések jelenlétre utalt.  
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A keresztkötött készítmények mellett, a keresztkötéseket nem tartalmazó, etanollal kicsapott 

lipázok biokatalitikus működését is vizsgáltuk. A biokatalizátorokat az 5.1. fejezetben 

bemutatott rac-1a aromás alkohol kinetikus reszolválásában teszteltük (24. ábra). A 15. 

táblázatban bemutatott eredmények alapján látható, hogy egyfelől a pusztán csak kicsapott 

enzimkészítmények aktvitása minden esetben alacsonyabb, mint a keresztkötéseket 

tartalmazó készítményeké. Másfelől a hőmérséklet emelése szinte minden esetben kedvezően 

hat, kiemelkedően nagy a különbség a CaLB lipáz esetében. Fontos eredmény, hogy az eddig 

sosem vizsgált biszepoxi, mint enzim keresztkötő szinte minden esetben jobb készítményeket 

eredményezett a biokatalitikus aktivitás (UB) és a termék enantiomer tisztaság (ee(R)-2) 

tekintetében is. Kiemelkedően hatékony biokatalizátor a CaLB és PS lipáz, melyek 2 óra 

reakció idő alatt majdnem teljes konverzióig vitték az átalakítást, igen magas 

enantiomertisztaság mellett. 

15. táblázat. Keresztkötött lipáz készítmények biokatalitikus képességeinek összehasonlítása 

a rac-1a alkohol kinetikus reszolválásában, reakcióidő 2 óra 

lipáz 
keresztkötő 

ágens 

T 

(oC) 

UB 

(U g-1) 

c 

(%) 

ee(R)-2 

(%) 

AK 

- b  4   6,2   2,2 97,9 

GDE  4 75,9 27,5 99,2 

GDE 22 69,6 25,3 99,4 

GA  4   6,6   2,4 98,6 

GA 22 24,4   8,9 99,2 

CaLB 

- b  4   3,2   1,2 97,2 

GDE  4 60,7 22,0 99,8 

GDE 22 134,8  48,9 99,7 

GA 4   10,9   3,9 99,2 

GA 22 131,0 47,5 99,7 

PS 

- b  4   11,6   4,2 99,3 

GDE  4   30,6 11,1 99,6 

GDE 22 127,4 46,2 99,4 

GA  4   70,7 25,7 99,5 

GA 22 119,2 43,2 99,4 
b kicsapott enzimkészítmény 

Fényszóródás mérés segítségével megvizsgáltuk a biszepoxiddal, illetve glutáraldehiddel 

keresztkötött enzimkészítmények, mint térhálós fehérje részecskék méreteloszlását. A 

mérések során a mintákat folyamatosan erős ultrahang behatásnak tettük ki, az ennek hatására 

bekövetkező méreteloszlás változását időben folyamatosan követtük (27. ábra). Az eloszlás 

görbékből azt kaptuk, hogy a biszepoxi ágenssel keresztkötött enzimek sokkal stabilabb 

készítményeknek bizonyultak, hiszen a készítmény 26 µm körüli mérete gyakorlatilag 

változatlan maradt (30. ábra A). Ezzel szemben a glutáraldehiddel kezelt lipáz kezdeti több 
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száz mikronos igen széles méreteloszlása az ultrahang hatására folyamatosan csökkent, végül 

49 µm méretűre esett szét (30. ábra B). 

 
30. ábra. DGE biszepoxiddal A) és glutáraldehiddel B) keresztkötött lipáz PS részecskeméret eloszlása az 

ultrahangozási idő függvényében 

 

5.2.2. Fenilalanin ammónia-liáz keresztkötése bifunkciós vegyületekkel 

A szerves közegben alkalmazott lipázok után egy teljesen eltérő, vizes közegben működő 

enzim típussal, a fenilalanin ammónia-liázzal (PAL) is elvégeztük a keresztkötési kísérleteket. 

Az enzim készítményeket egy racém aminosav, a DL-2-amino-3-(tiofén-2-il)propánsav  (31. 

ábra, (DL-3) PAL katalizált ammónia eliminációjában, majd ennek fordított irányú 

reakciójában, a (E)-3-(tiofÉn-2-il)akrilsav [(E)-4] ammónia addíciójában is vizsgáltuk.  

 
31. ábra. PAL által katalizált ammónia elimináció és addíció  

 

Az PAL katalizált reakció konverziós érétkeit 1H NMR segítségével határoztuk meg. A natív 

PAL első keresztkötési próbái során azt tapasztaltuk, hogy a DGE biszepoxiddal előállított 

minta több napos reakció idő után is csak ~5 % körüli konverziót mutatott, míg a 

glutáraldehiddel előállított készítmény egyáltalán nem mutatott enzim aktvitást az aminosav 

(DL-3) ammónia eliminációjában. A fordított irányú reakcióban pedig sajnos enzim egyik 

készítmény sem működött. Ennek oka feltehetően az, hogy a PAL homotetramer enzim, azaz 

négy alegységből áll, melyeknek tökéletesen illeszkedő állapota kell a megfelelő katalitikus 

aktivitáshoz, így feltehetően a PAL jóval érzékenyebb a kovalens keresztkötési folyamatokra, 

mint a lipáz. A másik fontos szempont az enzim tisztasága. Míg a kereskedelmi forgalomban 
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kapható natív lipázok egyéb proteineket, segédanyagokat (albumin, tejpor, keményítő) is 

tartalmaznak, addig az általunk rekombináns úton termeltetett és 95 % feletti tisztaságú PAL 

semmiféle stabilizáló anyagot nem tartalmaz. Az enzimek rögzítésekor a különféle 

segédanyagok védőfunkciót láthatnak el az enzim számára, hiányukban az enzim jóval 

kiszolgáltatottabb a külső fizikai és kémiai körülményeknek. A fentebbi megfontolások után 

arra jutottunk, hogy a PAL kémiai keresztkötésének kísérletét ismert mennyiségű albumin 

(BSA, Bovine serum albumin) jelenléte mellett végezzük el.  

A biszepoxiddal (GDE) és glutáraldehiddel (GA) előállított BSA-PAL készítményeket  a 31. 

ábrán bemutatott a 2-amino-3-(tiofén-2-il)propánsav (DL-3) eliminációjában (32. ábra A) és 

az akrilát [(E)-4] ammónia addíciójában (32. ábra B) vizsgáltuk. Mindkét reakció típussal 

visszaforgatási kísérleteket végeztünk. Az 1H NMR spektrumok alapján látható, hogy mind a 

két reakció típus esetében a biszepoxiddal (GDE) keresztkötött PAL-BSA jóval magasabb 

konverziót ért el szemben a glutáraldehiddel (GA). Mindkét vizsgált reakcióban a GDE kötött 

PAL-BSA még három ciklus után is mutatott aktvitást, míg GA kötött esetben az enzim 

készítmény már a második ciklus után inaktiválódott. 

A 

 

B 

 
32. ábra. Keresztkötött PAL készítmények működése DL-3 ammónia eliminációjában A) és (E)-4 ammónia 

addíciójában B) 

A biszepoxi és a glutáraldehid közötti markáns különbség megértése okán a készítményeket 

pásztázó elektronmikroszkóp (SEM, Scanning Electron Microscope) segítségével morfológiai 

vizsgálatoknak vetettük alá. Az azonos minta előkészítés mellett készült mintákról, 

kétezerszeres nagyításban készült felvétel, melyeken jól kivehető, hogy a glutáraldehid 

zártabb, egybefolyó felületű mintát eredményez, míg a biszepoxi némileg nagyobb porozitást 

kölcsönös a mintának (33. ábra). Ez utóbbi lényegesen jobb anyagátadást tesz lehetővé, ezzel 

magyarázható, a készítmények nagyobb aktivitása. 
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33.ábra Biszepoxiddal A) és glutáraldehiddel B) keresztkötött BSA-PAL enzimkészítmények SEM felvételei 

A lipáz készítményekhez hasonlóan a PAL enzim esetében is megvizsgáltuk a képződő fehérje 

részecskék méretoszlását fényszóródás mérés segítségével. A biszepoxival képzett minta 

jellemző részecske átmérője 16 µm körüli maradt, hasonlóan stabilan viselkedett, mint a lipáz 

esetében (34. ábra A). A glutáraldehid kezdetben 100 µm körüli részecskéket eredményezett, 

mely az ultrahang hatására körülbelül 20 µm nagyságúra esett szét (34. ábra B).  

 

34. ábra. DGE biszepoxiddal A) és glutáraldehiddel B) keresztkötött PAL részecskeméret eloszlása az 

ultrahangozási idő függvényében 

Összességében elmondható, hogy sikerült egy új, enzimek keresztkötésére ezidáig nem 

alkalmazott bifunkciós epoxi vegyülettel, a glicerin-diglicidil-éterrel (GDE) sikeresen 

enzimekből álló térhálós szerkezeteket létrehozni. A biszepoxi reagenssel két teljesen eltérő 

típusú enzimel, lipázzal és ammónia-liázzal szerves és vizes közegben is jól működő 

biokatalizátorokat hoztunk létre. A biszepoxi vegyület jobb keresztkötő ágensnek bizonyult, 

mint az eddig széles körben alkalmazott glutáraldehid, jobb biokatalitikus hatékonyságot és 

egységesebb, stabilabb fehérje térhálókat eredményezett. [158] 
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5.3. Enzimek rögzítése nanoszálakban elektrosztatikus szálképzés segítségével 

 

A különféle nanoszálas anyagok számos területen egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. 

Kiemelten fontosak az egyedülálló tulajdonságú kompozit rendszerek kialakításában, az 

orvostudományban intelligens, szövetpótló implantátumokként is egyre ígéretesebbek. A 

nanoszálak hatékony katalizátorhordozók lehetnek, így a szintetikus kémiai alkalmazásokban 

is egyre népszerűbbek. Enzimek rögzítésére is alkalmasak, képesek enzimek beágyazására és 

külső felületen történő immobilizálásra is. Célunk volt Poli(vinil-alkohol) (PVA) nanoszálak 

előállítása, melyek alkalmasak lehetnek lipáz enzimek rögzítésére. A kísérletek során ismert 

molekulatömegű PVA-oldatából és az adott enzim oldatból homogén oldatot képeztünk, majd 

a keverékből nanoszálakat állítottunk elő elektrosztatikus szálképzés segítségével. A teljes 

szálképzés folyamat során az enzim a polimerrel együtt formálódik, a szerveződő polimer 

láncok pedig képesek az enzimet körülvenni, ezáltal bekapszulázni azt. A szálképzéseket 

laboratóriumi „electrospinning” készülékkel végeztük (35. ábra). 

 
35. ábra. A szálképzésekhez használt laboratóriumi electrospinning készülék 

 

 

5.3.1. Poli(vinil-alkohol) nanoszálakban rögzített enzim mennyiségének optimálása 

A szélképzések során elsőként azt vizsgáltuk, hogy a képződő PVA-nanoszálak mekkora 

mennyiségben képesek az enzimet magukba zárni. A kísérletekben adott mennyiségű PVA 

törzsoldat mellé különböző mennyiségű enzimet adtunk, oly módon, hogy a készítmény 

számított végső szárazanyag tartalmában (azaz a teljesen száraz, vízmentes PVA és az enzim 

összmennyisége) hányad részben található az enzim tömeg %-ban kifejezve. A kísérletek 

során azt feltételeztük, minden kezdetben bevitt enzim rögzül a szálban, hiszen a szélképzési 

procedúra során a teljes enzimmennyiség a polimerrel homogén oldatban van, melynek 
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egyégnyi térfogata pillanatszerűen szilárd anyaggá alakul a szálképzés során, így az enzimnek 

nincs lehetősége a kiválásra. A lipáz nanoszálba zárását hat különböző bevitt 

enzimmennyiségben vizsgáltuk (5, 10, 15, 20, 25, 33%) és minden egyes összetétellel három 

párhuzamos kísérletben végeztük el a szálképzést. Az enzimkészítményeket a racém 1-

feniletanol (24. ábra, rac-1a) kinetikus reszolválásában vizsgáltuk, melynek eredményeit 

mutatja be a 16. táblázat. Az enzimkészítményekkel elért aktivitás értékek (UB) alapján 

látható, hogy a rögzítetlen enzimkészítménnyel (azaz 100% enzimtartalom) volt elérhető a 

legmagasabb konverzió, de a legalacsonyabb szelektivitás is (E >100). A nanoszálba zárt 

enzimek bár kisebb konverziókat értek el, a készítmény fajlagos enzim aktivitása meghaladja 

a rögzítetlen, natív formáét (YA minden esetben > 100%) és a biotranszformáció során 

képződött termék enantiomertisztasága is lényegesen jobb (ee(R)-2a minden esetben ≥ 99,4%), 

mint a rögzítetlen enzim esetében. A szálhúzások során azt tapasztaltuk, hogy ahogy 

haladtunk a nagyobb enzim mennyiségek felé, úgy egyre nehezebb volt a szálképződés, az 

emitterből kilépő oldatból nehezen formálódott Taylor-kúp, gyakran elcsepegett. A 33% 

enzimtartalmú összetétel esetében pedig egyáltalán nem sikerült szálakat képezni. Ennek 

feltehetően az az oka, hogy a tömény PVA-oldat és az egyre nagyobb mennyiségű enzim 

okozta heterogenitások jelentősen megnehezíthetik a szálképzést. Mindemelett a három 

párhuzamos kísérletben előállított készítményekre jellemző biokatalitikus paraméterek 

szórásai is egyre nőnek, ahogy haladunk a nagyobb enzimtartalmú minták esetében. 

 

16. táblázat. Különböző mennyiségű Pseudomonas fluorescens lipázt tartalmazó PVA 

nanoszálakkal végzett rac-1a aromás kinetikus reszolválása, reakcióidő 2 óra. 

Enzim tartalom 

(%) 

c 

(%) 

ee(R)-2a 

(%) 
E 

UB 

(U g-1) 

YA 

(%) 

100a 48,3±0,03 95,2±0,03 >100 33,3 100 

5   4,2±0,04 99,4±0,03 >200   2,9 178 

10   5,9±0,14 99,4±0,01 >200   4,1 126 

15 10,2±0,18 99,6±0,03 »200   7,0 143 

20 18,4±0,88 99,6±0,05 »200 12,7 169 

25 20,6±1,93 99,5±0,07 »200 14,2 155 

33b - - - - - 
arögzítetlen, natív enzim, bsikertelen szálképzés 
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A 

 

B 

 

36.ábra. PVA nanoszálba zárt és rögzítetlen lipáz biokatalitikus aktivitásának változása az enzim tartalom 

függvényében. A) Minden kísérleti pontra B) a legalacsonyabb enzimtartalom esetében illesztett egyenesek 

A 36. ábrán a rögzített, valamint a natív lipáz biokatalitikus aktivitásai (UB) vannak feltűntetve 

a készítmény enzimtartalmának függvényében. Egy ideális immobilizálás során azt várnánk, 

hogy a bevitt enzim tartalom függvényében a készítmény aktivitása lineárisan növekszik. A 

kapott eredmények azonban nem ezt mutatják, hiszen a vizsgált öt enzim tartalom esetében a 

linearitás nem áll fent, mivel az enzim tartalom növelésével ugyan rendre nő az aktivitás, de 

a mérési pontokra illesztett egyenes regressziója 95% körüli (36. A ábra). Ha csak a három 

legalacsonyabb enzim tartalmat tekintjük (5, 10, 15 %), a rögzítetlen enzimhez viszonyítva, 

úgy regresszió már 99 % feletti (36. B ábra). Ez a jelenség, valamint a nagyobb enzim tartalmú 

mintákkal elért konverzió és enantiomertisztaság értékek nagyobb szórása arra enged 

következtetni, hogy 15 % feletti enzim tartalom esetében már az enzimek eloszlása a rögülés 

során nem homogén. A túl sok enzim egymást akadályozva, összezsúfolva helyezkedhetnek 

el a szálban, ami fajlagosan gyengébb biokatalitikus működést eredményezhet. 

A különböző enzimtartalmú készítményeket pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) 

segítségével is vizsgáltuk (37. ábra). Azt találtuk, hogy a legkisebb enzimmennyiség esetén 

(5%) a minta (37. ábra B) megtartotta az üres PVA szálasanyagra (37. ábra A) is jellemző 

egységes, homogén nanoszálas struktúrát. A 10% enzim tartalom esetében a készítményen 

már néhány aggregációra utaló gócpont is megjelent (37. ábra C), a nagyobb enzim 

mennyiségek bevitele pedig láthatóan egyre nagyobb károkat tett az ép nanostrúktúrában, a 

mintákban a polimer sok helyütt megfolyt, sok helyütt nem alakultak ki nanoszálas 

szerkezetek. 
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37. ábra. SEM felvételek az enzimet nem tartalmazó PVA szálakról A) és PVA szálbazárt 

enzimkészítményekről: enzim tartalom 5 % B), 10 % C), 15 % D), 20 % E), 25 % F). 

 

A 37. C ábrán is látható 10 % enzimet tartalmazó készítményről energia diszeperzív röntgen 

spektroszkópia (EDS, Eneregy Dispersive X-ray Spectroscopy) segítségével elemösszetétel 

analízist végeztünk. A 38. ábrán látható SEM képen jól elhatárolható a mintán egy gócos 

képződmény (Régió A) és a homogén nanoszálas struktúra (Régió B). Az A és B régiók 

elemösszetételét összehasonlítva látható, hogy az A régióban a nitrogén koncentrációja 

jelentősen megnőtt, a többi elem esetében nincs jelentős eltérés a mintán vizsgált területek 

között. Az A régió morfológiája és magasabb nitrogén tartalma nagyobb mennyiségű fehérje 

jelenlétére utal, hiszen a PVA csupán szénből, oxigénből és hidrogénből állnak (utóbbit az 

EDS nem látja), így a nitrogén az enzimet alkotó aminosavakból származhat. A két vizsgált 

régió közötti jelentős nitrogén eltérés, fehérje aggeragáció jelenlétére utal.   

  
38. ábra. 10 % enzimtartalmú PVA nanoszál SEM felvétele és a mintán kijelölt területek teljes 

elemösszetétele. 
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A különböző enzim tartalmú nanoszálak biokatalitikus aktivitásait összevetve, a SEM és EDS 

mérésekkel összhangban arra engednek következtetni, hogy 10% enzim tartalom felett a PVA-

nanoszálakban immobilizált enzim készítményben az enzimek könnyen aggregálódhatnak és 

a szálképzést is akadályozzák. A készítmény minőségét, homogenitását és gazdasági 

szempontokat is figyelembe véve a további kísérletek során a nanoszálak enzim tartalma 

minden esetben 5 % volt. 

5.3.2. Additívek hatása enzimek poli(vinil-alkohol) nanoszálakba történő rögzítése során 

A következőkben azt vizsgáltuk, hogy különböző lipázok nanoszálba ágyazódása során 

különféle additíveknek milyen hatása van a készítmény képességeire. Az additíveket minden 

esetben ismert mennyiségben, a kiindulási enzimoldat 5 térfogat %-ában adtuk hozzá az 

elegyhez, majd a korábban bemutatott módon elvégeztük a szálhúzási kísérleteket 

elektrosztatikus szálképzés segítségével. A kipróbált additíveket mutatja be a 39. ábra, melyek 

között szerepelnek nem ionos felületaktív anyagok, mint a Brij 30 (polietilén-glikol-

dodeciléter), a Tween 80 (polietilén-glikol-szorbitán-monooleát), PEG (polietilén-glikol) 

különböző mólsúlyban (Mw = 400 és 1000), valamint organoszilánok (TEOS: tetraetoxiszilán, 

PTEOS: feniltrietoxiszilán, OTEOS: oktiltrietoxiszilán, DMDEOS: dimetildietoxiszilán).  

 

 
39. ábra. Az enzimrögzítések során alkalmazott additívek 

 

A nyolc különböző additív között a Brij 30 és Tween 80 és a PEG a lipázok természetes 

szubsztrátjaira, azaz a hosszú zsírsavláncokra emlékezető molekulák, melyeket a kutató 
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csoport már korábban is vizsgált. Ezek az ún. szubsztrát analógok ún. pozitív bioimprinting 

(avagy biomolekuláris lenyomat képzés) hatást gyakorolnak a lipázok aktivitásra. [159] 

Emellett, mint felületaktív anyagok képesek a folyadék felületi feszültségét megváltoztatni, 

amely nem csak a nanoszálképzés során lehet fontos. Az oldat viszkozitását ugyanis szorosan 

kihat az enzim működésére is. [160] Az organoszilánok azért kerültek a vizsgált additívek 

körébe, mert a korábbi fejezetekben is bemutatott szol-gél mátrixba ágyazási kísérletek 

eredményi alapján azt sejtettük, hogy az organoszilánok nem csak a mátrix szerkezet 

befolyásolása révén hathatnak ki a biokatalizátor működésére, hanem maguk a prekurzor 

molekulák is viselkedhetnek szubsztrát analógként. Az organoszilánok bioimprinting hatása 

az enzim szol-gélbe zárás során nem különíthető el mátrixformáló hatásától, így kézen fekvő 

volt PVA-nanoszálba zárás esetében vizsgálni őket. Bioimprinting hatásuk feletehtően a 

szilánon található szubsztituens függvénye, ezért a leginkább zsírsav lánchoz hasonlító, de 

mozgékony oktil-, a merev fenil-, a két metil-szubsztituenssel rendelkező etoxiszilán 

származékokat vizsgáltuk. A szubsztituens hatás igazolása végett a tetrateoxiszilánt is 

megvizsgáltuk, mint additív lipázok nanoszálba zárása során.  

Több példa is található az irodalomban arra vonatkozóan, hogy felületaktív additívek 

befolyásolhatják polimer oldatok viszkozitását és ezáltal kihatnak a szálképzésre. [161,162] 

Ezért először meghatároztuk az egyszerű PVA-oldat és az adott additívet tartalmazó PVA 

oldat viszkozitását reométer segítségével (40. ábra). A mért értékek alapján elmondható, hogy 

a vizsgált additívek nem változtatják meg számottevő mértékben a PVA-oldat viszkozitását. 

 
40. ábra. Additívek hatása a PVA oldat viszkozitására, 25 oC-on 

 

Az enzimrögzítési kísérleteket elsőként az előzőekben is bemutatott Pseudomonas fluorescnes 

lipáz (lipáz AK) PVA-nanoszálba zárásával végeztük el, amely során megvizsgáltuk a nyolc 

különböző additív hatását. A készítményeket minden esetben a rac-1a szubsztráttal teszteltük 
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a megszokott módon. Az eredményeket tartalmazó 17. táblázat alapján látható, hogy minden 

egyes rögzített készítmény (melyek csupán 5 tömeg %-ban tartalmaznak enzimet) jobb 

fajlagos enzim aktivitást (YA) és jobb termék tisztaságot eredményezett (ee(R)-2), mint a 

rögzítetlen natív enzim. Ennek oka az lehet, hogy a nanoszálak, fajlagos felülete lényegesen 

nagyobb, így kedvezőbb anyagátadási viszonyokat biztosít, így az enzimek a reakcióközegben 

is nagy érintkezési felülettel, homogénen eloszlatva fejtik ki hatásukat. Az additívek, minden 

esetben tovább növelték a készítmények fajlagos aktivitását az additív nélküli PVA-

nanoszálba zárt mintához képest. Kiemelkedően jónak a Tween 80 és PEG 400 bizonyult, 

melyeknél a fajlagos aktivitás több mint kilencszeresére, illetve több mint nyolcszorosára 

fokozódott a rögzítetlen natív lipázhoz képest. Az organoszilánok közül a fenil (PTEOS) és 

oktil (OTEOS) csoportot tartalmazó származékok mutatkoztak a legelőnyösebbnek, az 

fajlagos aktivitás közel háromszorosára növekedett a natív lipázhoz viszonyítva, az additívet 

nem tartalmazó szálas készítményhez képest.  

17. táblázat. Additívek hatása PVA nanoszálba zárt Pseudomonas fluorescens lipáz (lipáz 

AK) biokatalitikus képességeire rac-1a kinetikus reszolválásában, reakcióidő 2 óra 

Additív 
c 

(%) 

ee(R)-2 

(%) 

E 

(-) 

UB 

(U g-1) 

YA 

(%) 

natív lipáz AK 48,3 95,2 >100 33,3 100 

- 4,3 99,4 >200   3,0 178 

Brij 30 8,3 99,8 »200   5,7 345 

Tween 80 22,5 99,8 »200 15,5 931 

PEG 400 21,4 99,7 »200 14,7 885 

PEG 1000 3,9 99,6 >200   2,7 160 

TEOS 4,5 99,8 »200   3,1 188 

PTEOS 7,0 99,6 »200   4,8 290 

OTEOS 6,6 99,7 »200   4,6 275 

DMDEOS 3,8 99,6 »200   2,6 158 
a additívet nem tartalmazó PVA nanoszálba zárt lipáz AK 

A Pseudomonas cepacia törzsből származó lipáz (lipáz PS) immobilizálást a lipáz AK 

esetében is alkalmazott additívekkel szintén elvégeztük (18. táblázat). A kinetikus reszolválási 

tesztek során a lipáz PS esetében hasonlóakat tapasztaltuk, mint a lipáz AK-nál, azaz a 

DMDEOS kivételével mindegyik additív növelte a fajlagos aktivitást (YA). Az 

enantiomerszelektivitás értékek (E) az additívet nem tartalmazó, valamint a PEG 1000 és 

DMDEOS tartalmú mintákat leszámítva minden esetben javultak. Kiemelkedően jó 

additívnek bizonyult ugyancsak a PEG 400, amely körülbelül húszszorosára növelte a 

készítmény fajlagos enzim aktivitását, emellett alkalmazásával a termék enantiomer is 
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tisztább formában képződött, mint a natív PS esetében. Jelentős javulás volt megfigyelhető a 

Brij 30 esetében is, az enzimkészítmény fajlagos aktivitása több mint, hatszorosára nőtt, és 

kedvezően hatott az enantiomertisztaságra is. Az organoszilánok közül az AK esetéhez 

hasonlóan a PTEOS a legjobb hatást, a fajlagos aktIvitást megháromszorozta, az enantiomer 

szelektivitást is megnövelte. 

18. táblázat. Additívek hatása PVA nanoszálba zárt Pseudomonas cepacia (lipáz PS) lipáz 

biokatalitikus képességeire a rac-1a kinetikus reszolválásában, reakcióidő 2 óra 

Additív 
c 

(%) 

ee(R)-2 

(%) 

E 

(-) 

UB 

(U g-1) 

YA 

(%) 

natív lipáz PS 41,7 99,1  >200 28,7  100 

- 3,6 98,8  >100 2,5  172 

Brij 30 13,6 99,5  >200 9,4  654 

Tween 80 11,0 99,8  »200 7,6  526 

PEG 400 42,2 99,7  »200 29,1  2022 

PEG 1000 2,3 98,7  >100 1,6  109 

TEOS 3,0 99,1  >200 2,0  142 

PTEOS 6,5 99,6  »200 4,5  312 

OTEOS 5,1 99,2  >200 3,5  242 

DMDEOS 1,9 98,6  >100 1,3  92 
a additívet nem tartalmazó PVA nanoszálba zárt lipáz PS 

A Candida antarctica B lipáz (CaLB), ‒ mely számos területen releváns biotranszformációkat 

képvisel ‒ rögzítését is az AK és PS lipázokkal hasonló módon végeztük. A 

biokatalizátorokkal véghezvitt kinetikus reszolválást eredményeit a 19. táblázat adatai 

szemléltetik. A fajlagos enzim aktivitás minden egyes enzim rögzítés során több tízszeresére 

növekedett. Ez a jelentős változás annak tudható be, hogy a natív CaLB készítmény az AK és 

PS lipázokkal ellentétben liofilizátumként kapható (a jobb eltarthatóság érdekében), melynek 

víztartalma igen csekély, gyakorlatilag vízmentes a készítmény. A lipázok bár eredendően 

szerves közegekben működnek jól, kis mennyiségű szerkezeti vizet mindenképpen kell 

tartalmazniuk a hatékony katalitikus működésükhöz. Az immobilizálás során a lipáz 

rehidratálódhat, ezáltal jelentősen javulhatnak katalitikus képességei is. Erre utal az additívet 

nem tartalmazó PVA nanoszálba ágyazott CaLB készítmény aktivitás adatai is, hiszen már ez 

esetben is több tízszeresére fokozódott az enzimatikus aktivitás az enantiomer szelektivitás 

javulása mellett. Az additívek közül szintén a PEG 400 hozta a legerősebb pozitív hatást, mind 

az aktivitás mind az enantiomer tisztaság tekintetében. Érdekes azonban, hogy a PTEOS és 

OTEOS is jelentős javulást okozott, nagyobb mértékű hatást gyakoroltak a CaLB esetében, 

mint amit az AK és PS lipázoknál tapasztaltunk.  
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19. táblázat. Additívek hatása PVA nanoszálba zárt Candida antarctica B (CaLB) lipáz 

biokatalitikus képességeire a rac-1a kinetikus reszolválásában, reakcióidő 2 óra 

Additív 
c 

(%) 

ee(R)-2 

(%) 

E 

(-) 

UB 

(U g-1) 

YA 

(%) 

natív CaLB  8,3 98,7  >100 5,7  100 

- 15,0 99,8  »200 10,4  3605 

Brij 30 13,0 99,8  »200 9,0  3124 

Tween 80 16,6 99,9  »200 11,4  3983 

PEG 400 21,3 99,9  »200 14,7  5118 

PEG 1000 14,8 99,5  >200 10,2  3553 

TEOS 8,8 98,6  >100 6,1  2118 

PTEOS 8,6 99,5  >200 12,8  4460 

OTEOS 18,8 99,5  »200 12,9  4499 

DMDEOS 12,3 99,7  »200 8,5  2957 

a additívet nem tartalmazó PVA nanoszálba zárt CaL B lipáz  

A 41. ábra a három vizsgált lipáz legjobb aktivitású készítményeinek SEM felvételeit mutatja 

be. Az AK esetében a Tween 80 B), PS és a CaLB esetében a pedig a PEG 400 B) és D) 

additív jelenlétében képzett PVA nanoszálak és az enzimmentes “üres” PVA A) nanoszál 

morfológiáját hasonlítottuk. A SEM-felvételeken látható, hogy az enzimes minták hasonló 

méretű (jellemzően 500-700 nm között) és morfológiájú nanoszálas szerkezettel 

rendelkeznek, mint az enzimet nem tartalmazó PVA-nanoszál.  

 
41. ábra. SEM felvételek az enzimmentes PVA nanoszálról A), a lipáz AK Tween 80 B), a lipáz PS PEG 

400 C), és a CaLB PEG 400 D), additívek jelenlétében PVA nanoszálba zárt készítményekről 
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Az additívek hatásának jobb megértése végett PDB protein adatbázisból felkutattuk a három 

általunk vizsgált lipáz ismert röntgen diffraktometriával meghatározott kristály szerkezeteit 

(42. ábra). Az enzimszerkezet vizsgálatok fő célja, az enzim működés megértése, ezért fontos 

szempont, hogy az enzimet aktív konformációjában találjuk. Ezt gyakran alkalmaznak az 

aktív centrumba stabilan bekötődő szubsztrát analógot, melyre nézve az enzim inaktív 

(inhibitor), de bekötődése az indukált illeszkedés révén aktív konformációjú állapotába 

hozhatja az enzimet. Ezt a jelenséget kihasználva konzerválható az aktív állapot, így ideális 

vizsgálati tárgyává válhat a röntgen krisztallográfiai mérésekhez, melyek nagyban 

hozzátehetnek az enzim működés mélyre hatóbb megértéséhez. Az általunk vizsgált 

additívekkel teljesen megegyező molekulákkal ugyan nem találhatóak röntgen szerkezetek az 

irodalomban, de rokon szerkezetűekkel igen. A 42. A ábrán látható Pseudomonas fluorescens 

(PDB kód: 1AUR) egy a PTEOS szilánhoz hasonló szerkezetű és térkitöltésű molekulával a 

fenilmetánszulfonsavval (FMS) mutat szubsztrát analóg hatást. A szerkezeti ábrán látható, 

ahogy az FMS beköt a lipáz aktív kötőhelyéhez. [163] A 42. B ábrán hasonlóan van feltüntetve 

a Pseudomonas cepacia lipáz (PDB kód: 5LIP) oktil-foszforsav-1,2-bisz-oktilcarbamiloxi-

etilészter bekötődésével, illetve a 42. C ábrán a Candida antarctica B lipáz (PDB kód: 1LBT) 

a metilpenta(oxietill)-heptadekanoát jelenlétében, melyek a Tween 80 szerkezetére 

hasonlítanak. [164,165] 

 
42. ábra. A Pseudomonas fluorescens A), Pseudomonas cepacia B) és Candida antarctica B lipáz C) röntgen 

szerkezeti képe szubsztrát analóg jelenlétében. 

 

A Candida antarctica B lipáz esetében az ismert röntgenszerkezet aktív centrumán ún. 

dokkolást, azaz molekula beillesztést végeztünk ArgusLabTM molekulamodellező program 

segítségével. A dokkolás eredménye azt a szerkezeti elrendeződést mutatja meg, amely 

kvantuumkémiai számítások alapján, energetikailag a legkedvezőbb állapotnak felel meg. Így 

az aktív centrum és a bedokkolt molekula, egyfajta enzim-szubsztrát komplexéből, 

következtetni lehet az aktivitásért felelős konformációs állapotokra. A dokkolás során egy 

ismert szubsztrát analógot, a Tween 80 (T80) molekulát helyeztük az aktív centrumba, amely 

jellegzetes U alakzatot felvéve képes bekötődni. Az aktív centrum nyitott/zárt, azaz 
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aktív/inaktív állapotáért felelős hurok mozgása a Tween beékelődése miatt korlátozódik, 

vagyis nem képes bezáródni (43. ábra). A Tween 80 dokkolásához hasonlóan elvégeztük az 

oktiltrietoxiszilán, a feniltrietoxiszilán és a dimetildietoxiszilán illesztését is. Az 

elrendeződési viszonyok jobb szemléltetése végett a szilánokat a Tween 80 molekulával 

együtt jelenítjük meg. Az OTEOS és PTEOS esetében is megfigyelhető, hogy hasonlóan a 

Tween 80-hoz, kissé U alakban hajlított formában illeszkedik az aktív zsebhez, a szilán 

szilícium atomja a katalitikus triád szerin csoportjánál fekszik. Bár az OTEOS és a PTEOS is 

rövidebb molekulák, minta a Tween 80, mégis elegendőek ahhoz, hogy az aktív helyet nyitva 

tartsák (43. ábra A és B). A DMDEOS ugyan szintén képes a zsebbe kötődni, de túlságosan 

kis térkitöltése miatt nem képes a hurok mozgását sztérikusan gátolni (43. ábra C).     

   

 

43.ábra. Tween 80 és OTEOS A), PTEOS B) és DMDEOS C) beillesztése a CaLB aktív centrumába 

 

Összegezve elmondható, hogy elektrosztatikus szálképzés segítségével három ipari és 

orvostudományi szempontból is releváns lipázt (Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas 

cepacia és Candida antarctica B lipáz) sikeresen rögzítettünk poli(vinil-alkohol)  

nanoszálakban. A szélképzés során bejuttatható enzim mennyiségét a Pseudomonas 

fluorescens lipáz immobilizálásában optimáltuk. Emellett nyolc különböző additív (négy 

hosszú szénláncú felületaktív anyag és négy organoszilán) hatását is vizsgáltuk a lipázok 

nanoszálba rögzítése során. Azt találtuk, hogy a Pseudomonas fluorescens esetében a Tween 

80, a Pseudomonas cepacia és Candida antarctica lipázok esetében a 400-as mólsúlyú 

polietilén-glikol kiemelkedően pozitív hatást, többszörösére növekedő fajlagos enzim 

aktivitást és javuló enantiomer szelektivitást okozott. Kimutattuk, hogy az organoszilánok 

irodalomban eddig nem ismert módon szubsztrát analógként viselkedve szintén pozitív 

bioimprinting hatást fejthetnek ki a lipázok enzimatikus működésére. 
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5.4. Kovalens enzimrögzítés szén nanocsöveken 

 

Az erős mechanikai szilárdságú, nagy fajlagos felületű szén nanocsövek hatékony 

enzimhordozók lehetnek. Ahhoz, hogy felületükhöz enzimeket rögzíthessünk 

felületmódosítási eljárások szükségesek. Elsőként a nanocső külső felszínén karboxil 

csoportokat alakítanak ki kémiai illetve fizikai kezelések révén, melyek közül a 

legelgerjedettebbek a salétromsavas, kevertsavas (salétromsav, kénsav elegye), illetve az 

ózonkezelésen alapuló eljárások. A későbbiekben a felületi karboxil csoportokat a legtöbb 

esetben amidálás révén aktiválják enzimrögzítési kísérletekhez. [166, 167] 

Kísérleteink célja olyan funkcionalizált szén nanocsövek előállítása volt, melyek alkalmasak 

enzimek kovalens immobilizálására. Elsőként a rendelkezésre álló karboxilált szén nanocső 

(SwCNTCOOH) amidálást végeztük el 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)karbodiimid (EDAC) 

segítségével (44. ábra, 1), mely során az így képződött észter az aminosavak szabad amino 

csoportjaival lényegesen reakcióképesebbek, mint a karboxilcsoport. Az ily módon aktivált 

karboxilcsoporttal rendelkező szén nanocső hordozó (SwCNT-A) ezek után könnyedén képes 

kovalens kötések kialakítására az enzimmel.  

 
44. ábra. A karboxilált szén nanocső (SwCNTCOOH) aktiválása EDAC segítségével 

 

Az 5.2 fejezetben már bemutatott glicerin-diglicidil-éter (GDE) biszepoxi vegyületet 

sikeresen alkalmaztuk enzimek közötti kovalens keresztkötések kialakítására. A GDE szén 

nanocsövek felületi epoxidálására alkalmas ágens lehet, mely eddig az irodalomban nem 

ismert. A felületmódosítási eljárást a 45. ábrán szemléltetett módon három lépésben 

valósítottuk meg. Elsőként a nanocső karboxil csoportjait karbonildiimidazollal kezeltük (1), 

majd propán-1,3-diamin hozzáadásával alakítottunk ki primer amino csoportokat a felületen 

(2), végül a hordozót GDE biszepoxiddal reagáltattuk (3). Az így előállított felületi epoxi 
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csoportokkal rendelkező szén nanocső (SwCNT-B) szintén alkalmas lehet enzimrögzítési 

célokra. 

 

 
45.ábra. A karboxilált szén nanocső (SwCNTCOOH) epoxi funkcionilázálásának lépési 

 

Az enzimrögzítési kísérletetekhez a már korábban is vizsgált fenilalanin ammónia-liáz (PAL) 

enzimet választottuk. A PAL kovalens rögzítését mindkét szén nanocső hordozón (SwCNT-

A és SwCNT-B) elvégeztük, egy egyszerű pufferelt közegben történő rázatás segítségével (45. 

ábra). Az A hordozó típus esetében a PAL az aktivált karboxil csoporton keresztül rögzül 

savamid kötésekkel, viszonylag közel a nanocső felületéhez, a B hordozó esetében pedig egy 

hosszabb láncon keresztül, az epoxi gyűrű felnyílása révén (46. ábra). A kovalens kötődések 

kialakulásában az enzim amino, hidroxil és tiol csoportokat tartalmazó aminosav oldalláncai 

(például lizin, szerin, cisztein) egyaránt részt vehetnek. 
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46. ábra.  A PAL enzim kovalens kötődéseinek sematikus ábrája kétféle funkcionalizált szén nanocső esetén 

 

A hordozókon elvégzett immobilizálások hatékonyságát a rögzítés után visszamaradó oldat 

protein tartalmának meghatározásával állapítottuk meg, Bradford módszer segítségével. Azt 

tapasztaltuk, hogy a SwCNT-A hordozón a bevitt enzim mennyiség 89,5 % -a rögzült, míg a 

SwCNT-B esetében 95,5 %. A hatékonyabbnak bizonyuló SwCNT-B hordozó morfológiáját 

az enzim immobilizálása előtt, majd az enzim immobilizálása után is transzmissziós 

elektronmikroszkóp (TEM, Transmission Electron Microscpoy) segítségével vizsgáltuk. Az 
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enzimmentes hordozó jól kivehető nanoszerkezettel rendelkezik, a nanocsövek jellemző 

mérete 5-10 nm körüli (47. ábra A). Az SwCNT-B-PAL rögzített készítmény szerkezete nem 

változott, a nanocsövek felületén azonban jól kivehető az enzim jelenléte (47. ábra B). 

 
47. ábra. TEM felvétel az enzimmentes SwCNT-B hordozóról A) és a PAL immobilizálása után SwCNT-B-

PAL B) 

 

5.4.1. Szén nanocsövön rögzített fenilalanin ammónia-liáz katalitikus működése szakaszos 

rendszerekben 

A rögzített PAL készítmények (SwCNT-A-PAL és SwCNT-B-PAL) biokatalitikus 

működését a 30. ábrán bemutatott racém aminosav, a DL-2-amino-3-(tiofén-2-il)propánsav  

(DL-3) ammónia eliminációjában és az ezzel fordított irányú, (E)-3-(thiofén-2-il)akrilsav [(E)-

4]) ammónia addíciójában vizsgáltuk, melyeket 1H-NMR mérések segítségével követtünk. Az 

immobilizált PAL készítményeket az elimináció és az addíció esetében is hét cikluson át 

visszaforgattuk.  A 20. táblázat eredményei alapján látható, hogy a két féle felületű 

nanocsöveken immobilizált PAL hasonló konverziót (c) ért el, valamint a készítmények jó 

stabilitással bírtak az elimináció vizsgált hét ciklusa alatt. Az ammónia addíció során azonban 

a SwCNT-A-PAL hordozón savamid kötésekkel rögzült PAL csak három ciklus erejéig volt 

működő képes, míg az epoxi csoportokkal kötött PAL négy körön át alig veszített 

aktivitásából, még a hetedik ciklusban is csekély mértékben ugyan, de működőképes volt a 

biokatalizátor. A különbségeket az okozhatja, hogy míg az elimináció körülményei igen 

enyhék (TRIS puffer pH 8,8), addig az addíció során alkalmazott 6 mólos ammónia igen 

erélyes közegnek számít, melyet a savidamid kötések nehezebben tolerálnak, mint az 

epoxicsoport gyűrűfelnyílásból származó stabil C-N kötés.  
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20. táblázat. Különbözőképpen funkcionalizált szén nanocsöveken rögzített PAL 

biokatalizátorok (SwCNT-A-PAL és SwCNT-B-PAL) összehasonlítása DL-3 eliminációjában 

és (E)-4 ammónia addíciójában, reakcióidő 17 óra 

Ciklus 
Elimináció 

DL-3, TRIS-puffer 

Addíció 

(E)-4, 6 M NH3 

 c (%) c (%) 

 SwCNT-A-PAL SwCNT-B-PAL SwCNT-A-PAL SwCNT-B-PAL 

1 48,4 49,2 36,9 36,7 

2 49,2 48,5 24,2 37,2 

3 49,0 48,8   3,8 36,2 

4 49,3 47,4 - 34,2 

5 45,6 46,3 - 17,5 

6 43,7 42,4 -   5,7 

7 42,5 42,3 -   2,2 

 

Bár a magas ammónia koncentráció egyensúly eltolásához, így az ammónia addíció 

lejátszódásához szükségszerű, korábbi tanulmányok rámutattak, hogy az irodalomban 

elterjedten alkalmazott igen magas 6 mólos ammónia helyett alacsonyabb ammónia 

koncentráció is elégséges lehet az addíció lezajlódásához. [168,169] Ennek okán az eddig 

stabilabbnak bizonyuló epoxi csoporton keresztül immobilizált PAL (SwCNT-B-PAL) 

visszaforgathatóságát a (E)-4 addíciós reakcióban 2, 3 és 6 mólos ammónia koncentráció 

mellett is elvégeztük (48. ábra). A kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy az ammónia 

csökkentése mellet is hatékonyan végbement az addíció, illetve az ammónia 

koncentrációjának csökkenésével a készítmény nagyobb stabilitását mutatott. Az immobilizált 

készítmény 6 M ammónia esetében négy körön át, 3 M ammónia esetében 7 cikluson át, míg 

2 M ammónia esetében tíz reakció cikluson át nem veszített jelentősen aktivitásából. 

 
48. ábra. Az ammónia koncentráció hatása szén nanocsövön immobilizált PAL (SwCNT-B-PAL) 

visszaforgathatóságára (E)-4 ammónia addíciójában 
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5.4.2. Szén nanocsövön rögzített fenilalanin ammónia-liáz katalitikus működése folytonos 

átfolyású mikroreaktorban 

A hagyományos rázatott lombikos rendszerekben jól működő immobilizált PAL (SwCNT-B-

PAL) készítményt folytonos átfolyású mikroreaktorban is kipróbáltuk (49. ábra). A (E)-4 

akrilsav ammónia addícióját 2 M ammónia jelenlétében végeztük el különböző 

hőmérsékleteken (30-80 oC-ig 10 oC-os lépésközökkel). 

 
49.ábra. Szén nanocsövön immobilizált PAL (SwCNT-B-PAL) készítménnyel töltött oszlop alkalmazása 

folytonos átfolyású mikroreaktorban megvalósított (E)-4 akrilsav ammónia ammónia addíciója 

 

Elsőként a reaktor rendszer stacioner állapotának beállását vizsgáltunk, illetve az ekkor 

megállapítható kezdeti konverzió hőmérséklet függését. Az 50. A ábrán látható, hogy az 

átfolyásos reaktor alkalmazása jóval hatékonyabb biotranszformációkat tesz lehetővé, mint az 

eddig vizsgált szakaszos, rázott lombikos rendszer, hiszen 30 oC-on már 2 óra elteltével 60 

%-os konverzió (c) volt elérhető. Érdekes jelenség azonban, hogy 50 oC-nál az enzim aktivitás 

romlik, a konverzió a kezdeti 60 %-ról 49 %-ra csökken, ezt követően a hőmérséklet 

emelésével várható módon a konverzió is emelkedik. A hőmérséklet hatását hosszabb idő 

intervallumban is vizsgáltuk (72 órán át), amely során azt tapasztaltuk, hogy az idő 

előrehaladtával 30 – 60 oC között az enzimkészítmény stabilan működik, alig van ugyanis 

változás a konverziós értékekben (50. ábra B) 72 órányi üzemidő alatt. Magasabb 

hőmérsékleteken, 70 és 80 oC-on azonban már az enzimes töltet dezaktiválódik. 70 oC-on 36 

óra után, 80 oC-on már 12 óra eltelte után meredeken csökken a konverzió, az enzimtöltet 

kimerül, inaktíválódik hődenaturáció hatására.  

A 

 

B 

 
    
50. ábra. Ammónia addíció kezdeti A) és hosszabb távú B) hőfokfüggésnek vizsgálata folytonos átfolyású 

mikroreaktorban 
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Az enzimkészítmény váratlan hőmérsékletfüggése miatt, a natív, tehát rögzítetlen szabad 

állapotú PAL enzimről cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópiai méréseket végeztünk. Az 

51. A ábra a PAL CD spektrumát mutatja, melyből látható, hogy a zömében helikális enzim 

210 nm hullámhosszon adja a legnagyobb jelintenzitást. Az enzim szerkezet helikális 

részeinek változását 210 nm-en mértünk 20-80 oC között. A 51. B ábrán látható, hogy 25, 45 

és 65 oC körül, majd 70 oC felett van nagyobb meredekségű jelváltozás. Az CD jel 

meredekségének változása a hélixek szerkezeti komolyabb változásaira utal, amik kihatnak 

az enzim aktivitására is. 

A 

 

B 

 
51. ábra. Natív Petrosenilium crispum PAL enzim CD spektruma a hullámhossz függvényében A) és az enzim 

helikális  szerkezeti elemeinek (λ=210 nm) hőmérséklet függése B). 

 

A natív PAL enzimet termofluorometriás méréseknek is alávetettük, mely során az enzim 

hőstabilitását vizsgáljuk egy speciális, az enzim belső hidrofób régióhoz bekötődő fluorescens 

festék segítségével. A módszer lényege az, hogy az enzim a fluorescens festék jelenlétében 

folyamatosan szabályozottan melegedik, minek hatására változik a szerkezete. Egy kritikus 

hőmérséklet esetén (TM, Melting Temperature) az enzim szerkezete annyira megnyílik, hogy 

a belsejében lévő hidrofób régióhoz a festék molekula már képes bekötődni, aminek hatására 

intenzív fluorescens jel detektálható [(F/-R’(T)]. A PAL esetében végzett három párhuzamos 

mérés során azt tapasztaltuk, hogy az enzim 65 oC-ig hőstabil (52. A ábra), a teljes 

széttekeredés, hődenaturáció TM = 73,8 oC-on jelentkezik. A mérést az (E)-4 akrilsav 

jelenlétében is elvégeztük, és azt tapasztaltuk, hogy a TM = 74,9 oC-nál adódik, így körülbelül 

1,1 oC-ot jobbra tolódik, azaz a szubsztrát jelenléte kismértékben növeli az enzim stabilitását, 

feltehetően az indukált illeszkedés jelensége révén (52. ábra B). 
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A 

 

B 

 

52.ábra. Natív Petrosenilium crispum PAL termofluorometriás görbéje A) (E)-4 nélkül és B) (E)-4  

jelenlétében 

 

A reaktorban végzett kísérletek és a CD spektroszkópiai, illetve termofluorometriás méréseket 

összevetve, az érdekes 45 oC-on tapasztalt aktivitás romlás a külső helikális szerkezeti elemek 

reverzibilis változásai okozzák. A natív enzim 60 oC-ig stabil, ám magasabb hőmérésékleten 

megindul a szerkezet irreverzibilis széttekeredése, teljese denatuációja. Ezzel szemben a 

szénnanocsöveken rögzített PAL 60 oC-on hosszú távú stabilitást és biokatalitikus működést 

mutat.  

A fenilalanin ammónia-liáz (PAL) szén nanocsövön történő immobilizálásának, majd a 

rögzített enzim készítmény vizsgálatának során azt tapasztaltuk, hogy sikerült egy az 

irodalomban nem ismert módon epoxi funkcionalizált szén nanocsövet előállítani glicerol 

diglicidil (DGE) segítségével, amely képes stabil és hatékony kovalens kötések kialakítására 

a PAL enzimmel. Az így előállított nanostruktúrált PAL biokatalizátorokat eredményesen 

alkalmaztuk ammónia eliminációs és addíciós reakciókban, szakaszos rendszerekben és 

folytonos átfolyásos mikroreaktorban is. [170] 
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5.5. Mágneses nanorészecskék előállítása enzimek hatékony immobilizálására 

 

A mágneses nanorészecskék (MNP, Magnetic nanoparticles) alkalmazásában számos ipari és 

tudomány területen nagy potenciál rejlik. A részecskék nagy fajlagos felületük révén kiváló 

hordozók lehetnek a legkülönfélébb kis és makromolekulák számára. Emellett nagy előnyük, 

hogy mágneses erőtér hatására könnyen mozgásba hozhatóak, irányíthatóak, vagy éppen 

rögzíthetőek. Doktori munkám célja olyan mágneses tulajdonságú, nanoméretű hordozók 

szintézise és felületi funkcionalizálása volt, amelyek alkalmasak lehetnek enzimmolekulák 

eredményes és stabil immobilizálására, valamint mikrofluidikai rendszerekben történő 

alkalmazásokra. 

5.5.1. Mágneses nanorészecskék előállításnak optimálása 

Elsőként a mágneses nanorészecskék előállításának körülményeit vizsgáltuk. Bár korábban az 

egyszerű és ennek okán igen elterjedt a „ko-precipitációs” módszerrel is végeztünk 

kísérleteket MNP előállításra a kapott széles méreteloszlás, a morfológia gyenge 

kontrollálhatósága és a nehéz reprodukálhatóság miatt ezt a módszert elvetettük. A 

továbbiakban egy újszerű módszert, az ún. szolvo-termális szintézist vizsgáltuk, amely során 

hat kristályvizes FeCl3 prekurzorból kiindulva, etilénglikolban, nátrium-acetát és polietilén-

glikol jelenlétében, rozsdamentes acél autoklávban végeztük a nanorészecske képzést 

(53.ábra). 

 

53. ábra. A szintézisek során alkalmazott autokláv A) és a benne képződött mágneses nanorészecske B) 

A szolvo-termál módszer során a vas-oxid nanorészecskék képződése a következő egyenlet 

szerint zajlik: 

FeCl3×6H2O + CH3COONa×3H2O + HOCH2CH2OH → Fe3O4. 

Először azt vizsgáltuk, hogy a reakcióidő illetve a reakció hőmérséklete milyen hatással van 

a keletkező részecskék morfológiájára, méreteloszlására. A kapott mintákat dinamikus 
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fényszódás mérés segítségével és elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A szintéziseket elsőként 

3, 6, 18, 24 és 30 órás reakcióidővel, 200°C-on mellett végeztük el.  A DLS mérések 

eredményét a 21. táblázat szemlélteti. Eszerint a részecskék mérete rendre nő a reakcióidő 

növelésével, de érdemes megemlíteni, hogy 3, illetve 6 óra alatt a nanorészecskék gyenge 

termeléssel képződtek, mint a hosszabb reakció idők esetében. A továbbiakban a 

részecskeképződés hőmérsékletfüggését is vizsgáltuk. A teszteket egységesen a praktikusan 

kivitelezhető 24 órás reakcióidővel végeztük el. A fényszóródás mérés görbéi azt mutatták, 

hogy 160-200 °C között a hőmérséklet kisebb befolyással rendelkezik a részecskeméretre, 

nagy eltérést egyedül a 220 °C és a 240 oC-os minta mutatott. A legmagasabb vizsgált 

hőmérséklet esetében, azonban már jelentős túlnyomás uralkodott a rendszerben, mivel a 

vizsgált reakcióelegy 160 oC körül refluxál. Összességében azt tapasztaltuk, hogy a 

részecskeképzés idejének, illetve hőmérsékletének növelése növeli a képződő részecskék 

méretét. 

21. táblázat. A reakció idő és a hőmérséklet hatása mágneses nanorészecskék szolvo-termál 

szintézise során. 

Reakció idő 

(óra) 

Átlagos részecske méret 

(nm) 

Hőmérséklet 

(oC) 

Átlagos részecske méret 

(nm) 

3 190 160 200 

6 190 180 200 

18 200 200 210 

24 210 220 310 

30 560 240 480 

 

A vas-oxid részecskéken a következőkben olyan stabil bevonatot szerettünk volna létrehozni, 

amelyeket azután funkcionalizálva kötőhelyeket alakíthatunk az enzimmolekulák számára. A 

részecskék felületén szilícium-dioxid bevonatot képeztünk, amelyet tetraetoxiszilán (TEOS) 

lúgos körülmények között történő polikondenzációja révén hoztunk létre. A szol-gél 

módszeren alapuló eljárás során fontos szempont, hogy a rétegképződés közben a 

nanorészecskék ne aggregálódjanak, valamint a kezdeti morfológia se változzon meg 

számottevő mértékben. A felületi bevonás során problémát okozhat, ha több részecske 

aggregálódik, együttesen záródhatnak a gélbe, ami egyenetlen morfológiát és kedvezőtlen, 

reprodukálhatatlan tulajdonságokat eredményez. Az aggregáció megelőzésére egy kémiailag 

inert, egyszerű polimert, a polietilén-glikolt választottuk, amely képes a részecskék felületére 

adszorbeálódni, és egyfajta „távtartóként” viselkedni a részecskék között, ezáltal gátolva azok 

aggregációját.A bevonás során kialakított héjréteg vastagságának vizsgálatához az 

alkalmazott TEOS mennyiségét és a reakcióidőt változtattuk. A kísérletekhez az általunk 
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előállított legkisebb, átlagosan 210 nm átmérővel rendelkező mágneses nanorészecskét 

használtuk fel. A részecskék szuszpenziójához a mágneses részecske tömegére vonatkoztatva 

50, 100 illetve 150 m/m% arányban adtunk TEOS prekurzort, majd bevonásukat 24 órán 

keresztül végeztük. Az így előállított mintákat dinamikus fényszóródás méréssel analizáltuk 

(54. ábra). 

 
54. ábra. A TEOS prekurzor mennyiségének hatása a részecskeméretre a bevonás során 

 

Mindegyik esetben látszik, hogy az organoszilánnal történő reagáltatás megnövelte a 

részecskeméretet a bevonatlan mintához képest. A bevonás hatására a részecskék átlagosan 

250, 440 és 680 nm átmérőjűre növekedtek. A legnagyobb, 440 és 680 nm részecskeátmérők 

esetén természetesen az is előfordulhatott, hogy egy bevonat, kapszulaként viselkedve 

nemcsak egy egyedi 200 nm nanorészecskét, hanem két-három részecskét is magába foglal. 

A bevonás nélküli és a legkisebb bevont részecskék morfológiáját és elemösszetételét SEM-

EDAX mérés segítségével vizsgáltuk. A 54. ábrán látható, hogy a bevonás hatására sem 

változott a részecske szférikus alakja, a két minta felületi elemösszetétele azonban különböző, 

hiszen a TEOS prekurzor segítségével kezelt hordozó eltérő a kezeletlen mintáéhoz képest. 

 

55. ábra. A bevonatottal nem rendelkező A) és TEOS prekurzorral bevont B) nanorészecskék morfológiája és 

elemösszetétele 
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Az 55.ábra A spektrumain jól láthatóak az oxigén, a vas karakterisztikus röntgen sugárzásából 

adódó jelintenzitások, az 55. B ábrán pedig már megjelennek a szilícium vonalai is. A minták 

elemzését öt párhuzamos mérésben végeztük el. A bevonatlan minta elemösszetétele: vas 35,9 

±1 %, oxigén 47,5 ± 4 %, szilícium 0,0 ±0 %, szén 16,3 ± 3 %. A bevont részecske pedig vas 

25,9 ± 2%, oxigén 42,5 ± 4%, szilícium 22,5 ±2 %, szén 8,3 ± 3% összetételűnek adódott. A 

SEM és EDAX mérések alapján megállapítható a részecskéken tényelegesen kialakult egy 

homogén szilícium-oxid bevonat, a minták elemösszetételének szórása pedig kis 

intervallumon belül mozog. 

A következőkben a szilícium-dioxid bevonattal ellátott „mag-héj” (core-shell) mágneses 

nanorészecskék felületén gyűrűs epoxi csoportokat hoztunk létre kovalens enzimrögzítés 

céljából.  Korábbi eredményeinkből kiderült, hogy az epoxi csoportok viszonylag enyhe 

körülmények között aminokkal könnyedén reakcióba vihetőek. Az aminosavból felépülő 

enzim molekulák hozzáférhető primer aminjai és tiol csoportjai eléggé nukleofilek ahhoz, 

hogy stabil kötést létesíthessenek az epoxi-vegyületek oxirán gyűrűjével. A kutatócsoport 

korábban már részletesen foglalkozott szilikagél alapú szilárd hordozók felületmódosításával, 

melynek eredményei arra engednek következtetni, hogy az egyszerre több eltérő funkciós 

csoporttal ellátott, ún. kevert funkciójú felületek előnyösebben alkalmazhatóak enzimrögzítési 

célokra, mint a csupán egyféle felületi csoportot tartalmazóak. [171] Ezért a mágneses 

nanorészecskék felületét a kovalens kötésekre alkalmas epoxi csoportokon kívül fenil 

csoportokkal is elláttuk. A részecske felületi funkcionalizálását 3-

glicidoxipropiltrimetoxiszilán és feniltrimetoxiszilánnal végeztük el. A fenil csoportok ugyan 

nem képesek kovalens kötéseket kialakítani az enzimekkel, de ún. inert csoportként 

befolyásolhatják egyfelől az epoxi-szilán felületi beépülését, azaz a kovalens kötőhelyek 

geometriai elhelyezkedését. Másfelől növelik a hordozó felületi hidrofobicitását, amely 

kedvezhet másodlagos kölcsönhatások révén kialakuló enzimrögzítésnek (például 

adszorpciós kötődés).  Az epoxi/fenil csoportokat tartalmazó nanorészecskén a Petrosenilium 

crispum fenilalanin ammónia-liáz (PAL) immobilizálásnak kísérletét végeztük el (56.ábra)  
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56.ábra. PAL enzim rögzítésének elve mágneses nanorészecskén 

Az enzim rögzítését pufferelt oldatból végeztük, melyen visszamaradó fehérje tartalmát 

megmértük Bradford-módszer segítségével. Azt tapasztaltuk, hogy az oldat a rögzítés után 

nem tartalmazott fehérjét, így minden általunk bevitt enzim a hordozóra rögzült. 

Ezt követően a mágneses nanorészecskén rögzített PAL (MNP-PAL) enzim biokatalitikus 

működését az enzim természetes szubsztrátján, az L-fenilalaninon (L-5) vizsgáltuk, melynek 

PAL katalizált ammónia eliminációja során fahéjsav [(E)-6] képződik (57. ábra). A reakciót a 

fahéjsav képződésének spektrofotometriás mérésével követtük nyomon. 

 
57. ábra. PAL által katalizált ammónia elimináció L-fenilalanin szubsztrát esetén 

 

A rögzített PAL enzim katalitikus működését a Michaelis-Menten konstansok 

meghatározásával jellemeztük. Az enzimaktivitás méréseket különböző szubsztrát 

koncentrációk mellett (40 – 20 – 10 – 5 - 1,25 - 0,313 mM) végeztük el. A mágneses 

nanorészecskén immobilizált enzimmel katalizált reakció elegyekből fél órán át 5 perces 

időközönként mintát vettünk (58. ábra). A mért görbeseregből látható, hogy a legalacsonyabb 

(0,313 mM) szubsztrát koncentráció kivételével, minden esetben lineárisan nő a képződő 

termék mennyisége (c(E)-2e) az idő függvényében, így a rögzített MNP-PAL készítmény stabil 

enzim aktivitást mutat. 
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58.ábra. A mágneses nanorészecskén immobilizált PAL (MNP-PAL) aktivitásának szubsztrát koncentráció 

függése 

 

A mért adatokból kiszámítottuk a reakció sebességeket (V), majd klasszikus Michaelis-

Menten ábrázolásmódnak megfelelően, ábrázoltuk a szubsztrát koncentráció ([S]) 

függvényében (59.ábra A). Azt tapasztaltuk, hogy az MNP-PAL katalizált reakció a 

rögzítetlen, oldott fázisú enzimreakciók tipikus lefutását adja, a kezdeti lineárisan emelkedő 

szakasz 5 és 10 mM szubsztrát koncentrációnál megy telítésbe. A Michaelis-Menten ábrázolás 

után az adatokat linearizáltuk Lineweaver-Burk elv szerint (59. ábra B). A kapott pontok 

lineáris illeszkedése jónak mondható (R2 < 0,99), így az illesztett egyenes egyenletéből 

meghatároztuk az MNP-PAL készítményre jellemző enzim kinetikai konstansokat (KM = 8 

mM, Vmax = 1 × 10-6 mM sec-1.) 

A 

 

B 

 

59.ábra. MNP-PAL Michaelis-Menten kinetikája A) ahol [S] szubsztrátkoncentráció, V a reakció sebesség és 

a Michaelis-Menten kinetika Lineweaver-Burk linearizálása B) 
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5.5.2. Mágneses nanorészecskén rögzített fenilalanin ammónia-liáz alkalmazása Lab-on-a 

Chip mikrofluidikai eszközökben 

A modern technikai fejlődés egyik hajtóereje a miniatürizálás, amely napjainkban a modern 

kémiai és bio-analitikai eszközökben, kémiai illetve bioszenzorok fejlődésében is 

megmutatkozik. A mikrofluidikai eszközök egyik legdinamikusabban fejlődő és legtöbb 

lehetőséget hordozó területe az ún. Lab-on-a-Chip rendszerek (LoC), melyek egy kisméretű 

chip felületén akár egy egész laboratóriumi művelet sor végrehajtására alkalmasak egy 

integrált eszközön. Alkalmazásukkal lehetőség nyílik számos kémiai reakció áramlásos 

rendszerben történő megvalósítására, optimálására, illetve in-line nyomon követésére 

rendkívül kis anyagmennyiségek és idő ráfordításával. 

Doktori munkám során olyan Lab-on-a-Chip mikrofluidikai eszköz fejlesztésébe 

kapcsolódtam be, melynek alkalmasak lehetnek enzimkatalizált folyamatok végrehajtására, 

optimálására és nyomon követésére. A fejlesztés során célunk volt az aktív biokatalizátor 

mágneses erőtér hatására történő rögzítése a chip reakciókamráiban, ezáltal egy könnyedén 

manipulálható mikro, bio-reaktor létrehozása (a továbbiakban MagneChip).  

Az általunk létrehozott eszköz felépítését szemlélteti az 60. ábra, melyben az előző fejezetben 

bemutatott mágneses nanorészecskén rögzített PAL (MNP-PAL) által katalizált 

biotranszformációkat valósítottuk meg.  
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60.ábra. A mikrofluidikai MagneChip rendszer összeállítása 

 

Az enzimet hordozó nanorészecskék stabil szuszpenzió formájában, fecskendőpumpa 

segítségével kerülnek a chip belsejébe, ahol az előzetesen kialakított reakciókamrákban 

neodímium mágnes lapok segítségével kerülnek rögzítésre. A reakciókamrák teljes 

térfogatában megtelnek MNP-PAL biokatalizátorral, így a rendszeren átáramoltatott fluidum 

teljes egészében képes érintkezni az enzimes töltettel (61. ábra). A kívánt reakció közeget 

fecskendőpumpa nagy precizitással képes folyamatos áramlásban tartani, a chip termosztálása 

közben. A reakciókamrákat elhagyó közeg egy ún. átfolyó Z-cellás mikro UV-VIS 

spektrofotometriás mérőcellán halad át, majd a gyűjtő edényzetbe távozik. Az átfolyó cellás 

fotométer segítségével a folyamatok során képződő kromofór anyagok nagy érzékenységgel 

detektálhatóak széles spektrumon. 
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61. ábra. A MagneChip befogója A),  reakciókamrái és csatornái B) és C), valamint telődésének folyamata D) 

 

A MagneChip-ben elsőként az MNP-PAL katalizált L-fenilalanin (L-5 ammónia eliminációját 

vizsgáltuk. Ahogy az korábban az 57. ábrán is szerepel, a reakció során fahéjsav [(E)-6] 

keletkezik, mely fotometriásan jól nyomon követhető a chiphez kapcsolt átfolyócellás 

spektrofotométer segítségével. Összehasonlításképpen ugyanabból a sarzs MNP-PAL 

szuszpenzióból elvégeztünk hagyományos rázatott lombikban és folytonos áramlású 

MagneChip-ben is a PAL katalizált ammónia eliminációt. Mind a rázatott, mind a chipes 

mérést három párhuzamosban végeztük el. A rázatott lombikos kísérleteket időközönkénti 

mintavételezéssel, míg a MagneChip-ben zajló reakciót folyamatosan in-line követtük az 

átfolyó cella segítségével. Az 62. ábrán látható biokatalizátor aktivitás adatok azt mutatták, 

hogy a hagyományos rázatott eljárás során az MNP-PAL biokatalizátor aktivitása (UB = 2,91 

± 0,08 U g-1) a MagneChip rendszerben körülbelül négyszeresére fokozódott (UB  =  8,01 ± 

0,14 U g-1). Ennek oka feltehetően a folytonos átfolyású rendszer által biztosított hatékonyabb 

katalizátor és a reakcióközeg érintkeztetés lehet, amely kedvezőbb anyagtranszportot tehet 

lehetővé. [172] 
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62. ábra MNP-PAL biokatalitikus aktivitásának összehasonlítása rázatott rendszerben és MagneChip-ben 

 
5.5.3. MagneChip alkalmazása egy új aciklikus aminosav fenilalanin ammónia-liáz katalizált 

ammónia eliminációjában  

A fenilalanin ammónia-liázok (PAL) működési mechanizmusa hosszú évek óta vita tárgyát 

képezi a kutatók között. Számos potenciális enzim szubsztráton végeztek kísérleteket és az 

egyre fejlettebb számításos kémiai módszerek segítségével már több kvantuum kémiai 

számítás is született az enzimműködés megértéséhez. A PAL és a hozzá hasonló szerkezetű 

és működésű tirozin ammónia-liáz (TAL) és hisztidin ammónia-liáz (HAL) működésére 

ezidáig háromféle mechanizmus javaslat született (63. ábra).[173,174]  

 
63. ábra. Ammónia liázok feltételezett működési mechanizmusai 
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Az egyik elképzelés szerint a szubsztrát amino csoportja és az enzim elektrofil prosztetikus 

csoportja (N-MIO) közötti kölcsönhatáson alapszik, mely jobb távozó csoportot eredményez. 

A PAL és HAL enzimek esetében ez egy kétlépeses folyamatban karbanion intermedier (63. 

ábra, E1CB) képződése révén megy végbe E1CB típusú eliminációval. [175,176]  

Egy másik működési mechanizmust deuterált L-fenilalaninnal végzett kísérleti eredmények 

alapján javasoltak, amely során azt találták, hogy a PAL katalizált folyamat pro-S β-proton 

veszítés révén halad előre. Mivel a nem savas karakterű pro-S β-proton nehezen képződhet 

enzimes bázis révén az ammónia elimináció során, ezért egy Fridel-Crafts (FC) típusú 

alternatív mechanizmust feltételeztek. Eszerint a szubsztrát aromás gyűrűjét az enzim 

prosztetikus csoportja támadja meg, ami által a pro-S β-proton savanyítja, így végül kialakul 

a pozitív töltésű FC-komplex (FC-intermedier, 63. ábra). [177] 

A harmadik elképzelés napjainkban született, amely egy egylépéses átmeneti állapoton (TS, 

Transition State) alapuló mechanizmust javasolt TAL enzimen végzett kvantuum kémiai 

számítások alapján. Az egylépéses mechanizmus szerint (egylépéses TS, 63. ábra) nem 

képződik kovalens kötés a szubsztrát és a MIO csoport között, energetikailag kedvezőtlen 

kötések kialakulása miatt.[178] A számítások olyan energia nívókat eredményeztek, mely 

kizárja az PAL katalizált ammónia addíciót, amely létezésére azonban számos kísérletes 

bizonyíték van.  

Ez idáig nem született egységesen, elfogadott mechanizmus, mely kísérletes bizonyítékokkal 

és számításos kémiai módszerekkel eldönthetné a javasolt ammónia-liáz mechanizmusok 

kérdéskörét. Az ez idáig kizárólag aromás szubsztrátokon vizsgált PAL, amennyiben egy 

aciklusos aminosavat szubsztrátjaként elfogad, az kizárhatná az eddig feltételezett Fridel-

Crafts típusú mechanizmust. Kísérleteinkhez aciklusos (nem aromás) aminosavként a racém 

DL- propargilglicint (64. ábra, DL-7), mint aciklusos aminosavat választottuk. Amennyiben a 

PAL katalizálja a propargilglicin ammónia eliminációját az egyértelműen kizárja a Friedel-

Crafts típusú mechanizmust, ugyanis aszerint vinil-kation képződne, mely energetikailag 

rendkívül kedvezőtlen.  

A propargilglicin és a belőle keletkező eliminált termék bár jó kísérleti példa a mechanizmus 

tisztázására, rendkívül instabilak, fagyasztott állapotban, fénytől védve tárolandók. Érzékeny 

és költséges aminosavak vizsgálata hagyományos enzimkinetikai mérésekkel nehézkesek, 

mivel sok anyagot, időt és szigorú körültekintést igényelnek. Ezen okoknál fogva 

kézenfekvőnek tűnt a DL-propargilglicinen végzett enzimes kísérletet a fentebb bemutatott, 

rendkívül kis anyagmennyiségeket igénylő (biokatalizátor 1 mg, reakció kamra térfogat 1 µl), 
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gyors, és folyamatosan in-line követhető MagneChip mikrofludikai eszközben vizsgálni (63. 

ábra). A propargilglicin eliminációját nehézvízben hajtottuk végre, így a fotospektrális 

változások regisztrálása mellett a chip-et elhagyó minta 1H NMR segítségével is vizsgálható.  

 

64. ábra. A DL-propargilglicin eliminációjának vizsgálata MNP-PAL biokatalizátorral töltött MagneChip 

mikrofluidikai eszközben 

 

A kísérletek során az MNP-PAL biokatalizátorral feltöltöttük a MagneChip mind a négy 

reakciókamráját, majd a rendszert karbonát/bikarbonát tartalmú deutérium-oxiddal mostuk, 

majd felvettük a chipet elhagyó folyadék közeg teljes spektrumát, mint háttér az in-line 

fotometriás méréshez. Ezt követően a DL-propargilglicin karbonát/bikarbonát tartalmú 

deutérium-oxidos oldatát tápláltuk rá a MagneChipre. A chipből kilépő folyadék közeg teljes 

spektrumát az idő előrehaladtával folyamatosan követtük (65. ábra). Azt tapasztaltuk, hogy 

már 20 perc eltelte után λ = 242 nm hullámhossz körül növekedés látszik az abszorbanciában, 

majd ez az eltelt idő függvényében rendre növekszik, végül 480 perc után telítésbe fut (A242 

= 1,2).  

 
65. ábra. A teljes spektrum felvétele az idő függvényében a MagneChipben végzett PAL katalizált DL-

propargilglicin ammónia eliminációjában 
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A spektrumban megjelenő jellegzetes abszorbancia növekedés, majd a telítődés jelensége 

nagy valószínűséggel az enzim reakció jelenlétére utal. Az enzimes reakció lejátszódásának 

tényét erősíti az is, hogy az MNP-PAL biokatalizátorral töltött chip folyamatos 

szubsztrátmentes átmosásakor, azaz „vak próba” során, abszorbancia növekedés nem volt 

észlelhető a teljes spektrumon. A kiindulási szubsztrát oldat és chip-ből távozó minta 1H NMR 

spektrumában a sok azonosíthatatlan jel mellett (feltehetően nem várt bomlás termékek) az 

eliminált termékként várt (E)-pent-2-én-4-inoát akrilátra egyértelműen utaló olefinkötések δ 

=  6.34 (d) és 6.85 (d) ppm csatolási állandókkal azonosíthatóak voltak. A fotometriás és az 

NMR mérések egyértelműen arra utalnak, hogy a PAL katalizálja a DL-propargilglicin 

ammónia eliminációját. Ez az eredmény kísérletes bizonyíték lehet, az enzim mechanizmus 

körüli bizonytalanságok, viták eldöntésében. 

A MagneChip-ben folytatott kísérletek meggyőzőek voltak az enzim katalízis tényét illetően, 

ezért nagyobb preparatív léptékben is megvalósítottuk a DL-propargilglicin PAL katalizált 

enzim reakcióját. A reakciót királis állófázisú HPLC segítségével vizsgáltuk, melyen 

egyértelműen láthatóak voltak a visszamaradó D-propargilglicin jelei. Felvettük az izolált 

termék NMR és UV spektrumát, majd végrehajtottuk a PAL katalizált ammónia addíciót, 

mely során képződő L-propargilglicin HPLC és 1HNMR segítségével is egyértelműen 

kimutatható volt. 

Összefoglalva elmondható, hogy elsőként sikerült fenilalanin ammonia-liáz (PAL) mágneses 

nanorészecskéken történő immobilizálását megvalósítani (MNP-PAL). Kimutattuk, hogy az 

MNP-PAL hatékonyan alkalmazható biokatalizátorként folyamatos áramlású mikrofludikai 

Lab-on-a-Chip eszközben (MagneChip), melyben az enzim katalitikus aktivitása több mint, 

háromszorosára fokozható, a hagyományos rázatott rendszerekhez képest. Az általunk 

fejlesztett MagneChip lehetőséget teremtett arra, hogy rendkívül kis anyagmennyiségekkel, 

rövid idő alatt, robusztus módon egyértelmű választ adhassunk egy régóta folyó enzim vitára 

az enzim működési mechanizmusával kapcsolatos kérdésekre. [179] 
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6. Összefoglalás 

 

Doktori munkám során olyan különböző nanostruktúrált rendszerek létrehozásával 

foglalkoztam, melyek alkalmasak lehetnek enzimek hatékony immobilizálásra. Célunk volt 

olyan, variábilis és robusztus nanoszerkezetű biokatalizátorok fejlesztése, melyek 

eredményesen és jól alkalmazhatóak szakaszos üzemű, illetve folytonos átfolyású 

mikroreaktorokban történő biotranszformációkra.  

Enzimek nanopórusos szol-gél mátrixba ágyazása során mono- és diszubsztituált 

organoszilánokat alkalmaztunk gélképző prekurzorokként. Diszubsztituált prekurzorokat 

(dimetil-, difenil, metilfenil-dietoxiszilán) eziádig nem alkalmaztak enzimek szol-gél 

módszerrel történő rögzítésére. Egy lipáz példáján bemutattuk, hogy a két metilcsoportot 

tartalmazó prekurzorokkal olyan mátrixok hozhatóak létre, melyek képesek többszörösére 

növelni az enzim fajlagos aktivitását és kedvezően hatnak az enantiomerszelektivitásra is. A 

dibszubsztiuált prekurzorokkal felépített szol-gél mátrix képes stabilizálni az enzimeket, 

melyek ezáltal több reakció ciklusban aktivitás és szelektivitásromlás nélkül alkalmazhatóak. 

A szol-gélbe ágyazott lipázokkal folytonos átfolyású reaktorban is jó eredménnyel állíthatóak 

elő enantiomertiszta vegyületek. 

Enzimek térhálósítását sikeresen hajtottuk végre egy új, biszepoxi vegyülettel. Az epoxi 

csoportokon keresztül kovalensen összekapcsolt lipáz és ammónia-liáz készítmények 

egységes, stabil morfológiával rendelkeznek, és lényegesen jobb biokatalitikus aktivitással 

rendelkeznek, mint a gyakorta alkalmazott glutáraldehiddel keresztkötött enzimek. A 

biszepoxi vegyületek kevéssé toxikusak, és megfelelő ágensek lehetnek nem csak enzimek 

térhálósításában, hanem különféle hordozók funkcionalizálásában is.  

Elektrosztatikus szálképzéssel sikeresen végeztük el lipázok immobilizálást poli(vinil 

alkohol) nanoszálakban. A nagy fajlagos felülettel rendelkező nanoszálakban rögzített enzim 

fajlagos aktivitása minden esetben többszörösére növekedett a nem rögzített, natív enziméhez 

viszonyítva. Szubsztrát analóg additívek alkalmazásával tovább fokoztuk a lipázok aktivitását 

és enantiomerszelektivitását. A polietilén-glikol 400 additív minden esetben kimagaslóan jó 

hatást gyakorolt a rögzített lipázok működésére. Organoszilán additívek (oktil- és 

feniltrietoxiszilán) szintén képesek a lipázok szubsztrát analógjaikén viselkedve elősegíteni 

azok aktív konformációban történő rögzítését, mely fokozott aktivitású biokatalizátorokat 

eredményezett.  
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Karboxil- és epoxi-funkcionalizált szén nanocsöveken kovalensen rögzített fenilalanin 

ammónia-liázt sikeresen alkalmaztuk királis aminosavak eliminációjában és előállításában is. 

Az enzim térhálósítása során előnyősnek bizonyuló biszepoxivegyülettel módosított szén 

nanocsövekkel stabil rögzítést hoztunk létre az enzim és a hordozó között. Az így immobilizált 

enzimkészítmény több ciklusban, hatékonyan alkalmazható volt egy aminosav 

enantiomertiszta előállításában szakaszos és folyamatos üzemben egyaránt. 

Sikerült olyan mágneses tulajdonságú, stabil, funkcionalizált nanorészecskéket előállítani, 

melyek alkalmasak enzimek hatékony rögzítésére. A fenilalanin ammonia-liáz példáján 

bemutattuk, hogy az mágneses nanorészecskékhez kapcsolva hatékonyan alkalmazható 

biokatalizátorként folyamatos áramlású mikrofludikai Lab-on-a-Chipekben (MagneChip). A 

MagneChip reakciókamráiban az enzim biokatalitikus aktivitása több mint, háromszorosára 

fokozható, a hagyományos szakaszos rendszerekhez képest. Az általunk fejlesztett 

MagneChip lehetőséget teremtett arra, hogy rendkívül kis anyagmennyiségekkel, rövid idő 

alatt, egyértelmű választ adhassunk egy régóta folyó enzim vitára az enzim működési 

mechanizmusával kapcsolatos kérdésre. 
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7. Az értekezés tézisei 

 

1. Elsőként mutattuk ki, hogy kétszeresen szubsztituált organoszilánok (dimetildietoxiszilán, 

difenildietoxiszilán és metil,fenildietoxiszilán) segítségével létrehozhatóak olyan 

nanopórusos szol-gél térhálók, melyek képesek enzimek beágyazására. A létrehozott szol-

gél készítmények racém aromás alkoholok kinetikus reszolválásában többszörösére 

fokozták a bennük rögzített Pseudomonas fluorescens lipáz fajlagos biokatalitikus 

aktivitását. Bebizonyítottuk, hogy a szol-gél biokatalizátorok szakaszos reakciókban hét 

cikluson át teljes mértékben megőrzik aktivitásukat és magas enantiomerszelektivitásukat, 

emellett hatékonyan alkalmazhatóak folytonos átfolyású reaktorokban is. [I] 

 

2. Bebizonyítottuk, hogy egy biszepoxivegyület, a glicerin-diglicidil-éter, alkalmas stabil 

kovalens kötések kialakítására enzimmolekulák között. A biszepoxivegyület 

alkalmazásával a Pseudomonas fluorescens, Pesudomonas cepacia, Candida antarctica B 

lipázok és a Petrosenilium crispum fenilalanin ammónia-liáz, olyan új típusú 

nanostruktúrált fehérje alapú térhálós szerkezeteit hoztuk létre, melyek egységes 

morfológiájúak. stabilak. A lipázok és a fenilalanin ammónia-liáz példáján bemutattuk, 

hogy az új térhálós enzimkészítmények jól alkalmazhatóak szerves és vizes közegben 

megvalósított biotranszformációkra.[II] 

 

3. Elektrosztatikus szálképzés segítségével poli(vinil-alkohol) nanoszálakban sikeresen 

valósítottuk meg és optimalizáltuk három enzim, a Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas cepacia, Candida antarctica B lipázok rögzítését. A szálképzés során 

hozzáadott segédanyagok segítségével többszörösére fokoztuk a nanoszálakba ágyazott 

lipázok fajlagos biokatalitikus aktivitását. Elsőként bizonyítottuk be, hogy a lipázok 

rögzítése során egyes organoszilánok (feniltrietoxiszilán és oktiltrietoxiszilán) illetve 

részlegesen hidrolizált formáik képesek a lipázok szubsztrát analógjaként azokat nyitott, 

aktív konformációjukban tartani, ezzel javítva biokatalitikus aktivitásukat.[III] 

 

4. Elsőként valósítottuk meg Petrosenilium crispum fenilalanin ammónia-liáz (PAL) 

kovalens rögzítését funkcionalizált szén nanocső hordozókon. Az enzim rögzítése során 

biszepoxivegyület (glicerin-diglicidil-éter) alkalmazásával új epoxi-funkcionalizált 

hordozót alakítottunk ki, amelyet sikerrel alkalmaztunk az enzim aktív állapotának stabil 

rögzítésére. A 2-(tiofén-2-il)akrilsavon végzett ammónia addíció példájával bemutattuk, 
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hogy ezek a készítmények hatékonyan alkalmazhatóak folytonos átfolyású reaktorokban 

enantiomertiszta, nem-természetes aminosavak szintézisére. [IV] 

 

5. Mágneses nanorészecskék (MNP) szintézisének optimálásával és felületi 

funkcionalizálásával sikerült olyan hordozót létrehozni, melyre elsőként rögzítettük a 

Petrosenilium crispum fenilalanin ammónia-liáz (PAL) enzimet stabil, kovalens 

kötésekkel (MNP-PAL). Az általunk elsőként előállított MNP-PAL biokatalizátort 

sikeresen alkalmaztuk folytonos átfolyású Lab-on-a-Chip mikrofluidikai eszközben 

(MagneChip), melyben az enzimkészítmény aktivitása többszörösére fokozódott. [V, VI] 

 

6. A MagneChip eszköz alkalmazásával elsőként mutattuk ki, hogy az aciklikus DL-

propargilglicin a PAL enzimnek eddig nem ismert szubsztrátja. A MagneChip reaktorban 

sikeresen véghezvitt biotranszformáció kísérleti eredményei kizárják a korábban 

feltételezett Friedel-Crafts típusú PAL mechanizmust, ezzel erőteljesen alátámasztva az 

N-MIO intermedieren keresztül zajló katalízist. [VI] 
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a  b  s  t  r  a  c  t

The  disubstituted  dimethyldiethoxysilane  (DMDEOS),  methyl(phenyl)diethoxysilane  (MPDEOS)  and
diphenyldiethoxysilane  (DPDEOS)  were  used  in binary  silane  precursor  systems  in combination  with
tetraethoxysilane  (TEOS)  for  the  immobilization  of  lipase  from  Pseudomonas  fluorescens  (Lipase  AK).
In addition,  ternary  silane  precursor  systems  with  TEOS  and octyltriethoxysilane  (OTEOS)  or  phenyl-
triethoxysilane  (PTEOS)  were  also  studied  for encapsulation.  The  best  performing  ternary  sol–gel
preparations  (418–736%  activity  yields  of the immobilized  enzyme  with  1-phenylethanol  rac-1a
as  compared  to the  native  form)  were  tested  as biocatalysts  for kinetic  resolutions  of  rac-1a,  1-
phenylpropan-2-ol  rac-1b  and  4-phenylbutan-2-ol  rac-1c.  Because  the  catalytic  properties  and  the
operational  stability  of  the  DMDEOS-containing  preparations  proved  to  be  superior  to  all  the  tested
free  and  sol–gel  entrapped  Lipase  AK  biocatalysts  in  batch  mode,  the kinetic  resolutions  of  rac-1a  and
rac-1b  were  performed  with  the  TEOS/PTEOS/DMDEOS  4:1:1  Lipase  AK  in a continuous-flow  reactor  as
well.

© 2011  Elsevier  Ltd.  All  rights  reserved.

1. Introduction

Nowadays enzyme catalyzed transformations have an ever
increasing importance in modern synthetic processes [1–4]. Syn-
thetic application of isolated enzymes being native proteins suffers
several drawbacks. Proteins are relatively unstable in water and
the recovery of the enzymes from aqueous reaction mixtures may
be difficult due to the high solubility of proteins in water. Conse-
quently the loss or the tedious recovery of the enzymes may  render
the process uneconomical. Immobilized biocatalysts were defined
as ‘enzymes, cells or organelles (or combinations of these) which
are in a state that permits their reuse’ [5]. Immobilized enzymes
may  show enhanced stability, activity and selectivity as compared
to their native form. Because the immobilized biocatalysts are recy-
clable, storable and easy to handle, immobilization of enzymes is
an important trend in biotechnology [1,6–11].

By far the most often used biocatalysts are lipases (triacyl-
glycerol hydrolases, EC 3.1.1.3). They are exploited as cheap and
versatile biocatalysts in several applications [12,13], among them
in bakery and as laundry detergents or even in alternative energy
strategies to convert vegetable oil into biofuel [14]. In nature,
lipases catalyze the hydrolysis of triglycerides into fatty acids

∗ Corresponding author. Tel.: +36 1 463 3299; fax: +36 1 463 3697.
E-mail address: poppe@mail.bme.hu (L. Poppe).

and glycerol [15] at the lipid–water interface [16,17]. In syn-
thetic processes, lipases can catalyze a wide range of enantio- and
regioselective reactions such as hydrolysis, esterification, transes-
terification, aminolysis and ammoniolysis [18–20].

Among the multitude of immobilization methods, including
adsorption, covalent attachment to solid supports and entrap-
ment within polymers [7],  the entrapment of enzymes in
inorganic/organic hybrid polymer matrices has received in recent
years much attention and has provided new opportunities in
the field of material science [21–25]. Sol–gel encapsulation has
proven to be a particularly easy and effective way to immobi-
lize purified enzymes and other proteins or even whole cells
[23,26–28].  The main advantages of sol–gel immobilization are
enhanced thermostability and long-term operational stability
[29,30].

In a typical sol–gel immobilization process following acid-
or base-catalyzed hydrolysis of a tetraalkoxysilane precursor
[Si(OR)4], polycondensation can create a matrix in which the
enzyme can be encapsulated [24]. Using organically modified
silanes R′Si(OR)3 in admixture with Si(OR)4, with increasing the
alkyl chain length (R′) and the amount of the hydrophobic silanes
activity enhancement of the immobilized lipases could be observed
[31–34]. Furthermore, a comparison of binary sol–gel systems
consisting Si(OR)4 and trialkoxysilanes R′Si(OR)3 with ternary
sol–gel systems consisting Si(OR)4 and two  different trialkoxysi-
lanes R′Si(OR)3 revealed advantages of the latter [35].

1359-5113/$ – see front matter © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.procbio.2011.11.023
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Table  1
Biocatalytic properties of Lipase AK entrapped in binary sol–gel systems (1:1 molar
ratio of the silane precursor/TEOS; with rac-1a,  reaction time 4 h in n-hexane:THF
2:1).

Entry Silane precursors c (%) ee(R)-2a (%) E UB (U g−1) YA (%)

1 –a 29.7 97.9 >100 10.0 100
2 TEOS 27.5 98.3 �200 9.1 350
3  TEOS/PTEOS 30.6 98.3 >100 10.5 360
4  TEOS/OTEOS 49.4 98.3 �200 17.0 374
5  TEOS/DPDEOS 14.4 98.8 >100 5.0 750
6 TEOS/MPDEOS 28.9 98.8 >200 8.2 900
7 TEOS/DMDEOS 47.2 99.3 �200 16.3 994

a Crude Lipase AK powder.

For enzyme immobilization mainly mixtures of
dimethyldimethoxysilane (DMDMOS) and tetramethoxysilane
(TMOS) in binary sol–gel systems were investigated [36–39].  In
such systems methanol is liberated, harmful for many enzymes
[40]. Although dimethyldiethoxysilane (DMDEOS) was  used to pre-
pare biosensors based on sol–gel entrapment of enzymes [41,42],
disubstituted diethoxysilanes in combination with tetraethoxysi-
lane (TEOS) resulting in milder polymer network formation due
to ethanol liberation were never applied for the preparation of
sol–gel immobilized biocatalysts.

As fillings in packed-bed bioreactors crude lipase powders were
applied in several cases [43] but in continuous-flow systems mostly
immobilized lipases were used [20,43–47].  In packed-bed reac-
tors the native enzymes proved, however, to be less stable than
the robust immobilized lipases. Therefore, the use of immobilized
enzymes in continuous-flow mode is economically attractive [43].

It was expected that disubstituted diethoxysilane precursors
may  significantly affect porosity and hydrophobicity of the result-
ing polymeric network. Therefore, in this study our goal was  to
prepare novel immobilized lipase biocatalysts entrapped in binary
and ternary sol–gel systems containing disubstituted diethoxysi-
lane precursors and investigate the biocatalytic properties of the
different preparations in kinetic resolutions of secondary alcohols
both in batch and continuous-flow mode.

2. Materials and methods

2.1. Materials

Lipase AK (from Pseudomonas fluorescens, Sigma–Aldrich Cat. No 534730),
racemic 1-phenylethanol (rac-1a), 1-phenylpropan-2-ol (rac-1b), and 4-
phenylbutan-2-ol (rac-1c), sodium fluoride (NaF), polyethylene glycol 1000 (PEG),
tetraethoxysilane (TEOS), tetramethoxysilane (TMOS), i-butyltrimethoxysilane

Table 3
Change of the selectivity of the various Lipase AK biocatalysts in the course of
repeated kinetic resolutions of rac-1a (results of the 1st and 7th 4 h long runs in
n-hexane:MTBE 2:1 are shown).

Mode of immobilization Run 1 Run 7

ee(R)-2a (%) E ee(R)-2a (%) E

–a 92.1 >100 88.9 32
iBTMOS/TMOS 5:1 99.3 >200 99.2 >200
TEOS/DMDEOS 1:1 99.4 >200 99.0 >200
TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 99.4 �200 99.4 �200
TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 98.6 �200 98.4 >200

a Crude Lipase AK powder.

(iBTMOS), phenyltriethoxysilane (PTEOS), n-octyl-triethoxysilane (OTEOS),
dimethyldiethoxysilane (DMDEOS), methyl(phenyl)diethoxysilane (MPDEOS),
diphenyldiethoxysilane (DPDEOS), 2-propanol (IPA) and vinyl acetate were com-
mercial products of Alfa Aesar, Fluka, Sigma–Aldrich or Merck. Solvents [n-hexane,
acetone, dichloromethane, methyl t-butyl ether (MTBE)] from Molar Chemicals
were freshly distilled prior to use.

2.2. Sol–gel immobilization of Lipase AK using binary or ternary silane precursor
systems

Tris–HCl buffer (0.05 M, pH 7.5, 390 �L), PEG solution (4%, w/v, 200 �L) and IPA
(200 �L) were added to a 20 mL glass vial and the mixture was shaken at 1000 rpm
at  room temperature for 10 min. Lipase AK (50 mg), the mixture of silane precur-
sors (3 mmol, compositions see in Tables 1–3) and NaF solution (1 M,  100 �L) were
added while continuous shaking was maintained. To complete the polymerization
process the mixture was shaken for 12 h at room temperature. The solid formed was
washed with IPA (7 mL), distilled water (5 mL), IPA (5 mL)  and n-hexane (5 mL). The
resulting white powder was dried at room temperature for 24 h and stored at room
temperature.

2.3. Evaluation of the catalytic properties of the sol–gel Lipase AK biocatalysts

The free or sol–gel immobilized Lipase AK (50 mg)  was  added to the solu-
tion of the racemic test alcohol (rac-1a–c, 50 �L) and vinyl acetate (100 �L) in
n-hexane:THF 2:1 (1 mL), and the resulting mixture was  shaken at 30 ◦C in a
sealed glass vial at 1000 rpm. For GC analyses, samples were taken directly from
the  reaction mixture (sample size: 10 �l, diluted with CH2Cl2 to 100 �L) after
2,  4 and 8 h. The reaction mixtures were analyzed on an Agilent 4890 instru-
ment equipped with flame ionization detector (FID, 250 ◦C) and an Hydrodex
�-6TBDM column [25 m × 0.25 mm × 0.25 �m film of heptakis-(2,3-di-O-methyl-
6-O-t-butyldimethylsilyl)-�-cyclodextrin], injector temperature 250 ◦C, carrier gas
H2, head pressure 12 psi, split ratio 1:50. Oven programs: for rac-1a and 2a – 120 ◦C
isothermal, tR (min): 4.18 [(S)-2a], 4.64 [(R)-2a], 6.02 [(R)-1a], 6.36 [(S)-1a]; for rac-
1b  and 2b – 80 ◦C (5 min), 80–120 ◦C (2 ◦C min−1), tR (min): 20.63 [(S)-2b], 20.87
[(S)-1b], 21.42 [(R)-1b], 22.61 [(R)-2b]; for rac-1c and 2c – 170 ◦C isothermal, tR

(min): 2.25 [rac-1c], 2.45 [(S)-2c], 2.55 [(R)-2c]. Data on conversion and enantiomeric
composition of the products are collected in Tables 1–4.

Table 2
Biocatalytic properties of Lipase AK entrapped in different ternary sol–gel systems tested by kinetic resolution of rac-1a in n-hexane:THF 2:1 at 4 h.

Entry Molar ratio c (%) ee(R)-2a (%) E UB (U g−1) YA (%)

1 –a 30.0 97.9 >100 10.0 100

Panel  A TEOS/OTEOS/DMDEOS
2  1:1:1 46.9 96.4 >200 16.1 304
3  4:1:1 48.2 98.4 >200 16.7 578
4  1:4:1 51.8 90.3 >100 17.8 250
5  1:1:4 50.4 95.1 >200 17.3 278

Panel  B TEOS/PTEOS/DMDEOS
6  1:1:1 50.7 94.0 >100 17.4 329
7  4:1:1 46.1 98.3 >200 16.2 736
8  1:4:1 50.7 93.8 >200 17.4 245
9  1:1:4b –b –b –b –b –b

Panel C TEOS/OTEOS/PTEOS
10 1:1:1 52.4 89.7 >100 18.0 264
11  4:1:1 44.9 97.8 >200 15.4 418
12  1:4:1 52.3 89.5 >100 18.0 325
13 1:1:4 50.6 95.4 >200 17.4 244

a Crude Lipase AK powder.
b No polymer matrix formation.



430 D. Weiser et al. / Process Biochemistry 47 (2012) 428–434

Table 4
Biocatalytic properties of Lipase AK entrapped in the best ternary sol–gel systems tested by kinetic resolution of rac-1b (at 2 h: panel A) and of rac-1c (at 4 h: panel B) in
n-hexane:THF 2:1.

Substrate/entry Silane precursors Molar ratio c (%) ee(R)-2b (%) ee(S)-1b (%) E UB (U g−1) YA (%)

rac-1b
1 –a 36.5 99.1 55.6 >200 25.2 100
2  TEOS/OTEOS/PTEOS 4:1:1 7.1 99.2 6.3 >200 4.9 32
3  TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 7.2 99.6 6.7 �200 4.9 75
4  TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 2.0 98.5 1.1 >100 1.4 20

Substrate/entry Silane precursors Molar ratio c (%) ee(R)-2c (%) ee(S)-1c (%) E UB (U g−1) YA (%)

rac-1c
5 –a 42.3 98.5 –b >200 14.6 100
6 TEOS/OTEOS/PTEOS 4:1:1 10.9 97.8 –b >100 3.8 41
7  TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 12.2 99.4 –b >200 4.2 104
8  TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 3.3 98.6 –b >100 1.1 29

a Crude Lipase AK powder.
b No enantioseparation.

Conversion (c), enantiomeric excess (ee) and enantiomer selectivity
(E) were determined for all test reactions. In case of rac-1a,b enan-
tiomer selectivity (E) was  calculated from eeS and eeP using the equation
E  = ln[(1 − eeS)/(1 + eeS/eeP)]/ln[(1 + eeS)/(1 + eeS/eeP)] [48]. For the kinetic resolution
of  rac-1c enantiomer selectivity (E) was  determined from c and eeP using the equa-
tion  E = ln[1 − c(1 + eeP)]/ln[1 − c(1 − eeP)] [49]. Due to sensitivity to experimental
errors, E values calculated in the 100–200 range are given as >100, in the 200–500
range as >200 and above 500 as �200.

The specific biocatalyst activity (UB) and activity yield (YA) were deter-
mined in the batch reactions using the equations UB = (nrac × c)/(t × mB) and
YA = 100 × UB/[(nrac × c)/(t × mE)] (where nrac is moles of racemic alcohol, c the con-
version, mB the mass of the immobilized biocatalyst and mE the mass of enzyme
preparation subjected to immobilization) [35]. To characterize the productivity of
the  biocatalysts in continuous-flow systems, the specific reaction rates (rflow) were
also calculated using the equation rflow = [P] × v/mB (where [P] is the molar con-
centration of the product, v  the flow rate and mB the mass of the immobilized
biocatalyst) [43].

2.4. Reuse of the biocatalysts

Biocatalyst (50 mg  from the native Lipase AK, or 50 mg  from the sol–gel prepa-
ration) was added into the solution of racemic 1-phenylethanol (rac-1a, 50 �L) and
vinyl acetate (100 �L) in n-hexane:MTBE 2:1 (1 mL), and the resulting mixture was
shaken at 30 ◦C in a sealed glass vial at 1000 rpm for 4 h. The reactions with each
biocatalyst were repeated 7 times with the same enzyme preparation, under iden-
tical conditions (biocatalyst concentration: 50 mg  mL−1; substrate and vinyl acetate
concentrations: 50 �L mL−1 and 100 �L mL−1, respectively). After each cycle the
products were analyzed as described in Section 2.3.  The catalyst was  washed with
the  same amount of solvent (2× 1 mL  of n-hexane:MTBE 2:1) and dried for 24 h at
RT.

2.5. Kinetic resolutions in continuous-flow bioreactors

The continuous-flow kinetic resolutions were performed in a laboratory flow
reactor [Knauer K-120 isocratic HPLC pump attached to CatCart® columns (stainless
steel, inner diameter: 4 mm;  total length: 70 mm;  packed length: 65 mm;  inner vol-
ume: 0.816 mL)  filled with immobilized sol–gel Lipase AK (double Lipase-AK loading
was  used in a TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 precursor system [50], mB = 367 mg)].
Before use, the columns were washed with an n-hexane:MTBE 2:1 mixture. The
runs were performed at 30 ◦C and 0.2–0.6 mL  min−1 flow rate in 0.1 mL  min−1 steps.
Samples were collected during stationary operation (30 min  after changing the
parameters) and analyzed as described in Section 2.3.

3. Results and discussion

Although it can be expected that disubstituted dialkoxysi-
lanes R′R′′Si(OR)2 as precursors of sol–gel matrices may  result
in higher hydrophobicity and/or higher porosity, so far only the
DMDMOS/TMOS sol–gel system was tested for the immobiliza-
tion of hydrolases [36–39].  A recent study indicated the beneficial
properties of binary and ternary sol–gel systems of TEOS and
different triethoxysilane precursors for the immobilization of
Celite® 545 supported Lipase AK [35] but the usefulness of disub-
stituted diethoxysilanes in formation of binary or ternary sol–gel
matrices for the entrapment of lipases has not been reported. In

this work, dimethyldiethoxysilane (DMDEOS) in combination with
TEOS was studied in binary and ternary sol–gel systems for immo-
bilization of Lipase AK. In addition, the behavior of two additional
disubstituted diethoxysilanes (MPDEOS and DPDEOS) in binary
sol–gel systems were tested.

3.1. Comparison of disubstituted diethoxysilane/TEOS binary
sol–gel systems to monosubstituted triethoxysilane/TEOS binary
systems

The use of disubstituted dialkoxysilanes with different sub-
stituents combined with TEOS as silane precursors may signif-
icantly influence the porosity and the hydrophobicity of the
sol–gel matrices obtained which may  play a significant role in
the final biocatalytic properties of the entrapped lipases. Higher
hydrophobicity may  better stabilize the catalytically active open
conformation of the lipase, whereas higher porosity of polymer
matrix may  cause a lower diffusion limit for the substrate and prod-
uct transfer. Thus the access of substrate to the active site of the
lipase may  be facilitated and therefore biocatalytic efficiency of
the immobilized enzyme can be enhanced. To test these effects,
three different disubstituted dialkoxysilanes [dimethyldiethoxysi-
lane (DMDEOS), methyl(phenyl)diethoxysilane (MPDEOS) and
diphenyldiethoxysilane (DPDEOS)] in admixture with TEOS at a 1:1
molar ratio were tried for forming entrapment matrices to immobi-
lize Lipase AK and compared to the corresponding binary systems
with PTEOS and OTEOS (Table 1). As expected, the activity of Lipase
AK improved in all of these sol–gel matrices (YA > 100%), while the
high degree of selectivity was  retained. Particularly, the activity
yield of the biocatalysts containing disubstituted silane precur-
sors (entries 5–7: YA = 750–994%) was  significantly higher than
those with monosubstituted precursors (entry 3, 4: YA = 360–374%)
while the high enantiomer selectivity (E > 100) was  maintained.
Taking into account also the specific activity, the DMDEOS con-
taining sol–gel matrix was  much more efficient (UB = 16.3 U g−1 for
DMDEOS/TEOS system vs. UB = 5.0 and 8.2 U g−1 for DPDEOS/TEOS
and MPDEOS/TEOS systems, respectively). Although the activity
yields of entrapped Lipase AK in biocatalysts from disubstituted
silane precursors containing one or two  phenyl groups (YA = 900%
and 750%) are comparable to the system with DMDEOS (YA = 994%),
the selectivities of the phenyl-containing disubstituted silane sys-
tems were lower (E < 500 for DPDEOS and MPDEOS vs. E > 500 for
DMDEOS). In addition, the gelation behavior of phenyl-containing
precursor systems was  much inferior to those with DMDEOS since
bulkiness of DPDEOS and MPDEOS may  hinder polymerization. Tak-
ing into account also the higher price of DPDEOS and MPDEOS, only
the DMDEOS-containing sol–gel systems were studied further.
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3.2. Using ternary sol–gel biocatalysts in kinetic resolution of
racemic 1-phenylethanol (rac-1a)

Our recent study with Celite® 545 supported Lipase AK immo-
bilized in sol–gel systems indicated that catalytic properties of the
ternary sol–gel systems of TEOS and two different triethoxysilane
precursors were superior to any of the binary sol–gel systems stud-
ied so far [35]. Consequently, it was thought worth to study the
DMDEOS precursor in three-component systems as well (Table 2).
For this reason, the so far two best performing monosubstituted
triethoxysilanes OTEOS and PTEOS [35] were selected as additional
precursors. Because the ternary sol–gel systems proved to be suit-
able for fine-tuning of the biocatalytic properties of lipases [35], two
ternary sol–gel systems of TEOS and DMDEOS combined with either
OTEOS or PTEOS (Table 2, panels A and B, respectively) were stud-
ied. For comparison, the TEOS/OTEOS/PTEOS ternary system lacking
a disubstituted silane precursor was also investigated (Table 2,
panel C). Within each ternary system, four different molar ratios of
the three silane precursors were applied. Because the disubstituted
silane precursor may  have larger influence on matrix porosity than
monosubstituted trialkoxysilanes, we expected that the DMDEOS
containing systems can have a more pronounced influence on the
biocatalytic properties of the entrapped lipase than it was  observed
in our previous systems without disubstituted silane precursor
[35].

In fact, all ternary sol–gel Lipase AK biocatalysts exhibited
higher specific biocatalyst activity (UB > 15.4 U g−1) than the free
Lipase AK (UB = 10.0 U g−1) (Table 2) due to the at least 2.45-fold
activity enhancements (entries 2–13: YA > 245%) as compared to
the non-immobilized Lipase AK (entry 1). In parallel to the high
specific activities, selectivities were maintained (E > 100) or even
improved (E > 200) as compared to non-immobilized Lipase AK
(E > 100). Within a given ternary system (panels A–C of Table 2),
biocatalytic properties significantly depended on the ratio of the
components. The YA value of the entrapped lipase was  much depen-
dent on nature of the sol–gel matrix. Notably, the optimal molar
ratio of the TEOS and the two other “matrix modifying” silane pre-
cursors was the same within the three panels (4:1:1; entries 3,
7 and 11). However, the matrices containing DMDEOS (panels A
and B of Table 2) were even more effective than the ones con-
taining just monosubstituted triethoxysilanes (panel C of Table 2).
The advantage of DMDEOS as a silane precursor in forming the
sol–gel network for entrapment of Lipase AK was clearly demon-
strated by the mixture of TEOS/DMDEOS (entry 6, Table 1) as the
best combination among the binary systems tested and by the
TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 or TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 com-
binations (entries 3 and 7 in Table 2) as the best two among the
ternary sol–gel Lipase AK biocatalysts.

3.3. Reusability of Lipase AK biocatalysts

For practical applications of immobilized enzymes, reusability
is of foremost importance. For testing the recyclability of our best
DMDEOS containing sol–gel biocatalysts, i.e. the TEOS/DMDEOS
1:1; TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 and TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1
Lipase AK biocatalysts were compared to native Lipase AK
and a conventional binary sol–gel Lipase AK (iBTMOS/TMOS
5:1 [34]) in repeated kinetic resolutions of rac-1a.  Each bio-
catalyst was reused 7 times for 4 h and after regeneration
the change of their specific biocatalyst activity (UB, results in
Fig. 2) and selectivity (ee(R)-2a and E, results in Table 3) was
recorded.

We found that native Lipase AK not only suffered from the
highest mass lost (∼25% average mass lost in each cycle), the
specific activity of native Lipase AK decreased also continuously
from UB = 12.0 U g−1 in the first cycle to UB = 9.8 U g−1 in the

last cycle (Fig. 2). The enantiomer selectivity was also signif-
icantly reduced from E > 100 to E = 32 (Table 3). On the other
hand, all of our sol–gel preparations exhibited much better dura-
bility in repeated reaction cycles. Not only were the average
mass losses of the sol–gel-AK biocatalysts significantly lower
(∼10% in each cycle), but they retained much more of their
original specific activity. In contrast to the UB values of a “con-
ventional” sol–gel Lipase AK (iBTMOS/TMOS 5:1 [34]) dropped
from 6.3 U g−1 to 5.5 U g−1 (Fig. 2), the UB values of the DMDEOS
based catalysts were originally higher (TEOS/DMDEOS 1:1 Lipase
AK: 17.2 U g−1; TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 Lipase AK: 17.1 U g−1;
TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 Lipase AK 17.0 U g−1; see Fig. 2) and
their activity remained unchanged during recycling. In contrast
to the free enzyme, the selectivity values of the sol–gel immobi-
lized preparations decreased only slightly during the reuse test
(Table 3).

Unaltered conversion (c = 60.5%) and enantiomeric compo-
sitions [ee = 76.2% for the (R)-acetate formed and ee = 99.2%
for the residual (S)-alcohol] in a continuous-flow kinetic res-
olution of racemic 1-(thiophen-2-yl)ethanol (5 mg mL−1, 30 ◦C,
n-hexane:MTBE:vinyl acetate 6:3:1 mixture at 0.2 mL  min−1 flow
rate) over 24 h in a parallel study [50] indicated the durability of the
TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 Lipase AK in continuous-flow reactor
as well.

It is obvious from the reusability tests that sol–gel immobiliza-
tion can significantly enhance the stability of lipase and thus may
be advantageous in industrial applications.

3.4. Performance of the best ternary sol–gel biocatalysts in
kinetic resolution of 1-phenylpropan-2-ol (rac-1b) and
4-phenylbutan-2-ol (rac-1c)

Because the sol–gel immobilized Lipase AK with DMDEOS as
precursor component gave promising results in kinetic resolution
of rac-1a,  it was obvious to extend our studies to further secondary
alcohols i.e. rac-1b and rac-1c (Table 4). For this the best members
of the three different ternary sol–gel systems (4:1:1 molar ratio of
TEOS and the two other precursors) were chosen.

Whereas with rac-1a the phenyl- and octyl-containing ternary
sol–gel Lipase AK biocatalysts were similarly selective (E > 200
in entries 3, 7 and 11 in Table 2), in case of rac-1b the var-
ious systems exhibited different selectivities varying between
E > 100 for the TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 system (entry 4 in
Table 4) and E � 200 for the TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 system
(entry 3 in Table 4). Moreover, the specific biocatalyst activi-
ties were also in favor of the octyl-containing system (Table 4:
UB = 4.9 U g−1 for TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 AK vs. UB = 1.4 U g−1

for TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 AK). Our ternary sol–gel biocata-
lysts showed similar behavior in the kinetic resolution of rac-1c
indicating that the TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 AK system has
the best biocatalytic properties (entry 7 in Table 4: E > 200 with
UB = 1.4 U g−1).

The differences in kinetic resolutions of the three racemic
test alcohols (rac-1a–c) can be rationalized by considering the
nature of the sol–gel matrix. With 1-phenylethanol (rac-1a) having
the most aromatic character, TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 Lipase
AK preparation containing an aromatic silane precursor exhib-
ited the best biocatalytic properties, whereas with the more
aliphatic 1-phenylpropan-2-ol (rac-1b) or 4-phenylbutan-2-ol
(rac-1c) TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1 Lipase AK system containing
an aliphatic silane-precursor seemed to be the best. Thus a phenyl
group containing sol–gel matrix was favorable for the more aro-
matic substrates while a sol–gel matrix containing only aliphatic
chain was  more efficient for the substrates of more pronounced
aliphatic character.
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Fig. 1. Kinetic resolutions for testing of immobilized Lipase AK preparations.

3.5. Application of TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 Lipase AK in a
continuous-flow reactor

Since in batch mode the lipase entrapped in
TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1 system exhibited optimal prop-
erties in the kinetic resolution of rac-1a–c, this system was
selected for use in continuous-flow reactor (Fig. 1). In order to
obtain an immobilized lipase with higher specific activity, we dou-
bled the enzyme loading [50]. Since with TEOS/PTEOS/DMDEOS
4:1:1 Lipase AK sufficient enantiomer selectivity (E > 100) could
only be realized for rac-1a (entry 7, Table 2) and rac-1b (entry 4,
Table 3), our studies in the continuous-flow system were restricted

Fig. 3. Effect of flow rate (v) on conversion [c (%): �] and productivity [rflow (U g−1):
�]  of kinetic resolutions of secondary alcohols in a continuous-flow reactor filled
with sol–gel Lipase AK (TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1). (A) Kinetic resolution of rac-1a
(E  > 100 for all points); (B) kinetic resolution of rac-1b (E > 100 for all points).

to these two  substrates. In accordance with the previous results
[43], the high enantiomer selectivities observed in batch mode
were retained also in the continuous-flow processes. This was the
case in n-hexane:MTBE 2:1 solvent system [E > 100 for rac-1a and
E > 200 for rac-1b,  allowing the preparation of (R)-2a and (R)-2b
in >97%ee, see Fig. 3], which is industrially acceptable and more
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Fig. 2. Reusability of the various Lipase AK biocatalysts in batch kinetic resolutions of rac-1a over a week. Bars representing UB (U g−1) of the various Lipase AK biocatalysts in
subsequential 4 h reaction cycles: (�) free powder; (�) iBTMOS/TMOS 5:1 [34]; ( ) TEOS/DMDEOS 1:1; ( ) TEOS/PTEOS/DMDEOS 4:1:1; ( ) TEOS/OTEOS/DMDEOS 4:1:1.
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compatible with the usual pump sealing than the THF containing
solvents. The dependence of conversion (c) and productivity (r)
of the biocatalyst on flow-rate (v: between 0.2 and 0.6 mL  min−1)
was investigated with the substrates rac-1a and rac-1b (Fig. 3).
In case of the acylation of rac-1a,  best conversion (c = 46%) was
reached at the lowest flow rate (v = 0.2 mL  min−1). Therefore, it is
understandable that in the continuous-flow acylation of rac-1a
a steeper decrease of productivity (r) with increasing flow was
observed than in case of rac-1b for which a conversion of 29% at
v = 0.2 mL  min−1 could be realized.

The fact, that all continuous-flow tests with the two substrates
rac-1a,b including washing between substrate switches (∼24 h)
and an additional 24 h long run with a third substrate [50] were
performed with the same TEOS/PTEOS/DMDEOS (4:1:1) Lipase AK-
filled bioreactor indicated the operational stability of this efficient
sol–gel biocatalyst.

4. Conclusions

Our studies with disubstituted diethoxysilanes not used so far
for lipase immobilization in binary and ternary sol–gel matri-
ces, indicated the beneficial properties of this class of silane
precursors in sol–gel entrapment networks. With racemic 1-
phenylethanol (rac-1a) as test substrate, we found that using the
dimethyl-substituted silane (DMDEOS), as a component in binary
sol–gel systems for entrapment of the Lipase AK provided the
best biocatalytic properties. Applying DMDEOS-containing ternary
precursor systems for the preparation of the sol–gel network
offered, however, more opportunities to fine-tune the porosity and
hydrophobicity of the entrapment matrix. The fact that the phenyl-
containing sol–gel matrix was favorable for 1-phenylethanol rac-1a
whereas the octyl-containing one was more efficient for the more
aliphatic substrates rac-1b,c indicated the possibility of substrate-
dependent fine-tuning of the entrapment matrix for obtaining the
most efficient biocatalyst for a given compound.

In addition to the fine-tuning capabilities, all the DMDEOS-
containing sol–gel Lipase AK biocatalysts exhibited excellent
stability with regard to specific biocatalyst activity and enantiomer
selectivity in repeated kinetic resolution tests with of rac-1a.

The tests in continuous-flow reactor filled with our optimal
Lipase AK biocatalyst (TEOS/DMDEOS/PTEOS 4:1:1 with twofold
lipase loading) using rac-1a and rac-1b as substrates at various flow
rates indicated the tunability of the continuous-flow system and
the robustness of the biocatalyst.

In conclusion, the DMDEOS-containing binary biocatalysts (with
TEOS) and especially the ternary sol–gel lipases (with TEOS and
OTEOS or PTEOS) turned out to be robust, fine-tunable and effective
biocatalysts both in batch and continuous-flow biotransformations.
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Introduction

The use of new biocatalytic methods is a rapidly developing
area of synthetic chemistry both on the laboratory and on the
industrial scale because biocatalysts are selective, easy to
handle, and environmentally friendly.[1] Selectivity, specificity,
catalytic activity, and enzyme stability are key factors that

affect the efficiency of biocatalysts.[1, 2] Immobilization can
often improve these key properties as well as enable the re-
covery and reuse of these biocatalysts.[3, 4] Various immobiliza-
tion techniques may improve enzyme properties in several
ways, such as by increasing rigidity of the enzyme, by prevent-
ing subunit dissociation through multipoint, multisubunit im-
mobilization, and/or by generating a favorable environment
for the enzyme.[3, 5] Immobilization may also modulate diffusion
characteristics, mechanical resistance, thermal and operational
stability, and other properties of the resulting biocatalysts.[3, 5]

Cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) were developed as
simple and robust immobilization tools.[6, 7] They are generally
prepared through precipitation with a suitable solvent in the
absence of any carrier and then cross-linking of the aggregates
formed by a multifunctional cross-linker such as glutaralde-
hyde (GA; Scheme 1).[6, 7] The advantage of CLEAs is improved
specific and volumetric activity compared to most of the carri-
er-based immobilized enzyme preparations as well as ease of
recovery and reuse.[6, 7] Softness, low mechanical stability, and
diffusion limitations are the major drawbacks of CLEAs.[3c] In
the preparation of CLEAs of various enzymes, GA is usually the
first reagent of choice.[6, 7] However, at lower concentrations, it
may exist in the monomeric form simultaneously as the free al-
dehyde, the hydrate, or the hemiacetal. At higher concentra-
tions, GA polymerizes to oligomeric hemiacetals and all these
forms can react with proteins in different ways and lead to im-
mobilization by forming Schiff’s base bonds and several other
bond types (Scheme 1).[8] Because the forms of GA participat-
ing in protein immobilization depend on various factors, such
as concentration, pH, temperature, and solvent composition,

Glycerol diglycidyl ether (GDE) is a convenient and inexpensive
bisepoxide cross-linker as demonstrated by the preparation of
cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) from two enzyme
classes. The GDE CLEAs of lipase from Pseudomonas fluorescens
(AK), lipase from Burkholderia cepacia (PS), and lipase B from
Candida antarctica (CaL B) as well as of phenylalanine ammo-
nia-lyase (PAL) from Petroselinum crispum demonstrated im-
proved properties as compared with their glutaraldehyde (GA)
cross-linked counterparts. Ultrasonication studies indicated
that the GDE CLEAs of lipase PS and PAL were mechanically
more stable than the GA CLEAs. In the kinetic resolution of

rac-1-phenylethanol, the catalytic activity of the GDE–lipase
CLEAs (U = 69.6, 134.8, and 127.4 U g�1 for AK, CaL B, and PS
prepared at 22 8C, respectively) surpassed that of the corre-
sponding GA–lipase CLEAs (U = 24.4, 131.0, and 119.2 U g�1 for
AK, CaL B, and PS prepared at 22 8C, respectively). The GDE co-
CLEAs from PAL and bovine serum albumin (BSA) could be re-
cycled at least three times if used for the stereoselective am-
monia addition in 6 m ammonia to (E)-3-(thiophen-2-yl)acrylic
acid, whereas the recycling of the conventional GA–PAL CLEAs
from this medium failed.
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the protocol for using GA must be specified in detail for each
protein.[6–8]

General methods using GA as a cross-linker are known for
many enzymes such as oxidoreductases, chloroperoxidase,
penicillin acylase, proteases, lipases,[6, 7] and phenylalanine am-
monia-lyase (PAL).[9] Although the recyclabilities of CLEAs pre-
pared from various enzymes including lipase from Pseudomo-
nas sp.[10] and PAL (in the elimination reaction from l-Phe)[9]

have been documented, an improvement in the catalytic activ-
ity and stability of the conventional CLEAs is a timely objec-
tive.[4] Therefore, we decided to study bisepoxides as a new
class of cross-linkers in the generation of CLEAs of lipases and
PALs, which represent two enzyme classes.

Lipases are monomeric enzymes (triacylglycerol hydrolases,
EC 3.1.1.3) and by far the most often used biocatalysts in sev-
eral applications,[11] such as in bakery, as a laundry detergent
additive, and even in alternative energy strategies to convert
vegetable oils into biofuels.[12] In living organisms, lipases cata-
lyze the hydrolysis of triglycerides to fatty acids and glycerol[13]

at the lipid–water interface.[14] In synthetic processes, lipases
can catalyze a wide range of enantio- and regioselective reac-
tions such as hydrolysis, esterification, transesterification, ami-
nolysis, and ammoniolysis.[15] In other immobilization methods,
CLEAs of lipases proved to be efficient biocatalysts.[6, 7]

PALs (EC 4.3.1.24 and EC 4.3.1.25) are homotetrameric en-
zymes catalyzing the nonoxidative deamination of l-Phe to
(E)-cinnamic acid.[16] In plants, PALs are essential at the starting
point of the phenylpropanoid pathway.[17] The presence of PAL
was also reported in fungi[18] and in some bacteria.[19] In medi-
cal applications, PAL is a potential therapeutic enzyme in
cancer treatment[20] or in the enzyme replacement therapy of
phenylketonuria.[21] PAL has synthetic potential as a biocatalyst
in the large-scale production of l-Phe through the addition of

ammonia to (E)-cinnamic acid.[22]

PALs of plant and yeast origin
were also useful as biocatalysts
in the preparation of various un-
natural l- and d-a-amino
acids.[16, 19, 23] Because cross-link-
ing stabilizes multimeric en-
zymes,[24] it is not surprising that
isolated PALs were immobilized
as simple CLEAs[9] or BSA co-
CLEAs[25] with GA.

In addition to the factors in-
vestigated most frequently in
CLEA optimization studies
(choice of solvent, amount of
GA, and addition of surfactants
and other chemicals),[6, 7] other
aldehyde cross-linkers, such as
dextran polyaldehyde, were
used if GA was detrimental to
enzyme activity.[26] Moreover, the
co-immobilization of the active
enzyme with an inert protein
such as the globular, lysine-rich

BSA proved to be beneficial as it was demonstrated by the im-
proved properties of enzyme–BSA co-CLEAs from BSA and
lipase B from Candida antarctica (CaL B)[27] or from BSA and
PAL.[25] By increasing the cross-linking density, the use of BSA
improved stability and mechanical resistance of CLEAs made of
CaL B, with relatively few lysines exposed on the surface.[27]

Similarly, the positive effect of BSA was due to the greatly in-
creased number of cross-links between the larger lysine-poor
homotetrameric PAL (molecular mass 302 kDa) and the smaller
lysine-rich monomeric BSA (molecular mass 66.5 kDa).[25]

Poly(glycidyl ethers), such as glycerol diglycidyl ether (GDE)
and poly(ethylene glycol) diglycidyl ether, are widely used as
additives for cross-linking polymers bearing amine, hydroxyl,
or carboxyl groups. For example, polyfunctional epoxides such
as glycidyl ethers reacting with polyamines represent an im-
portant class of epoxy hardeners.[28] Although a study using
poly(ethylene glycol) diglycidyl ether for the preparation of mi-
croelectrode biosensors[29] indicated the reactivity, usefulness,
and biocompatibility of such compounds toward enzymes as
polyamines, their use as cross-linking agents has not been re-
ported for the preparation of CLEAs. Bisepoxides such as GDE
are useful cross-linkers in forming CLEAs owing to their ability
to form stable bonds under mild conditions not only with the
amine groups of lysine but also with the sulfur- and oxygen-
containing residues of cysteine, tyrosine, aspartate, or gluta-
mate. Furthermore, GDE is an inexpensive, partially water-solu-
ble bisepoxy compound; it is less toxic than GA.

To explore the value of GDE as a cross-linker for the prepara-
tion of CLEAs (Scheme 1), lipases and PALs were selected as
two classes of enzymes with important synthetic applications.
This study demonstrates, for the first time, the usefulness of
GDE as a convenient bisepoxy-type cross-linker for the prepa-
ration of CLEAs and co-CLEAs of different monomeric and mul-

Scheme 1. Preparation of CLEA biocatalysts.
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timeric enzymes, which provides biocatalysts with improved
characteristics.

Results and Discussion

Preparation and morphology of CLEAs from lipases and
PALs

CLEAs prepared with GDE and GA differ in several aspects
(Scheme 1). For example, the cross-link with GDE (11-heavy
atom-long chain with hydrogen bond donor and acceptor
groups) is longer and more hydrophilic than that with GA
(five-carbon-long aliphatic chain) under dilute, slightly basic
conditions. Moreover, the C�X bonds (X = NH, S, O) forming in
GDE cross-linking, in contrast to the C=N bonds forming in GA
cross-linking, are not susceptible to hydrolysis.

Although the operational and thermal stability and recycling
of CLEAs from various enzymes were examined and document-
ed,[4–7] it is important to demonstrate the mechanical stability
differences of CLEAs prepared with different cross-linkers
through the analysis of their particle size distribution after
strong ultrasonication. The particle size distribution of CLEAs
from lipase PS and PAL before and after ultrasonication (for
300 and 600 s) is shown in Figures 1 and 2, respectively.

The GDE CLEAs demonstrated a more uniform particle size
distribution [final mean particle size �26 mm for lipase PS (Fig-
ure 1 a) and �16 mm for PAL (Figure 2 a)] and better resistance
to mechanical stress after ultrasonication than the correspond-
ing GA CLEAs [42 mm for lipase PS (Figure 1 b) and 19 mm for
PAL (Figure 2 b)] . These differences may be due to the different
nature of cross-links with GA and GDE. As mentioned earlier,
quite diverse types of cross-links can be formed with GA, de-

pending on which form of GA takes part in cross-link forma-
tion.[8] The high variability of cross-linking with GA may explain
the less uniform particle size distribution of the GA CLEAs than
that of the corresponding GDE CLEAs. In contrast, bisepoxides
are less inclined to polymerize at nearly neutral pH values than
GA. Although the epoxide rings of GDE may react with a wider
selection of nucleophilic residues than GA[28] (Scheme 1, X =

NH, S, and O), the topology of forming cross-links comprising
an 11-heavy atom-long chain with the monomeric GDE is more
uniform than that of the cross-links generated with GA. Be-
cause the epoxide functions of GDE may form cross-links not
only via the surface-exposed amine functions of lysine residues
but also via sulfur and oxygen atoms of cysteine, tyrosine, as-
partate, and glutamate, the cross-link density may be higher in
the GDE CLEAs than in the GA CLEAs, especially in the case of
proteins with only few surface-exposed lysine residues. These
differences may rationalize the more uniform particle size dis-
tribution as well as the higher mechanical stability of the GDE
CLEAs than that of the GA CLEAs.

A comparison of the non-cross-linked coaggregates pre-
pared from PAL and BSA and those cross-linked with GDE and
GA (co-CLEAs) by using SEM also revealed remarkable differen-
ces (Figure 3). The SEM images for the non-cross-linked coag-
gregates of PAL and BSA demonstrated an assembly of amor-
phous particles (Figures 3 a and S2 a) whereas the aggregates
of pure PAL contained crystal-like structures (Figure S2 b). PAL
CLEAs (Figure S3 a and b) and PAL–BSA co-CLEAs (Figures 3 b
and c) were less structured than the non-cross-linked aggre-
gates. The GDE–PAL–BSA co-CLEAs appeared as porous struc-
tures (Figure 3 b) with a larger available surface than that of
the nonporous GA–PAL–BSA co-CLEAs (Figure 3 c). A higher
degree of porosity was also observed for the GDE–PAL CLEAs
(Figure S3 b) compared with the GA–PAL CLEAs (Figure S3 a).

Figure 1. Change in the particle size distribution of lipase PS aggregates
cross-linked with a) GDE and b) GA after ultrasonication for 300 and 600 s.
I = relative intensity, d = diameter.

Figure 2. Change in the particle size distribution of PAL aggregates cross-
linked with a) GDE and b) GA after ultrasonication for 300 and 600 s.
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Stereoselective biotransformations with lipase CLEAs

To correlate morphology data of various CLEAs of lipases and
PALs with their catalytic performances, as a typical example,
a stereoselective reaction was studied for each type of enzyme
(Scheme 2).

Lipase CLEAs and the corresponding precipitated but non-
cross-linked aggregates were prepared from three frequently
used lipases: AK (from Pseudomonas fluorescens), PS, and
CaL B. The lipase aggregates were tested as enantiomer-selec-
tive biocatalysts in the kinetic resolution of rac-1-phenyletha-
nol (rac-1) with vinyl acetate in an organic medium (Scheme 2
and Table 1). We were pleased to find that as a new cross-

linker, GDE proved to be quite efficient. GDE was an effective
cross-linker for CLEAs from all the three lipases (Table 1).
Notably, cross-linking is sensitive to temperature.

As expected, cross-linking by oxirane ring opening with the
reactive groups of the protein exposed on the surface was in
all cases more pronounced at 22 8C than at 4 8C. Cross-linking
with GA demonstrated similar behavior because all GA–lipase
CLEAs prepared at 22 8C performed better than those prepared
at 4 8C. The activity difference between GDE and GA CLEAs
was larger if precipitation and cross-linking were performed at
4 8C. In the case of lipases (AK and CaL B), the activity of GDE
CLEAs prepared at 4 8C was 6–10 times higher than that of the
GA CLEAs prepared at 4 8C. It can be assumed that at a low
temperature, mainly Schiff’s base-type bonds were formed
from the monomeric GA, which resulted in a lower degree of
cross-linking and multipoint stabilization. Even at this low tem-
perature, epoxides may react not only with amines but also
with S- and O-nucleophiles, which leads to denser cross-link-
ing. At a higher temperature, various oligomeric forms of GA[8]

can enhance cross-linking but with GDE an even denser cross-
link network may be formed. Notably, with all three lipases
(AK, PS, and CaL B), the best GDE CLEAs (prepared at 22 8C)
proved to be superior to their GA counterparts in terms of
both activity (see U and c in Table 1) and enantiomer selectivity
(see ee(R)�2 and E in Table 1). These results—at least the im-
proved activity—can be due to the differences in cross-link

Figure 3. SEM images of A) coprecipitated PAL and BSA and PAL–BSA coag-
gregates cross-linked with B) GDE and C) GA.

Scheme 2. Biotransformations with lipase and PAL biocatalysts.

Table 1. Catalytic properties of various lipase CLEAs in the kinetic resolu-
tion of rac-1 with vinyl acetate.[a]

Lipase Cross-linker T[b]

[8C]
U
[U g�1]

C
[%]

ee(R)-2

[%]
E

AK –[c] 4 6.2 2.2 97.9 100
AK GDE 4 75.9 27.5 99.2 >100
AK GDE 22 69.6 25.3 99.4 >200
AK GA 4 6.6 2.4 98.6 >200
AK GA 22 24.4 8.9 99.2 >200
CaL B –[c] 4 3.2 1.2 97.2 72
CaL B GDE 4 60.7 22.0 99.8 @ 200
CaL B GDE 22 134.8 48.9 99.7 @ 200
CaL B GA 4 10.9 3.9 99.2 >200
CaL B GA 22 131.0 47.5 99.7 @ 200
PS –[c] 4 11.6 4.2 99.3 >200
PS GDE 4 30.6 11.1 99.6 @ 200
PS GDE 22 127.4 46.2 99.4 @ 200
PS GA 4 70.7 25.7 99.5 @ 200
PS GA 22 119.2 43.2 99.4 @ 200

[a] Reaction conditions: hexane/tert-butyl methyl ether 2:1, t = 2 h, T =

30 8C; [b] Temperature of precipitation from acetone and cross-linking;
[c] Precipitated aggregates without cross-linking.
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density and the fact that the cross-linker in GDE CLEAs is
longer, which results in a looser structure with less limitation
of diffusion.

It has already been shown that even the mechanically less
stable GA CLEAs were recyclable (e.g. , lipase PS CLEAs could
be recycled 10 times from a kinetic resolution in an organic
medium with only 19.1 % loss of activity[10]). Therefore, the re-
cycling of lipase CLEAs was not studied herein.

Stereoselective biotransformations with PAL CLEAs

Various CLEAs were prepared from pure recombinant PAL
(from P. crispum) and tested in ammonia elimination from
l-Phe, their natural substrate (data not shown). It was demon-
strated earlier with the nonimmobilized pure PAL that the reac-
tion from rac-2-amino-3-(thiophen-2-yl)propionic acid (rac-3 ;
with a tiophen-2-yl moiety) is a kinetic resolution and elimina-
tion from 3 proceeds faster than the elimination from the nat-
ural substrate l-Phe.[23d] Therefore, CLEAs from pure PAL
(P. crispum) with either GA or GDE as cross-linkers were tested
for ammonia elimination from this fast-reacting substrate 3
(Scheme 2).

The GA–PAL CLEAs (prepared from the crude supernatant of
Rhodotorula glutinis fermentation) were reported to be recycla-
ble up to 12 times in the production of l-Phe through ammo-
nia addition to (E)-cinnamate.[9] In addition, the GA–PAL–BSA
co-CLEAs increased the thermal stability of CaL B[29] and crude
PAL.[25] Because a previous study with the native form of pure
PAL (from P. crispum) showed that ammonia addition to ((E)-3-
(thiophen-2-yl)acrylic acid) (4) resulted in the stereospecific for-
mation of (S)-3,[23d] the behavior of PAL–BSA co-CLEAs (from
P. crispum) was investigated further in the elimination reaction
from 3 and the addition reaction onto 4 (Scheme 2 and
Figure 4).

Although both GA and GDE–PAL CLEAs were active as bio-
catalysts in the elimination reactions from l-Phe or rac-3, none
of them were active in the reverse reaction (i.e. , ammonia ad-
dition to the acrylate 4 ; data not shown). In contrast, the GA
and GDE–PAL–BSA co-CLEAs were active both in the ammonia
elimination from 3 (Figure 4 a) and in the ammonia addition to
4 (Figure 4 b). These results may be rationalized by assuming
a tight packing of CLEAs from pure PAL, which may involve
severe limitation of diffusion. Owing to the different sizes of
BSA and PAL, the PAL–BSA co-CLEAs may have a looser struc-
ture, which results in less limitation of diffusion and less loss of
activity on recycling. This assumption may be in accordance
with the activity of the GA–crude PAL CLEAs (from R. glutinis)
in ammonia addition to (E)-cinnamate[9] because proteins in
the crude supernatant other than PAL may cause a similar “di-
lution effect” as the BSA in our PAL–BSA co-CLEAs.

Recycling studies revealed remarkable stability differences
between GA and GDE–PAL–BSA co-CLEAs (Figure 4). Although
the GDE–PAL–BSA co-CLEAs retained a significant portion of
their initial activities after the third reaction cycle even in the
alkaline medium used for ammonia addition to 4 (6 m ammo-
nia solution, pH 10.0; Figure 4 b), the GA–PAL–BSA co-CLEAs
were found to be completely inactivated after the first cycle.

Our results indicated that GDE cross-linking increases not only
the mechanical stability of the CLEAs formed but also the op-
erational stability compared with those of the GA CLEAs.

Conclusions

Glycerol diglycidyl ether (GDE) was used as a new and efficient
bisepoxide-type cross-linker for the cross-linked enzyme aggre-
gates (CLEAs) of various enzymes such as lipases and phenyl-
alanine ammonia-lyases.

The GDE CLEAs were efficient and robust biocatalysts sur-
passing the performance of the corresponding glutaraldehyde
CLEAs. The use of GDE and similar bisepoxide cross-linkers
widen the scope of the cross-linking technology for enzyme
immobilization.

Experimental Section

The sources of materials and enzymes and details for analyses are
provided in the Supporting Information.

Figure 4. Recycling of PAL–BSA coaggregates cross-linked with GDE and GA
in A) ammonia elimination from rac-3 and B) ammonia addition to 4.
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Preparation of lipase and PAL CLEAs

The enzyme solution (1 mL, 2 mg mL�1, in TRIS buffer 0.1 m, pH 8.8)
and ethanol for PAL or acetone for lipase (3 mL, anhydrous) as
a precipitant were mixed and shaken at RT for 10 min. The GA or
GDE solution (80 mL, 2 %) was added to the mixture with continu-
ous shaking (450 rpm). After 24 h, the mixture was centrifuged
(2200 g, 15 min, 8 8C), the supernatant decanted, and the residue
washed 3 times with TRIS buffer (suspension in 10 mL, 0.1 m,
pH 8.8, followed by centrifugation: 2200 g, 15 min, 8 8C) and once
with ethanol (suspension in 10 mL, followed by centrifugation:
2200 g, 15 min, 8 8C). Before use, CLEAs were kept in ethanol
(2 mL) at 4 8C.

Preparation of PAL–BSA co-CLEAs

The PAL solution (1 mL, 2 mg mL�1, in TRIS buffer 0.1 m, pH 8.8)
and the aqueous solution of 4 (650 mL, 15.4 mg mL�1) were mixed
and shaken at RT for 5 min. The mixture of the BSA solution
(300 mL, 200 mg mL�1 in water) and the starch solution (100 mL,
0.5 % aq solution) were shaken for 5 min. Then, the GA or GDE so-
lution (80 mL, 2 %) was added to the mixture with continuous shak-
ing for 5 min. The enzyme solution was added with intensive stir-
ring, and the resulting mixture was shaken for 10 min. Finally, an-
hydrous ethanol (3 mL) was added to the mixture with continuous
shaking for 12 h at ambient temperature. Product work-up was
performed as for the single-enzyme CLEAs.
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Toşa, C. L. Bencze, J. Brem, F. D. Irimie, J. R�tey, Heterocycles 2010, 82,
1217 – 1228.

[24] R. Fernandez-Lafuente, Enzyme Microb. Technol. 2009, 45, 405 – 418.

� 2014 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ChemCatChem 2014, 6, 1463 – 1469 1468

CHEMCATCHEM
FULL PAPERS www.chemcatchem.org

http://dx.doi.org/10.1002/anie.200301664
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200301664
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200301664
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200301664
http://dx.doi.org/10.1002/ange.200301664
http://dx.doi.org/10.1002/ange.200301664
http://dx.doi.org/10.1002/ange.200301664
http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1996.0226
http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1996.0226
http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1996.0226
http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1996.0226
http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.2000.3994
http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.2000.3994
http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.2000.3994
http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.2000.3994
http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2006.05.257
http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2006.05.257
http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2006.05.257
http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2006.05.257
http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2006.05.257
http://dx.doi.org/10.1039/b711564b
http://dx.doi.org/10.1039/b711564b
http://dx.doi.org/10.1039/b711564b
http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201100534
http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201100534
http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201100534
http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201100534
http://dx.doi.org/10.1021/cs200124a
http://dx.doi.org/10.1021/cs200124a
http://dx.doi.org/10.1021/cs200124a
http://dx.doi.org/10.1021/cs200124a
http://dx.doi.org/10.1007/s13205-012-0071-7
http://dx.doi.org/10.1007/s13205-012-0071-7
http://dx.doi.org/10.1007/s13205-012-0071-7
http://dx.doi.org/10.1007/s13205-012-0071-7
http://dx.doi.org/10.1002/adsc.200700082
http://dx.doi.org/10.1002/adsc.200700082
http://dx.doi.org/10.1002/adsc.200700082
http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60075k
http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60075k
http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60075k
http://dx.doi.org/10.1039/c2cs35231a
http://dx.doi.org/10.1039/c2cs35231a
http://dx.doi.org/10.1039/c2cs35231a
http://dx.doi.org/10.1021/ol005593x
http://dx.doi.org/10.1021/ol005593x
http://dx.doi.org/10.1021/ol005593x
http://dx.doi.org/10.1002/bit.20184
http://dx.doi.org/10.1002/bit.20184
http://dx.doi.org/10.1002/bit.20184
http://dx.doi.org/10.1002/bit.20184
http://dx.doi.org/10.1080/10242420500183378
http://dx.doi.org/10.1080/10242420500183378
http://dx.doi.org/10.1080/10242420500183378
http://dx.doi.org/10.1007/s00253-011-3554-2
http://dx.doi.org/10.1007/s00253-011-3554-2
http://dx.doi.org/10.1007/s00253-011-3554-2
http://dx.doi.org/10.1021/op100289f
http://dx.doi.org/10.1021/op100289f
http://dx.doi.org/10.1021/op100289f
http://dx.doi.org/10.1021/op100289f
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2006.07.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2006.07.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2006.07.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2006.07.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2006.11.057
http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2006.11.057
http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2006.11.057
http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2006.11.057
http://dx.doi.org/10.1007/s11746-009-1401-8
http://dx.doi.org/10.1007/s11746-009-1401-8
http://dx.doi.org/10.1007/s11746-009-1401-8
http://dx.doi.org/10.1007/s11746-009-1401-8
http://dx.doi.org/10.1016/0165-9936(94)85023-2
http://dx.doi.org/10.1016/0165-9936(94)85023-2
http://dx.doi.org/10.1016/0165-9936(94)85023-2
http://dx.doi.org/10.1007/s12010-012-9738-0
http://dx.doi.org/10.1007/s12010-012-9738-0
http://dx.doi.org/10.1007/s12010-012-9738-0
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2007.12.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2007.12.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2007.12.001
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19980703)37:12%3C1608::AID-ANIE1608%3E3.0.CO;2-V
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19980703)37:12%3C1608::AID-ANIE1608%3E3.0.CO;2-V
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19980703)37:12%3C1608::AID-ANIE1608%3E3.0.CO;2-V
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3757(19980619)110:12%3C1694::AID-ANGE1694%3E3.0.CO;2-3
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3757(19980619)110:12%3C1694::AID-ANGE1694%3E3.0.CO;2-3
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3757(19980619)110:12%3C1694::AID-ANGE1694%3E3.0.CO;2-3
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7799(98)01195-0
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7799(98)01195-0
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7799(98)01195-0
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7799(98)01195-0
http://dx.doi.org/10.1021/ie0510526
http://dx.doi.org/10.1021/ie0510526
http://dx.doi.org/10.1021/ie0510526
http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2010.05.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2010.05.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2010.05.012
http://dx.doi.org/10.1016/S1367-5931(02)00297-1
http://dx.doi.org/10.1016/S1367-5931(02)00297-1
http://dx.doi.org/10.1016/S1367-5931(02)00297-1
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200461377
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200461377
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200461377
http://dx.doi.org/10.1002/ange.200461377
http://dx.doi.org/10.1002/ange.200461377
http://dx.doi.org/10.1002/ange.200461377
http://dx.doi.org/10.1002/ange.200461377
http://dx.doi.org/10.1105/tpc.104.025288
http://dx.doi.org/10.1105/tpc.104.025288
http://dx.doi.org/10.1105/tpc.104.025288
http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2007.12.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2007.12.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2007.12.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2007.12.009
http://dx.doi.org/10.5941/MYCO.2011.39.4.257
http://dx.doi.org/10.5941/MYCO.2011.39.4.257
http://dx.doi.org/10.5941/MYCO.2011.39.4.257
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0085943
http://dx.doi.org/10.1002/bab.1089
http://dx.doi.org/10.1002/bab.1089
http://dx.doi.org/10.1002/bab.1089
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2008.05.025
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2008.05.025
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2008.05.025
http://dx.doi.org/10.1016/j.ymgme.2011.08.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.ymgme.2011.08.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.ymgme.2011.08.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.ymgme.2011.08.009
http://dx.doi.org/10.1016/0167-7799(85)90079-4
http://dx.doi.org/10.1016/0167-7799(85)90079-4
http://dx.doi.org/10.1016/0167-7799(85)90079-4
http://dx.doi.org/10.1007/BF01021641
http://dx.doi.org/10.1007/BF01021641
http://dx.doi.org/10.1007/BF01021641
http://dx.doi.org/10.1007/BF01021641
http://dx.doi.org/10.1006/abbi.1998.0860
http://dx.doi.org/10.1006/abbi.1998.0860
http://dx.doi.org/10.1006/abbi.1998.0860
http://dx.doi.org/10.1002/chem.200501034
http://dx.doi.org/10.1002/chem.200501034
http://dx.doi.org/10.1002/chem.200501034
http://dx.doi.org/10.1002/chem.200501034
http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.200500902
http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.200500902
http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.200500902
http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.200500902
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200900337
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200900337
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200900337
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200900337
http://dx.doi.org/10.1016/j.enzmictec.2009.08.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.enzmictec.2009.08.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.enzmictec.2009.08.009
www.chemcatchem.org


[25] J. D. Cui, L. M. Sun, L. Li, Appl. Biochem. Biotechnol. 2013, 170, 1827 –
1837.

[26] C. Mateo, J. M. Palomo, L. M. van Langen, F. van Rantwijk, R. A. Sheldon,
Biotechnol. Bioeng. 2004, 86, 273 – 276.

[27] J. Cruz, O. Barbosa, R. C. Rodrigues, R. Fernandez-Lafuente, R. Torres, C.
Ortiz, J. Mol. Catal. B 2012, 80, 7 – 14.

[28] L. Shechter, J. Wynstra, R. P. Kurkjy, Ind. Eng. Chem. 1956, 48, 94 – 97.

[29] a) N. Vasylieva, B. Barnych, A. Meiller, C. Maucler, L. Pollegioni, J. S. Lin,
D. Barbier, S. Marinesco, Biosens. Bioelectron. 2011, 26, 3993 – 4000;
b) J. J. Burmeister, V. A. Davis, J. E. Quintero, F. Pomerleau, P. Huettl, G. A.
Gerhardt, ACS Chem. Neurosci. 2013, 4, 721 – 728.

Received: September 22, 2013
Published online on March 24, 2014

� 2014 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ChemCatChem 2014, 6, 1463 – 1469 1469

CHEMCATCHEM
FULL PAPERS www.chemcatchem.org

http://dx.doi.org/10.1007/s12010-013-0317-9
http://dx.doi.org/10.1007/s12010-013-0317-9
http://dx.doi.org/10.1007/s12010-013-0317-9
http://dx.doi.org/10.1002/bit.20033
http://dx.doi.org/10.1002/bit.20033
http://dx.doi.org/10.1002/bit.20033
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2012.04.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2012.04.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2012.04.013
http://dx.doi.org/10.1021/ie50553a029
http://dx.doi.org/10.1021/ie50553a029
http://dx.doi.org/10.1021/ie50553a029
http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2011.03.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2011.03.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2011.03.012
http://dx.doi.org/10.1021/cn4000555
http://dx.doi.org/10.1021/cn4000555
http://dx.doi.org/10.1021/cn4000555
www.chemcatchem.org


Supporting Information
� Copyright Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 69451 Weinheim, 2014

Bisepoxide Cross-Linked Enzyme Aggregates—New
Immobilized Biocatalysts for Selective Biotransformations
Di�na Weiser,[a] Andrea Varga,[b] Klaudia Kov�cs,[a, c] Fl�ra Nagy,[a] Andr�s Szil�gyi,[d]

Be�ta G. V�rtessy,[c, e] Csaba Paizs,[b] and L�szl� Poppe*[a, f]

cctc_201300806_sm_miscellaneous_information.pdf



 1 

 

 

 

 

 

 

Table of contents 

Materials ...................................................................................................................................................... 2 

 Enzymes .............................................................................................................................................. 2 

 Chemicals ............................................................................................................................................ 2 

Methods ....................................................................................................................................................... 2 

 Activity of single lipase CLEAs in reaction of 1 ............................................................................. 2 

 Activity of single PAL CLEAs and PAL-BSA co-CLEAs in reactions of 3 and 4 ....................... 4 

 1H NMR assignment of the signals in reactions from 3 and 4 ..................................................... 4 

Particle size analysis of CLEAs ............................................................................................................... 4 

SEM images of PAL CLEAs ..................................................................................................................... 4 

Recycling of PAL-BSA co-CLEAs in reactions of 3 and 4 ................................................................... 5 

References .................................................................................................................................................. 7 

 



 2 

Materials 

Enzymes 

Amano Lipase AK (lipase from Pseudomonas fluorescens) and Amano Lipase PS [lipase from 

Burkholderia cepacia (formerly Pseudomonas cepacia)] were obtained from Sigma-Aldrich 

(Saint Louis MO, USA). CaLB (recombinant Candida antarctica Lipase B) was obtained from  

c-LEcta (Leipzig, Germany). Phenylalanine ammonia-lyase from parsley (Petroselinum crispum) 

was overexpressed in E. coli and purified according to the method described by Poppe, et al.[1] 

Chemicals 

Racemic 1-phenylethanol (1), L-phenylalanine, vinyl acetate, Tris-base, glutaraldehide (25% aq. 

solution), glycerol 1,3-diglycidyl ether and ammonium hydroxide (25% aq. solution) were 

purchased from Sigma-Aldrich. Racemic 2-amino-3-(tiophen-2-yl)propionic acid 3 and 3-

(tiophen-2-yl)acrylic acid 4 were prepared by the methods described Paizs, et al.[ 2 , 3 ] The 

technical grade solvents such as hexane, methyl tert-butyl ether (TBME) and dichloromethane 

from Molar Chemicals (Budapest, Hungary) were dried and/or freshly distilled prior to use.  

 

Methods 

Activity of lipase CLEAs in kinetic resolution of 1 

CLEAs or non-cross-linked form of lipase (12.5 mg, lipase AK, PS or CaL B) was added to a 

solution of 1 (50 µl; 50.6 mg; 0.41 mmol) in hexane/TBME/vinyl acetate 6/3/1 (v/v) mixture (1 

ml) in an screw-capped amber glass vial and the resulting mixture was shaken (1000 rpm) at 

30°C for 2 h.  

Samples (50 µl) from each reaction mixtures were diluted with dichloromethane (1000 µl) and 

analyzed by GC [Agilent 4890 equipment, Hydrodex β-6TBDM column (Machery-Nagel, 25 m × 

0.25 mm × 0.25 µm), FID: 250°C, injector:  250°C, H2 (12 psi, split ratio: 1:50), oven: 120°C, 8 

min; tr (min) for 1 and 2: 3.82 [(S)-2], 4.19 [(R)-2], 5.49 [(R)-1], 5.71 [(S)-1]. Enantiomeric ratio 

(E) was calculated from conversion (c) and enantiomeric excess of the product (ee(R)-2) and 

independently from the enantiomeric excess of the substrate (ee(S)-1) and product (ee(R)-2) as 

well.[4] Due to sensitivity to experimental errors, E values calculated in the 100-200 range are 

given as >100, in the 200-500 range as >200 and above 500 as »200. The specific activity of 

the biocatalyst (U) was calculated by using the U= (n2×c)/(t×mB) equation (where n2 [ mol] is 

the amount of the product 2, c is the conversion, t [min] is the reaction time and mB [g] is the 

mass of the biocatalyst).[5] 
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Figure S1. Representative GC data on kinetic resolution of 1 catalyzed by precipitated CaL B powder (A), GDE cross-linked CaL 

B (B) and GA cross-linked CaL B (C) 

A 
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Activity of PAL CLEAs and PAL-BSA co-CLEAs in reactions of 3 and 4  

PAL CLEAs (pure PAL CLEAs and co-CLEAs, 2 mg ml-1) were added to the solution of 2-

amino-3-(tiophen-2-yl)propionic acid (3, 2 ml, 5 mM in TRIS buffer 0.1 M, pH 8.8). The reaction 

mixture was shaken (1350 rpm) at room temperature for 24 h. Afterwards the reaction mixture 

was filtered and the filtrate evaporated.  

PAL CLEAs (simple and co-CLEAs, 2 mg ml-1) were added to the solution of 3-(tiophen-2-

yl)acrylic acid (4, 2 ml, 5 mM in ammonia solution 6M, pH 10.0 was adjusted by CO2 gas 

bubbling). The reaction mixture was shaken (1350 rpm) at room temperature for 24 h. 

Afterwards the reaction mixture was filtrated and the filtrate evaporated. 

The conversion in reactions from 3 or 4 were determined by 1H NMR. The 1H NMR spectra 

were recorded on a Brucker spectrometer operating at 600 MHz at 25 °C in [D4]-acetic acid as 

solvent. Signals are expressed in ppm on the δ scale. 

 

1H NMR assignment of the signals in reactions from 3 and 4 

1H NMR: 8.21 (d, J = 15.7 Hz, 1H, from 4), 7.84 (d, J = 5.0 Hz, 1H, from 4), 7.69 (d, J = 3.5 Hz, 1H, from 

4), 7.59 (d, J = 5.1 Hz, 1H, from 3), 7.40 (dd, J =4.9, 3.8 Hz, 1H, from 4), 7.31 (d, J = 2.8 Hz, 1H, from 3), 

7.26 (dd, J = 4.9, 3.5 Hz, 1H, from 3), 6.56 (d, J = 15.7 Hz, 1H, from 4). 

 

Particle size analysis of CLEAs 

Particle size distribution of CLEAs was determined by laser light scattering (Horiba, LA-950). The CLEA 

samples were dispersed in ethanol. Ultrasonic (20 kHz) was applied to disintegrate the aggregates of 

CLEA particles. The size distribution was measured after 0, 300 and 600 s ultrasonication. Mie scattering 

theory was used in the calculations.[6] 

 

SEM images of PAL CLEAs 

The morphology of different CLEAs was analyzed by a JEOL JSM-5500LV scanning electron 

microscope (SEM). For better imaging samples were coated with a gold nano-film layer by a 

neubliser.  
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Figure S2. SEM images of co-aggregates of PAL and BSA (A) and aggregates of PAL (B) 
 
 
 

  
 

Figure S3. SEM images of PAL CLEAs cross-linked by GA (A) and cross-linked by GDE (B) 

 

Recycling of PAL-BSA co-CLEAs in reactions of 3 and 4 

The reaction mixture of the above reactions starting from either 3 or 4 was centrifuged (2200 g, 

15 min, 8oC), the supernatant decanted and the residue washed two times with TRIS buffer 

(suspension in 10 mL, 0.1M, pH 8.8 followed by centrifugation: 2200 g, 15 min, 8oC). Afterwards 

fresh reaction media was added to the PAL-BSA co-CLEAs and the reaction was repeated 

under the same conditions as described for the activity determination. 

1H NMR spectra of the three repeated reactions starting from 4 in 6M ammonia solution (pH 

10.0, adjusted by CO2) with PAL-BSA co-CLEAs are shown in Figs. S4 – S6. 
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Figure S4. 
1
H NMR of the 1

st
 reaction from 4 with GDE cross-linked PAL-BSA co-CLEAs 

 

 

Figure S5. 
1
H NMR of the 2

nd
 reaction from 4 with GDE cross-linked PAL-BSA co-CLEAs 
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Figure S6. 
1
H NMR of the 3

rd
 reaction from 4 with GDE cross-linked PAL-BSA co-CLEAs 
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1. Introduction 

Lipases accept a quite broad range of substrates in mild and 

selective reactions and therefore widely used in various 

applications such as industrial biotransformations, 

immunosensings and biomedical processes.1 As general 

requirement for a successful application, these catalysts must be 

stable and fully functional under process conditions. The process 

conditions such as temperature, presence of organic (co)solvent, 

pH-value or pressure quite often differ from the natural 

environment of enzymes. Enzyme immobilization methods may 

offer possibilities for the physical stabilization.2 Immobilized 

enzymes are advantageous in various commercial applications due 

to the convenience in handling, the ease of separation of enzymes 

from the reaction mixture and reuse, the lowered production costs 

and the possible increase in thermal and pH stability. A carrier or 

an entrapment matrix for enzyme immobilization should be 

biocompatible and should provide an inert environment for the 

enzyme molecules keeping the native conformation of the 

enzymes and not compromising their biological activity. Although 

entrapment is a well-applied and efficient enzyme immobilization 

method, many of the traditionally obtained polymeric matrices 

provide too tight environment for the enzyme molecules thereby 

reducing their catalytic activity.  

——— 
*  Corresponding author. E-mail address: poppe@mail.bme.hu (L. Poppe). 

Recent developments in nanotechnology have provided a 

wealth of diverse nano-scaffolds that could potentially serve as 

supports for enzyme immobilization.3 Among the several nano-

sized materials, polymer nanofibers are promising carriers or 

entrapment matrices for enzyme immobilization.4 Traditional 

methods for polymer fiber production include melt spinning, dry 

spinning, wet spinning and gel-state spinning. The electrospinning 

technology allows the production of long, three-dimensional, 

ultrafine fibers with diameters in the range of a few nanometers to 

a few microns and lengths up to kilometers by using an 

electrostatic field.5 The unique properties of nanofibers could be 

utilized, such as extraordinarily high surface area per unit mass, 

very high porosity, tunable pore size, tunable surface properties, 

layer thickness, high permeability, low basic weight, ability to 

retain electrostatic charges and cost effectiveness, among others. 

Although a number examples exist about enzyme immobilization 

on the surface of nanofibers,3 only a few experiments were 

reported on lipase entrapment within nanofibers. For example, 

lipase from Pseudomonas fluorescens (Lipase AK) was already 

immobilized in polyurethane (PUR) nanofibers,6 and lipases from 

Candida rugosa,7 Rhizopus oryzae8 and Burkholderia cepacia 

(Lipase PS)9 were encapsulated in simple PVA nanofibers.   

In our previous study, it was found that electrospun PVA 

nanofibers were applicable for entrapment of lipase form 
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Burkholderia cepacia (Lipase PS) and lipase B from Candida 

antarctica (CaLB). The Lipase PS and CaLB biocatalysts 

entrapped in PVA nanofibers were durable biocatalysts retaining 

significant part of their original biocatalytic activity after 10 

recycling (40% with Lipase PS; 80% with CaLB).10  

One of the most successful strategies for enhancing enzyme 

activity during immobilization involves tuning the shape of the 

active site of the enzyme by molecular imprinting with substrates 

or their analogues.11‒13 The mutual effect of bioimprinting 

influencing the activity and enantioselectivity of lipases was 

demonstrated by immobilizations using sol-gel entrapment.14,15 

The bioimprinting effect could be rationalized on the basis of the 

generally accepted hypothesis of the interfacial activation 

mechanism. The active site of many lipases in aqueous solution is 

covered by a flexible region of the enzyme molecule, often called 

as lid. Interaction with a hydrophobic phase can cause opening of 

the lid to make the active site accessible. This hypothesis is 

supported by crystal structures of lipases involving open and 

closed forms.16,17 Since interfacial activation can cause a dramatic 

increase in catalytic activity, it is of profound importance for all 

applications of lipases, and should always be considered when 

develop immobilization methods.1 Although bioimprinting proved 

to be an efficient tool to modulate the properties of entrapped 

lipases, this strategy has not been combined with entrapment in 

electrospun nanofibers yet. 

Herein we report efficient bioimprinting of three lipases from 

Pseudomonas fluorescens (Lipase AK), from Burkholderia 

(Pseudomonas) cepacia (Lipase PS) and from Candida antarctica 

(CaLB) entrapped in poly(vinyl alcohol) (PVA) nanofibers.  Three 

types of additives, such as polyethylene glycols, non-ionic 

detergents and organosilanes, were investigated as bioimprinting 

molecules for the lipases. Polyethylene glycols and non-ionic 

detergents were already applied as substrate analogs exhibiting 

bioimprinting effects in sol-gel systems, but their effect in PVA 

entrapment has not been investigated yet. In a previous study, the 

bioimprinting effect of several organosilanes applied as silane 

precursors to form the sol-gel matrix was considered assuming 

their substrate analog function.15 In this study the bioimprinting 

effect of organosilanes such as phenyltriethoxysilane (PTEOS), 

octyltriethoxysilane (OTEOS) has been clearly demonstrated. 

2. Results and discussion 

2.1. Loading of Lipase AK for entrapment in PVA nanofibers 

One of the most important goals of enzyme entrapment is to 

reach an optimal enzyme loading, which results in high 

biocatalytic activity but keeps the amount of the valuable enzyme 

at the possible lowest level. To optimize enzyme loading in the 

course of entrapment of Lipase AK in PVA nanofiber, 

electrospinning was examined at different enzyme/PVA ratios 

(Table 1 and Fig. 1). Catalytic properties of the formed 

biocatalysts were tested in kinetic resolution of racemic 1-

phenylethanol (rac-1, Scheme 1 and Table 1).  

Although increasing the enzyme loading during PVA nanofiber 

formation resulted in biocatalysts of increasing activity (c) with 

excellent enantiomeric excess (ee(R)-2), the standard deviation of 

these biocatalytic parameters also increased (Table 1). In addition, 

at high lipase loading nanofiber fabrication become more and more 

difficult (at enzyme content 33% no nanofiber formation was 

possible).  Moreover, the increase of specific biocatalytic activity 

(UB) was not proportional with the lipase loading in nanofibers. 

The most beneficial activity yield (YA = 178%) was observed at 

5% lipase loading.  

Scheme 1. Kinetic resolution of racemic 1-phenylethanol (rac-1) catalyzed by 

lipase biocatalysts immobilized by entrapment in PVA nanofibers. 

 
Scanning Electron Microscopy (SEM) was used to study the 

morphology of PVA nanofibers with different lipase loading (it 

expressed as m/m% compared to the mass of PVA; Figure 1). SEM 

pictures at 5000× magnification showed significant deviations in 

the fiber structure depending on the enzyme content (Figure 1). 

Without enzyme or at 5% lipase loading, the formed PVA 

nanofibers were arranged as a well-defined nanostructured tissue 

with average fiber diameter of 500 nm (Figure 1A).  At lipase 

loading of 10% or above (Figure 1 C, D, E, F) nodes and 

confluences between the polymer fibers appeared and the structure 

of the nano-tissue was non-uniform. Based on the investigation of 

catalytic behavior and morphology of the forming fibrous 

biocatalysts entrapment of 5% Lipase AK was determined as 

optimal loading in PVA nanofibers to provide a homogenous 

nanostructured biocatalyst of high activity yield. 
 

Table 1. Kinetic resolution of 1-phenylethanol (rac-1) with Lipase AK in 
PVA nanofibers of different enzyme loading (time 2 h, reactions in triplicate) 

Enzyme content  

(%) 

c 

(%) 

ee(R)-2 

(%) 

UB 

(U g-1) 

YA 

(%) 

100a 48.3±0.03 95.2±0.03 33.3 100 

5   4.2±0.04 99.4±0.03   2.9 178 

10   5.9±0.14 99.4±0.01   4.1 126 

15 10.2±0.18 99.6±0.03   7.0 143 

20 18.4±0.88 99.6±0.05 12.7 169 

25 20.6±1.93 99.5±0.07 14.2 155 

33b - - - - 
a native Lipase AK; b no fiber formation 

 
2.2. Bioimprinting of lipases in PVA nanofiberAfter selecting 

5% lipase loading as optimal during PVA entrapment, three 
different lipases (Lipase AK, Lipase PS and CaLB) were 
investigated with rationally selected additives as bioimprinting 
agents. Studies with sol-gel entrapped lipases showed that the 
"ligand induced memory" can also prevail in sol-gel matrices, thus 
the immobilized lipase can “remember” the imprinting effect even 
after removal of the template molecule.11 For this reason, selection 
of proper bioimprinting agents might be crucial to improve the 
biocatalytic activity and selectivity of the enzymes. Tween 80, Brij 
30, PEG, olive oil, lauric acid were studied as potential imprinting 
agents for lipases in sol-gel matrices.18 In addition to the fact that 
the organosilane precursors were able to influence the sol-gel 
matrix structure, it was assumed that they could act as 
bioimprinting agents as well.15 The fact that lipases could accept 
alkoxysilanes as substrates during oligomerization of 
dimethlydiethoxysilane (DMDEOS) supported this hypothesis,19 
but in sol-gel systems these influencing factors could not be 
isolated from each other. Therefore, in this study four different 
organosilanes (TEOS, PTEOS, OTEOS and DMDEOS) were 
investigated for the first time as bioimprinting additives –besides 
four well-known bioimprinting molecules (Brij 30, Tween 80, 
PEG 400 and PEG 1000) – to enhance the biocatalytic properties 
of lipases entrapped in PVA nanofibers.  



 
Figure 1. Scanning electron microscopy (SEM) analysis of Lipase AK 

entrapped in PVA nanofibers at different enzyme content: 0 % (A), 5% (B), 
10% (C) 15 % (D), 20% (E) and 25 % (F). 

 

According to Kramers theory, the biocatalytic activity of 

enzymes could strongly depend on the viscosity of solvent because 

viscosity results in friction of proteins in solution leading to 

decreased motion and inhibiting catalysis in motile enzymes.20 

Thus, viscosity of the medium during entrapment could have an 

effect on the properties of the immobilized enzyme. In addition, 

viscosity can significantly influence the fiber formation during 

electrospinning. The dynamic viscosity of PVA solutions in the 

presence of the eight different additives were determined by 

rheometer (Figure 2). Except DMDEOS causing a slight increase 

of the solution’s viscosity, at the selected concentration (0.06 

v/v%) none of the surfactants and organosilanes designed to study 

as bioimprinting agents changed significantly the viscosity of the 

solution compared to the pure PVA solution. Therefore, any effect 

of the additives on the entrapped lipase could not be attributed to 

a change of the viscosity of the medium. 

 

 
Figure 2. Effect of different additives (0.06 v/v%) on the viscosity of PVA 

aq. solution (10 m/m%). 

 

Next, entrapment of three different lipases (Lipase AK, Lipase 

PS and CaLB) in the presence of the potential bioimprinting agents 

(polyethylene glycols, non-ionic detergents and organosilanes) in 

PVA nanofiber was performed. The bioimprinted nanofibrous 

lipase biocatalysts were tested in the kinetic resolution of 1 

phenylethanol rac-1 (Table 2, 3 and 4). 

 
Table 2. Effect of bioimprinting agents on performance of PVA-entrapped 

Lipase AK in kinetic resolution of 1-phenylethanol rac-1 (reaction time 2 h) 

Additive c 

(%) 

ee(R)-2 

(%) 

UB 

(U g-1) 

YA 

(%) 

-a 48.3 95.2 33.3 100 

-b 4.3 99.4 3.0 178 

Brij 30 8.3 99.8 5.7 345 

Tween 80 22.5 99.8 15.5 931 

PEG 400 21.4 99.7 14.7 885 

PEG 1000 3.9 99.6 2.7 160 

TEOS 4.5 99.8 3.1 188 

PTEOS 7.0 99.6 4.8 290 

OTEOS 6.6 99.7 4.6 275 

DMDEOS 3.8 99.6 2.6 158 

a Native Lipase AK powder; b Lipase AK entrapped in PVA nanofiber, without 

additive 

 

Immobilization of Lipase AK (from Pseudomonas fluorescens) 

in PVA nanofiber in presence of bioimprinting agents resulted in 

improved activity yield (YA) as compared to the entrapment 

without additive (Table 2). Moreover, the enantiomeric excess 

values (ee(R)-2) also improved in each case compared to the ee 

values achieved with the native Lipase AK (ee(R)-2= 99.4%) or 

Lipase AK in PVA without additive (ee(R)-2= 95.2%), particularly 

when Tween 80 [(YA= 931%, ee(R)-2= 99.8%)] or PEG 400 [(YA= 

885%, ee(R)-2= 99.7%)] were applied as bioimprinting additives. 

Among the organosilanes, PTEOS [(YA= 290%, ee(R)-2 = 99.6 %)] 

and OTEOS additives [(YA= 275%, ee(R)-2= 99.7%)] as additives 

enhanced the specific enzyme activity (Table 2). The X-ray 

structure of lipase from Pseudomonas aeruginosa (analogous to 

Lipase AK) complexed with nonaethylene glycol (PDB code: 

3CN9)21 indicated that PEG 400 molecule (consisting 8-9 ethylene 

oxide monomers) could fit into the active site of the lipase thereby 

keeping its open conformation during the immobilization process.  

 

Presence of bioimprinting additives in immobilization of 

Lipase PS (from Burkholderia cepacia) in electrospun PVA 

nanofibers also improved the specific activity and the 

enantiomeric excess (Table 3).  

 
Table 3. Effect of bioimprinting agents on performance of PVA-entrapped 

Lipase PS in kinetic resolution of 1-phenylethanol rac-1 (reaction time 2 h) 

Additive c 
(%) 

ee(R)-2 
(%) 

UB 
(U g-1) 

YA 
(%) 

-a 41.7 99.1 28.7 100 

-b 3.6 98.8 2.5 172 

Brij 30 13.6 99.5 9.4 654 

Tween 80 11.0 99.8 7.6 526 

PEG 400 42.2 99.7 29.1 2022 

PEG 1000 2.3 98.7 1.6 109 

TEOS 3.0 99.1 2.0 142 

PTEOS 6.5 99.6 4.5 312 

OTEOS 5.1 99.2 3.5 242 

DMDEOS 1.9 98.6 1.3 92 

a Native Lipase PS powder; b Lipase PS entrapped in PVA nanofiber, without 

additive 
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The PEG 400 additive showed extremely large enhancement 

in specific enzyme activity of PVA-entrapped Lipase PS with 

excellent ee (YA= 2020%, ee(R)-2= 99.7 %). This beneficial effect 

of PEG 400 can be explained also by the X-ray structure of 

Pseudomonas cepacia (PDB code: 5LIP), where a 1,2-bis-

octylcarbamoyloxy-ethylester in the active site (comparably long 

to PEG 400) could maintain the open conformation of the 

enzyme.22 PTEOS and OTEOS organosilanes were also beneficial 

for the enzyme activity of entrapped Lipase PS. Notable, that 

PTEOS could improve not only the activity yield (YA= 312%) but 

also the enantiomeric excess (ee(R)-2 = 99.6%). 

Immobilization by electrospinning entrapment within PVA 

nanofibers enhanced significantly the enzyme activity of 

entrapped CaLB (Table 4). 

 
Table 4. Effect of bioimprinting agents on performance of PVA-entrapped 

CaLB in kinetic resolution of 1-phenylethanol rac-1 (reaction time 2 h) 

Additive c 

(%) 

ee(R)-2 

(%) 

UB 

(U g-1) 

YA 

(%) 

-a 8.3 98.7 5.7  100 

-b 15.0 99.8 10.4  3605 

Brij 30 13.0 99.8 9.0  3124 

Tween 80 16.6 99.9 11.4  3983 

PEG 400 21.3 99.9 14.7  5118 

PEG 1000 14.8 99.5 10.2  3553 

TEOS 8.8 98.6 6.1  2118 

PTEOS 18.6 99.5 12.8  4460 

OTEOS 18.8 99.5 12.9  4499 

DMDEOS 12.3 99.7 8.5  2957 

a Native CaLB; a CaLB entrapped in PVA nanofiber, without additive 

 

Even the simple PVA nanofiber-entrapped CaLB biocatalysts 

showed thirty times higher activity than the non-immobilized 

CaLB powder. Addition of the bioimprinting agents further 

enhanced the catalytic properties of PVA-entrapped CaLB in each 

cases. Like with the other two lipases, PEG 400 proved to be an 

especially efficient additive with CaLB resulting in a biocatalyst 

with more than fifty times higher specific activity as the native 

powder with enhanced ee(R)-2 of the product (99.9 %; compared to 

98.7% with the native powder). X-ray structure of CaLB 

complexed with a long chain methylpenta(oxyethyl)-

heptadecanoate substrate analogue (PDB code: 1LBT) can also 

rationalize the bioimprinting effect of polyethylene glycols.23 Thus 

the not too long and flexible chain of PEG 400 can maintain the 

active conformation of CaLB (although this enzyme has smaller 

lids as Lipase PS), resulting in a beneficial bioimprinting effect on 

the lipase. Among the organosilanes PTEOS and OTEOS 

additives exhibited similarly significant bioimprinting effect on 

CaLB, with more than forty-four times enhanced specific activity 

as the native enzyme affording the product (R)-2 in high ee(R)-2 

(99.5 %). 

To understand the effect of substituted organosilanes, OTEOS, 

PTEOS and DMEOS were docked into the active site of CaLB24 

and the spatial location of organosilanes were compared to the 

arrangement of Tween 80 (T80) substrate analogue present in the 

active site (Figure 3). In case of OTEOS it is clearly visible, that 

the Si atom of a partially hydrolyzed derivative can occupy a 

location next to the catalytic serine side-chain and the octyl chain 

– similarly as Tween 80 – can keep the small lid-like loop in open 

position (Figure 3 A). PTEOS can also fit to the active site and the 

planar aromatic ring occupying a similar position is able to 

maintain the opened, active conformation (Figure 3 B). Although 

DMDEOS could be docked also with its Si atom close to the 

catalytic triad, it is not large enough to influence the movement of 

the lid-like loop, thus cannot force an open conformation 

efficiently (Figure 3 C). 

3. Conclusion 

Our study demonstrated for the first time bioimprinting effect 

of substrate mimicking additives (polyethylene glycols, non-ionic 

detergents and various organosilanes) on lipases entrapped in PVA 

nanofibers by electrospinning technique. Polyethylene glycol 400 

and Tween 80 proved to be the most effective bioimprinting 

agents, which were able to increase the biocatalytic activity and 

enantioselectivity of encapsulated lipases. Entrapment of lipases 

in electrospun nanofibers in presence of organosilanes such as 

phenyltriethoxysilane and octyltriethoxysilane allowed the 

demonstration of the real bioimprinting effect of these compounds 

to enhance the biocatalytic properties of lipases. 

4. Experimental 

4.1 Materials and enzymes 

(±)-1-Phenylethanol (rac-1), vinyl acetate, sodium phosphate 

mono- and dibasic, hydrochloride acid, sodium fluoride, 

poly(vinyl-alcohol) (PVA, Mowiol® 18-88), tetraethoxysilane 

(TEOS), phenyltriethoxysilane (PTEOS), octyltriethoxysilane 

(OTEOS), dimethyldiethoxysilane (DMDEOS), polyethylene 

glycol 400 (PEG 400), polyethylene glycol 1000 (PEG 1000), 

polyethylene glycol dodecyl ether (Brij 30), polyethylene glycol 

sorbitan monooleate (Tween 80), hexane were purchased from 

Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA), Alfa Aesar Europe 

(Karlsruhe, Germany) or Merck (Darmstadt, Germany). Solvents 

(hexane, methyl tert-butyl ether, dichloromethane, 2-propanol) 

were obtained from Merck (Darmstadt, Germany). 

 
Figure 3. Docking of OTEOS A), PTEOS B) and DMDEOS C) into the active site of CaL B containing ligand Tween 80. The position of Si atoms of the silane 
substrates marked with blue arrows. The red arrows indicate hindered closure of the lid-like loop A) and B) while the green arrow shows non-hindered closure C) 



 

Amano Lipase AK (lipase from Pseudomonas fluorescens) and 

Amano Lipase PS [lipase from Burkholderia cepacia (formerly 

Pseudomonas cepacia)] were obtained from Sigma-Aldrich (Saint 

Louis MO, USA). CaLB as lyophilized enzyme powder 

(recombinant Candida antarctica lipase B) was obtained from c-

LEcta (Leipzig, Germany).  

4.2. Entrapment of lipases in PVA nanofibers by 

electrospinning 

For enzyme loading experiments with Lipase AK (Table 1), 

enzyme solution (100 µL; containing 35.5, 75, 119, 169, 225 and 

332 mg mL-1 of lipase AK) was prepared in sodium phosphate 

buffer (0.1 M, pH 7.5) and was added to PVA solution (675 mg; 

10 m/m% PVA in distilled water). The Lipase AK containing PVA 

solution was sonicated for 25 min at 22 °C. 

For bioimprinting experiments with lipases (Lipase AK, Lipase 

PS or CaLB), enzyme solution (100 µL; 35.6 mg mL-1 of lipase) 

was prepared in sodium phosphate buffer (0.1 M, pH 7.5). The 

enzyme solution and the corresponding additive (5 µL) were added 

to PVA solution (675 mg; 10 m/m% PVA in distilled water). The 

PVA solution containing the lipase and the bioimprinting agent 

was sonicated for 25 min at 22 °C.  

For electrospinning the lipase-containing PVA solutions were 

transferred into a syringe (1 mL) and were fed to the emitter at 0.8–

1.00 mL h-1 rate using a syringe pump (Aitecs SEP-10S Plus, 

Vilnius, Lithuania). The distance between the collector and the 

emitter (with 0.7 mm internal diameter) of the electrospinning 

equipment was 10 cm. Constant voltage ranging from 20–30 kV 

was applied to the emitter using a direct current power supplier 

(NT-35 High Voltage DC Supply MA2000, Nagykanizsa, 

Hungary). Electrospun fibers were collected on aluminum foil 

affixed to the collector. Electrospinning experiments were 

conducted at room temperature (22±2 °C). 

4.3. Kinetic resolution of racemic 1-phenylethanol (rac-1) 

catalyzed by lipase biocatalysts 

 Immobilized or native lipase (50 mg) was added to a solution 

of the racemic 1-phenylethanol (rac-1, 50 µL; 50.6 mg; 0.41 

mmol) in hexane/methyl tert-butyl ether/vinyl acetate 6/3/1 (v/v) 

mixture (1 mL) in a screw capped amber glass vial. The resulting 

mixture was shaken (1000 rpm) at 30 °C for 2 h. Samples (10 µL) 

taken from the reactions were diluted with dichloromethane (250 

µL).  
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8. Wang, Y.; Hsieh, Y.L. J. Memb. Sci. 2008, 309, 73–81. 

9. Swada, K.; Sakai, S.; Taya M. J. Biosci. Bioeng. 2012, 114, 204–208. 
10. Sóti, P.; Weiser, D.; Vígh, T.; Nagy, Z.; Poppe, L.;Marosi G.; 

Bioproc.Biosyst. Eng. 2015, submitted. 
11.  Dickey, F.H. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1949, 35, 227–229. 
12.  Rich, J.O.; Mozhaev, V.; Dordick, J.S.; Clark, D.S.; Khmelnitsky, Y.L. J. 

Am. Chem. Soc. 2002, 124, 5254–5255. 

13.  Mingarro, I.; Abad, C.; Braco, L. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 1995, 92, 
3308–3312. 

The samples were analyzed by gas chromatography (GC) on an 

Agilent 5890 equipment using Hydrodex β-6TBDM column 

(Machery-Nagel, 25 m x 0.25 mm x 0.25 µm, heptakis-(2,3-di-O-

methyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin) [FID (250), 

injector (250 °C), H2 (12 psi, split ratio: 1:50), oven temperature: 

120°C]. GC data, tr (min): 4.0 [(S)-2], 4.4 [(R)-2], 5.8 [(R)-1], 6.0 

[(S)-1]. 

Conversion (c), enantiomeric excess (ee) were determined by 

GC. Effective specific activity of the biocatalyst (UB) was 

determined using the equation UB= (nrac×c)(t×mB)-1 (where nrac 

[μmol] is the amount of the racemic substrate, c [-] is the 

conversion of the substrate, t [min] is the reaction time and mB [g] 

is the mass of the biocatalyst). Effective specific activity of the 

crude non-immobilized enzyme (UE) was determined using the 

equation UE= (nrac×c)(t×mE)-1 (where nrac, c and t are as defined 

above and mE [g] is the mass of the crude non-immobilized 

enzyme). The activity yield [YA (%)] can be calculated from the 

effective activity of the immobilized biocatalyst (UB×mB) 

compared to the effective activity of the amount of enzyme 

entrapped in the preparation (mE’) as it would be non-immobilized 

(UE×mE’); using the equation YA= 100×(UB×mB)/(UE×mE’). 

4.4. Morphology analysis 

PVA nanofibers were analyzed by JEOL JSM-5500LV 

scanning electron microscope (SEM) in high vacuum at 

accelerating voltage 25 kV. For better imaging samples were 

coated with gold nanofilm layer by a vacuum nebulizer. 

4.5. Rheology  

The zero-shear viscosity of pure PVA solution, PVA solutions 

with different enzyme content and PVA solution with different 

additives were measured at 25 °C using an Anton Paar Physica 

MCR 301 rheometer with a conical geometry (diameter of 25 

mm/1° cone plate).  

Acknowledgments 

The research was supported by the OTKA Research Fund (No 

112644 and 108975). Financial support from the New Széchenyi 
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Introduction

New biocatalytic methods are gaining ever more importance
in organic synthesis on a laboratory and industrial scale as bio-
catalysts are selective, easy-to-handle, and environmentally
friendly.[1] Catalytic activity, substrate, specificity, selectivity, and
enzyme stability are key factors that affect the usefulness of
biocatalysts.[1, 2] Immobilization can often modify and improve
the properties of enzymes and may also enable their recovery
and reuse.[3, 4] Immobilization may improve enzyme properties
in several ways. It can provide a favorable environment for the

enzyme, may increase its rigidity, or prevent subunit dissocia-
tion by multipoint, multi-subunit immobilization.[3, 5] Immobili-
zation may also modify thermal and operational stability, diffu-
sion features, mechanical, and other properties of the native
enzyme.[3, 5] The covalent immobilization of enzymes is applied
frequently to prepare carrier-bound biocatalysts.[6] The nature
of the functionalities and linker length on the carrier surface
can influence the properties of the resulting immobilized
enzyme preparations.[7]

The nano-sized diameter of carbon nanotubes (CNTs) with
micron-sized length offers a support with a large available sur-
face, low diffusion limitation, and easy recovery. Thus, CNTs are
used widely for the immobilization of bio-macromolecules,
which exploits their mechanical, thermal, and electrical proper-
ties and general biocompatibility.[8] Covalent and noncovalent
immobilization of enzymes on CNTs is often a key step in their
biological applications.[9] However, claims of covalent attach-
ment have often been unfounded and immobilization was
only caused by adsorption.

Although noncovalent immobilization preserves the struc-
ture of both the nanomaterial and the enzyme well, a gradual
leak of the enzyme from the CNT cannot be excluded.[7] Immo-
bilization by physical adsorption on CNTs can be effected by
hydrophobic interactions,[10] electrostatic interactions,[11] or hy-
drogen bonding[12] and can be modulated by surfactants (such
as Triton-X100[13] or sodium cholate[14]) or adsorbed polymer
layers[15, 16] (such as chitosan,[17] sulfonated polyaniline,[18] and
poly(sodium 4-styrenesulfonate)[19]).

The direct covalent linking of an enzyme onto CNTs results
in more stable immobilization but may reduce enzyme activity.

Carboxylated single-walled carbon nanotubes (SwCNTCOOH)
were used as a support for the covalent immobilization of phe-
nylalanine ammonia-lyase (PAL) from parsley by two different
methods. The nanostructured biocatalysts (SwCNTCOOH-PALI and
SwCNTCOOH-PALII) with low diffusional limitation were tested in
the batch-mode kinetic resolution of racemic 2-amino-3-(thio-
phen-2-yl)propanoic acid (1) to yield a mixture of (R)-1 and (E)-
3-(thiophen-2-yl)acrylic acid (2) and in ammonia addition to 2
to yield enantiopure (S)-1. SwCNTCOOH-PALII was a stable biocat-

alyst (>90 % of the original activity remained after six cycles
with 1 and after three cycles in 6 m NH3 with 2). The study of
ammonia addition to 2 in a continuous-flow microreactor filled
with SwCNTCOOH-PALII (2 m NH3, pH 10.0, 15 bar) between 30–
80 8C indicated no significant loss of activity over 72 h up to
60 8C. SwCNTCOOH-PALII in the continuous-flow system at 30 8C
was more productive (specific reaction rate, rflow = 2.39 mmol m-
in�1 g�1) than in the batch reaction (rbatch = 1.34 mmol min�1 g�1).
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Covalent immobilization onto carboxylated CNTs has been per-
formed by diimide-activated amidation with the surface-ex-
posed amino groups of the proteins.[20, 21] Lipases[22, 23] and
other enzymes have been immobilized in this way.[23, 24]

The immobilization of enzymes onto CNTs has also been
performed using linker molecules such as N-succinimidyl 1-pyr-
enebutanoate for horseradish peroxidase[25] and glucose ox-
idase,[26] 1-aminopyrene for laccase[27] or polyethylene glycol
for perhydrolase,[28] and glutardialdehyde was applied as
a crosslinking agent for lipases and esterases.[8]

In the past decades several so-called enabling technologies
have been developed that have transformed the methodology
of organic synthesis.[29] The development of heterogenized ho-
mogeneous catalysts and the use of new reactor designs such
as continuous-flow micro- and minireactors are important
trends in enabling technologies.[29] Although continuous-flow
systems allow the rapid preparation of compounds with mini-
mum workup and are often superior to batch reactions,[29, 30]

microreactor technology using immobilized biocatalysts em-
bedded in a structured flow-through reactor is still a rather un-
explored platform for biotransformations.[31] Various enzyme-
catalyzed biotransformations have been performed in different
continuous-flow mini- and microreactors,[31] but the usefulness
of packed-bed continuous-flow bioreactors to study the effects
of temperature, pressure, and flow rate have been mainly dem-
onstrated for lipase-catalyzed kinetic resolutions.[32]

Phenylalanine ammonia-lyases (PAL; EC 4.3.1.24 and EC
4.3.1.25) are homotetrameric enzymes that perform the nonox-
idative deamination of l-phenylalanine into (E)-cinnamic
acid.[33, 34] In plants PALs play a key role as the starting point of
the phenylpropanoid pathway.[35] PAL is also present in fungi[36]

and in some bacteria.[37] In medical applications PAL has shown
potential in the enzyme-replacement therapy of phenylketonu-
ria (PKU)[38] and may be a therapeutic enzyme in cancer treat-
ment.[39] PALs of plant and yeast origin are also useful as bio-
catalysts in the preparation of various unnatural l- and d-a-
amino acids.[34, 40] The synthetic potential of PAL as a biocatalyst
has been utilized in the production of l-phenylalanine (l-Phe)
and (S)-2-chlorophenylanine by the addition of ammonia to
(E)-cinnamic acid[41] and (E)-2-chlorocinnamic acid,[42] respec-
tively. Although immobilized whole cells that contain PAL were
applied in the continuous-flow mode for the production of l-
Phe,[43] the behavior of an immobilized PAL in a continuous-
flow microreactor has never been explored. This may be be-
cause native PALs were immobilized by entrapment in micro-
capsules,[44] as cross-linked enzyme aggregates (CLEAs),[45] as
bovine serum albumin (BSA) co-CLEAs,[46, 47] and cross-linked
films.[48] None of these systems could be used in continuous-
flow packed-bed columns because of their inappropriate
shape, particle size, and mechanical properties. Mesoporous
silica gel as a support material for cross-linked PAL (MSG-CLEA)
improved this situation,[49] but this form still suffered from dif-
fusion limitations. Nanofibrous single-walled carbon nanotubes
(SwCNTs) with micron-sized length, however, are ideal supports
in a packed-bed microreactor because of their large available
surface with quite low diffusion limitation and low hydrostatic
resistance.

In this study our aim was the covalent immobilization of PAL
from Petroselinum crispum (Pc) on carboxylated single-walled
carbon nanotubes (SwCNTCOOH) to prepare PAL biocatalysts
with improved properties for continuous-flow applications.
This study demonstrates for the first time the usefulness of
SwCNT-PALs as a convenient biocatalyst for stereoselective bio-
transformations both in batch mode and in continuous-flow
reactors. Moreover, the temperature-dependent properties and
durability of SwCNT-PALs were also characterized.

Results and Discussion

The aim of this study was to immobilize PAL covalently on
functionalized SwCNTs and to test the activity and reusability
of the resulting immobilized PAL in reactions performed in
both batch and continuous-flow modes.

For this purpose SwCNTs functionalized with carboxy groups
were tested (SwCNTCOOH; Scheme 1 and Schemes S1 and S2).
The immobilized SwCNT-PALs obtained in this way were tested
in ammonia elimination and addition reactions using racemic
2-amino-3-(thiophen-2-yl) propanoic acid (1) and 3-(thiophen-
2-yl)acrylic acid (2) as substrates (Scheme 2 and Table 1).

Covalent immobilization of PAL on SwCNTCOOH

In our first attempt, 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbo-
diimide hydrochloride (EDAC·HCl) was used for the activation
of carboxylic groups on the surface of SwCNTCOOH (Scheme 1
and Scheme S1). Although the immobilization yield was quite

Scheme 1. Covalent immobilization of PcPAL on SwCNTCOOH. See Schemes S1
and S2 in the Supporting Information for details.
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high (89.5 % of the PcPAL was bound to SwCNTCOOH), the prod-
uct obtained by the diimide-activation approach (SwCNTCOOH-
PALI) was not stable under the harsh conditions (6 m NH3) of
the ammonia addition reaction to 2. A TEM investigation re-
vealed the almost complete removal of PAL from the surface
after only two cycles (Figure S1). These results may be rational-
ized by assuming that in the “direct” immobilization that leads
to SwCNTCOOH-PALI the durable amide bonds were formed only
as a minor fraction besides other weaker bonds.

Recently, glycerol diglycidyl ether (GDE) has been applied as
a cross-linker to prepare PAL CLEAs superior to those cross-
linked with glutardialdehyde.[49] Thus, with the aim to create
more stable SwCNT-PAL immobilized covalently with only
amide bonds from the carboxylic acids on SwCNTCOOH, GDE
was used as the linker to attach PcPAL onto the surface of pro-
pane-1,3-diamine-functionalized SwCNTCOOH (Scheme 1 and
Scheme S2). Fortunately, a reproducible and high immobiliza-
tion yield (95.5�1.5 % of the PcPAL bound to SwCNTCOOH),
a high activity yield (61�1.3 %, determined by l-Phe at 30 8C,
for 10 min in Tris buffer at pH 8.8[42i]), and stable covalent
bonds (see TEM data after recycling in Figure S2) were charac-
teristic of this product (SwCNTCOOH-PALII).

After the PAL adsorbed on SwCNTCOOH was washed with dis-
tilled water, no PcPAL activity remained (Section 2.1 and Fig-
ure S2 in the Supporting Information), which is indirect sup-
port for the presence of a durable bond in SwCNTCOOH-PALII.

Biocatalytic behavior of SwCNT-PALs in stereoselective bio-
transformations of 1 and 2 in batch mode

Next, the SwCNT-PALs (Scheme 1) were tested as biocatalysts
in ammonia elimination from 1 and ammonia addition to 2
(Scheme 2) in batch mode at room temperature.

SwCNTCOOH-PALs showed high conversions (in the kinetic res-
olution from racemic 1 close to the theoretically possible 50 %
conversion) and could be reused several times without signifi-
cant loss of their initial activity (Table 1). Not surprisingly, under
the much harsher conditions required for ammonia addition to
2 (6 m ammonia, at pH 10) the SwCNT-PALs were much less du-
rable (Table 1). Among the two forms, SwCNTCOOH-PALII enabled

the most recycling and retained more than 85 % of
the initial activity even after four cycles (Table 1 and
Figure 1).

The initial conditions of ammonia addition to 2
(6 m ammonia, at pH 10) were too harsh even for the
durable SwCNTCOOH-PALII. As earlier studies indicated
that ammonia addition can be performed at lower
ammonia concentrations,[39, 41] the concentration was
decreased to 3 and 2 m. SwCNTCOOH-PALII exhibited
a significantly higher stability at lower ammonia con-
centrations. In 2 m ammonia more than 80 % of the
initial activity was retained even after 12 cycles
(Figure 1).

In contrast to non-immobilized PcPAL, the activity of which
in ammonia addition to 2 in 2 m NH3 was approximately 50 %
of that in 6 m ammonia solution, a significantly lower decrease
of activity (only to 77 %) was observed with SwCNTCOOH-PALII if
the ammonia concentration was decreased from 6 to 2 m. As
the conversion of 2 into enantiopure (S)-1 in the reaction with
2 m ammonia (23 % conversion, after 6 h) was comparable with
that in 6 m ammonia (30 % conversion, after 6 h), further stud-
ies were conducted in 2 m ammonia.

Scheme 2. SwCNT-PALs for ammonia elimination from 1 and ammonia addi-
tion to 2.

Table 1. Conversion of the reactions catalyzed by the two forms of PcPAL immobi-
lized on SwCNTCOOH (25 8C, 17 h).

Run Elimination from 1
(pH 8.8, Tris buffer)

Addition to 2
(4.5 mm in 6 m NH3, pH 10.0)

Conversion [%] Conversion [%]
SwCNTCOOH-PALI SwCNTCOOH-PALII SwCNTCOOH-PALI SwCNTCOOH-PALII

1 48.4 49.2 36.9 36.7
2 49.2 48.5 24.2 37.2
3 49.0 48.8 3.8 36.2
4 49.3 47.4 – 34.2
5 45.6 46.3 – 17.5
6 43.7 42.4 – 5.7
7 42.5 42.3 – 2.2

Figure 1. Recyclability of SwCNTCOOH-PALII in batch-mode ammonia addition
to 2 (4.5 mm) at various ammonia concentrations (2, 3, and 6 m ; pH 10.0;
25 8C; 17 h).
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Investigation of the ammonia addition reaction to 2 cata-
lyzed by SwCNTCOOH-PALII in a continuous-flow packed-bed
microreactor

Continuous-flow ammonia addition to 2 was studied in a mi-
croreactor system (SynBioCart) that included a biocompatible
packed-bed polytetrafluoroethylene (PTFE) column filled with
SwCNTCOOH-PALII. The bioreactor unit was placed in the thermo-
statted column compartment of an HPLC system with full con-
trol of pressure and temperature (Figure 2).

Our first goal was to compare the specific reaction rate of
ammonia addition to 2 with our most durable SwCNTCOOH-PALII

biocatalyst at 30 8C in batch and continuous-flow modes.
Initial studies on ammonia addition to 2 in continuous-flow

mode without backpressure indicated a rapid apparent deacti-
vation of the enzyme (probably because of bubble formation),
which could be restored by washing the reactor with distilled
water (Figure S3). This could be avoided by using backpressure
in further experiments (15 bar, no apparent PAL deactivation
was observed as a result of the pressure).

In a continuous-flow reactor the specific reaction rate (rflow)
is a possible measure of the biocatalyst productivity. This can
be calculated from the product concentration ([P] , mmol ml�1),
the flow rate (f, mL min�1), and the mass of the biocatalyst (me,
g) according to rflow = ([P] � f)/me.[32a]

A stirred (or shake flask) batch reaction can also be charac-
terized by the specific reaction rate (rbatch) that can be calculat-
ed from the amount of product (np, mmol), the reaction time (t,
min), and the mass of the biocatalyst (me, g) according to
rbatch = np/(t � me).[32a]

Although these specific reaction rates can be calculated at
any degree of conversion (c), rigorous comparisons between
the productivity of an immobilized biocatalyst in continuous-
flow reaction and its batch-mode counterpart using their r
values can only be made at the same degree of conversion be-
cause the rate of product formation is not a linear function of
c in many cases.[32a] Thus, the batch- and continuous-flow-
mode reactions in 2 m ammonia (pH 10, at 30 8C) were com-
pared at 58 % conversion (which is far enough from the >90 %
equilibrium conversion of the ammonia addition to 2[40d] if the
ammonia concentration is above 1 m). As expected, the specific
reaction rate with SwCNTCOOH-PALII in the continuous-flow reac-
tor (rflow = 2.39 mmol min�1 g�1) was significantly higher than
that in the batch reaction (rbatch = 1.34 mmol min�1 g�1). If we
take the known protein content of SwCNTCOOH-PALII into ac-
count, the productivity of PcPAL (in 2 m ammonia, pH 10.0,
30 8C, 58 % conversion) was 27.5 mmol min�1 g�1 in continuous-
flow mode and 15.4 mmol min�1 g�1 in batch mode. As a result

of the beneficial mass transfer situation, the productivity of
PAL in SwCNTCOOH-PALII in the continuous-flow system was
even higher than the specific activity of the native PcPAL
(25.8 mmol min�1 g�1) with the same substrate (2) in batch
mode under the same conditions.

Next, the influence of the temperature on ammonia addition
to 2 was investigated in the temperature range of 30–80 8C
(Figure 3).

Notably, also in a continuous-flow reactor, the conversion re-
mained constant even after 72 h of operation and at tempera-
tures up to 60 8C, which indicates the remarkably improved du-
rability of SwCNTCOOH-PALII in 2 m ammonia (Figure 3 b).

As the conversions depend primarily on the activity of the
biocatalyst, a maximum value of the conversions at a so-called
“optimum temperature” was expected. Accordingly, the activity
of immobilized PAL increased if the temperature of the contin-
uous-flow system was increased from 30 to 40 8C (Figure 3 a).
Unexpectedly, if the temperature was increased beyond 40 8C,
a local minimum of the initial conversion was observed at
around 50 8C (Figure 3 a). This is why the conversion was signif-
icantly lower at 50 8C than at 40 or 30 8C (Figure 3 b). This ap-
parent decrease of PAL activity at 50 8C cannot be attributed
to irreversible thermal inactivation because the level of activity
at 50 8C remained stable over 72 h. This was also indicated by
the run at 60 8C in which the conversion remained stable over
72 h and was higher than that observed in runs between 30

Figure 2. Ammonia addition to 2 (4.5 mm) catalyzed by SwCNTCOOH-PALII in
a continuous-flow packed-bed microreactor (column: 30 mm � 3 mm ID;
flow rate: 0.1 mL min�1).

Figure 3. Effect of temperature between 30–80 8C on a) the initial conversion
(stationary state, 2 h after starting the run) and b) the long-term stability in
ammonia addition to 2 (4.5 mm) catalyzed by SwCNTCOOH-PALII in a continu-
ous-flow microreactor (2 m ammonia, pH 10, 30 8C, under 15 bar backpres-
sure).
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and 50 8C. At 70 and 80 8C, however, although the initial activi-
ty of the biocatalyst increased with temperature, the enzyme
was deactivated rapidly and irreversibly over time.

To correlate temperature-dependent activity changes with
the conformational behavior of PcPAL, the soluble form of
PcPAL was investigated by circular dichroism (CD) spectroscopy
(Figure 4).

A temperature-dependent CD study revealed a change of
conformation between 45 and 50 8C (Figure 4 b). This change
can be related to the decreased reaction rate of SwCNTCOOH-
PALII in the continuous-flow reactions at around 50 8C
(Figure 3). However, if we take into account the fact that the
activity of PcPAL was stable over several days at 50 8C or even
at 60 8C in continuous-flow mode, the slight conformational
change in PcPAL between 45 and 50 8C is not detrimental to
the stability.

Differential scanning fluorimetry (DSF, also known as Ther-
mofluor) measurements of native PcPAL in the absence (melt-
ing temperature, Tm = 73.5 8C) and presence of 2 (Tm = 75.0 8C;
Figure S4) were in agreement with the CD results, which indi-
cate that the native enzyme is thermally stable up to 60 8C.

Conclusions

Our study demonstrated that carboxy-functionalized single-
walled carbon nanotubes (SwCNTsCOOH) can be applied effi-
ciently as a nanostructured support for the covalent immobili-
zation of phenylalanine ammonia-lyase (PAL) from Petroselinum
crispum. The most durable biocatalysts were obtained using
carboxy-functionalized SwCNT as the support and glycerol di-
glycidyl ether as a linker molecule for PAL immobilization. The
biocatalyst prepared in this way (SwCNTCOOH-PALII) was efficient
in the preparation of (R)-2-amino-3-(thiophen-2-yl)propanoic
acid [(R)-1] by the kinetic resolution of racemic 1 or its enantio-
mer (S)-1 by the enantioselective ammonia addition to (E)-3-
(thiophen-2-yl)acrylic acid (2). Recycling studies revealed that
SwCNTCOOH-PALII retained more than 80 % of its original activity
after seven cycles in ammonia elimination from 1 and 12
cycles in ammonia addition to 2 (in 2 m NH3). Studies with
a SwCNTCOOH-PALII-filled packed-bed continuous-flow micro-
reactor in the 30–80 8C temperature range showed an appar-
ent decrease of PAL activity at 50 8C, which could be rational-
ized by a conformational change of PAL. Unaltered PAL activity
for ammonia addition to 2 could be maintained for at least
72 h and at up to 60 8C in 2 m NH3 in a packed-bed continu-
ous-flow microreactor. The major advantage of this new type
of immobilization is not a large enhancement of the thermo-
stability of native PAL but the easy recovery of the PAL biocata-
lyst from batch reactions and the usefulness of this form as
a biocatalyst packing in columns for biotransformations in the
continuous-flow mode.

Experimental Section

The sources of materials and enzymes and details for PAL immobili-
zation on SwCNTCOOH are provided as Supporting Information.

Ammonia elimination from 1 with SwCNT-PALs in batch
mode

SwCNTCOOH-PAL (6 mg) was added to a solution of racemic
1 (0.8 mg, 4.7 mm) in Tris buffer (0.1 m, pH 8.8, 1 mL). The resulting
mixture was shaken (1250 rpm) at RT for 17 h. The conversion of
the reactions was calculated from the 1H NMR spectra of the resi-
due after the removal of the solvent. After 17 h, the product was
filtered, the filtrate was concentrated, and the immobilized enzyme
was washed with aqueous buffer and reused under the same con-
ditions.

Ammonia addition to 2 with SwCNT-PALs in batch mode

SwCNT-PAL (6 mg) was added to a solution of 2 (0.7 mg, 4.5 mm)
in ammonia solution (6 m, 1 mL, pH set to 10 with CO2), and the
mixture shaken (1350 rpm) for 17 h at RT. The conversion of the re-
actions was calculated from the 1H NMR spectra of the residue
after the removal of the solvent. After 17 h, the product was fil-
tered, the filtrate was concentrated, and the immobilized enzyme
was washed with aqueous buffer and reused under the same con-
ditions.

Figure 4. a) CD spectrum of PcPAL at 25 8C and b) temperature dependence
of the signal at 210 nm, which is sensitive to the a-helical structure between
30 and 80 8C.
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Reactions with the SwCNT-PALs in 3 and 2 m ammonia solutions
(1 mL, pH set to 10 with CO2) were performed similarly.

Ammonia addition to 2 with SwCNTCOOH-PALII in continuous-
flow packed-bed microreactor

Continuous-flow experiments were performed in a thermostatted
SynBioCart system (30 mm � 3 mm ID PTFE SynBioCart columns
filled with 110 mg of SwCNTCOOH-PALII in a polyether ether ketone
(PEEK) SynBioCart column holder). The SynBioCart system was at-
tached to the pump module of an Agilent LC 1150 HPLC system
and a backpressure regulator valve (VICI AG, JR-BPR1). Before the
reaction, the columns were washed with 2 m ammonia solution
(pH set to 10 with CO2) at 0.5 mL min�1 for 20 min.

A solution of 2 (4.5 mm) in 2 m ammonia solution (pH set to 10
with CO2) was pumped through the SwCNTCOOH-PALII-filled column
at various temperatures (25–80 8C) at a flow rate of 0.1 mL min�1.
After reaching a stationary state (usually 30 min), 10 mL samples
were withdrawn every 10 min and analyzed by using a UV spectro-
photometer (in 990 mL 2 m ammonia solution, at 290 nm). In the
first series of experiments at RT (25 8C), no backpressure was ap-
plied. In the temperature effect studies between 30 and 80 8C, the
backpressure was set to 15 bar.

After the experiments between 25–60 8C, the SwCNTCOOH-PALII-filled
column was washed with distilled water (0.5 mL min�1, 30 min) and
stored at 4 8C. For the experiments at 70 and 80 8C, a separate
SwCNTCOOH-PALII-filled column was applied at each temperature.
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1. Materials 

1.1 Enzyme 

Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) from parsley (Petroselinum crispum) was overexpressed in E. 

coli and purified according to the method described by Poppe, et al.[1] 

 

1.2 Chemicals 

Racemic 2-amino-3-(tiophen-2-yl)propionic acid 3 and 3-(tiophen-2-yl)acrylic acid 4 were prepared 

by the methods described by Paizs, et al.[2,3] Single-wall carbon nanotubes (SwCNTCOOH) [COOH 

Content：2.73wt%; ID= 0.8-1.6 nm, OD= 1-2 nm, Length= 5-33 µm] were purchased from 

Chengdu Organic Chemicals Co. Ltd (Chengdu, China). 1-Ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride (EDAC HCl), carbonyldiimidazole and propane-

1,3-diamine were the products of Alfa Aesar (Ward Hill, MA, USA). Glycerol diglycidyl ether (GDE), 

Bradford reagent for protein determination, tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS), sodium 

phosphate and [D4]-acetic acid were purchased from Sigma-Aldrich (St. Luis, MO, USA). The 

technical grade solvents such us methanol and dichloromethane were dried and/or freshly distilled 

prior to use.  

 

1.3 Equipments 

Transmission electron microscopy (TEM) was performed using an automatic H-7650 TEM, Hitachi 

(Tokyo, Japan) with accelerating voltage 40-120 kV, zoom 200x-600000x, by dipping a holey-

carbon TEM grid into a suspension of the immobilized enzyme. Sample was imaged using an 

Olympus KeenView G2 camera, transmission electron microscope operating at 120kV. 

For the Bradford protein assay, an 8453 UV-Vis spectrophotometer, Agilent (Santa Clara, CA, 

USA) was used.  

Ultrasonications during enzyme immobilization were performed in a Transsonic 460/H ultrasonic 

bath, Elma Schmidbauer GmbH (Singen, Germany) at 100W, 40 kHz. 

1H-NMR spectra were recorded on Ascend 400 and Ascend 600 NMR spectrometers, Bruker 

(Karlsruhe, Germany) operating at 400 and 600 MHz, respectively, in [D4]-acetic acid as solvent at 

25 °C. Signals are expressed in ppm on the δ scale. 

CD spectra of purified PAL (280 µL, 5 µM in phosphate buffer 50 mM, pH 7.5) were recorded on a 

J-720 spectropolarimeter, JASCO (Tokyo, Japan). 

Differential scanning fluorimetry (DSF) measurements of PAL were performed in solutions of 59 

Sypro Orange and 1.0 mg/mL protein were prepared in a final volume of 25 µL in 96-well PCR 

plates. The plates were sealed with adhesive PCR film, Thermo Fisher Scientific, (Waltham, MA, 
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USA) and heated in a Stratagene Mx3000P real-time PCR instrument, Agilent (Santa Clara, CA, 

USA) from 25 to 85 °C in increments of 0.5 °C. To obtain the midpoint of the protein melting 

transition defined as a melting temperature Tm, a Boltzmann model was used to fit the fluorescence 

data using ORIGINPRO 8 (OriginLab Corp, Northampton, MA, USA). 

 

FT= 𝐹0
(𝐹1−𝐹0)

1+exp(𝑇m−𝑇𝑇)d𝑇
 

 
where FT is the fluorescence intensity at temperature T, Tm is the melting temperature, and F0 and 

F1 are the pre-transitional and post transitional fluorescence intensities, respectively. Data points 

after the fluorescence intensity maximum F1 were excluded from fitting. 

 

2. Immobilization methods 

2.1 Adsorbtion of PAL on SwCNTCOOH  

20 mg of SwCNTCOOH was incubated with 2 mg of PAL in 4 mL of Tris buffer (0.1 M, pH 8.8) 

shaking at 1350 rpm at room temperature overnight, with occasional sonication to avoid bundled 

SwCNT formation. After incubation the sample was filtered on membrane filter.  

The amount of PAL immobilized on SwCNTCOOH was estimated from the change of the total mass 

of the enzyme before (2.0 mg) and after the immobilization (0.35 mg, in the filtrate) which was 

measured spectrophotometrically using the Bradford method.  

A small portion (approx. 0.5 mg) of the obtained SwCNTCOOH-PALads was lyophilized to remove the 

water and then it was investigated by TEM (see Figure S2 B). 

The adsorbed PAL preparation (SwCNTCOOH-PALads; 20 mg) was suspended in distilled water (10 

mL) and periodically sonicated for 15 min. The resulted suspension was filtered off on a membrane 

filter.  

This procedure was repeated two more times. In the combined filtrates of the three cycles 1.58 mg 

protein was found (measured spectrophotometrically using the Bradford method). The three times 

treated residue from SwCNTCOOH-PALadsexhibited no enzyme activity with rac-1. A small portion 

(approx. 0.5 mg) SwCNTCOOH-PALads was removed after the first time washing. This sample was 

also lyophilized to remove the water and investigated by TEM (see Figure S2 C). 

2.2 Covalent binding of PAL to SwCNTCOOH with diimide activation 

For the activation of the carbon nanotube, 20 mg of SwCNTCOOH was incubated with EDAC.HCl 

(38.3 mg, 200 mmol) in 3 mL of Tris buffer (100 mM, pH 8.8) shaking at 1350 rpm at room 

temperature overnight, with occasional sonication to avoid bundled SwCNT formation (Scheme S1 

step i). 
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Scheme S1. Immobilization of PAL on SwCNTCOOH by EDAC activation. Reactants and solvents:  
i) EDAC.HCl in Tris buffer (0.1M, pH 8.8); ii) PcPAL in Tris buffer (0.1M, pH 8.8). 

 

After incubation with EDAC.HCl, the sample was filtered on membrane filter and then washed with 

Tris buffer (100 mM, pH 8.8). To the resulted black solid was added 2 mg of PAL in 1 mL of Tris 

buffer (0.1 M, pH 8.8) and the suspension was shaken at 1350 rpm, overnight at room temperature 

(Scheme S1,step ii). 

After the PAL-immobilization, the resulted biocatalyst (SwCNTCOOH-PALI) was filtered off on a 

membrane filter and washed with distilled water (310 mL). The amount of PAL immobilized on the 

activated SwCNT was estimated from the change of the total mass of the enzyme in the solution 

before the immobilization (2.0 mg) and in the unified filtrates after the immobilization (0.21 mg; 

measured spectrophotometrically using the Bradford method). 
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2.3 Covalent binding of PAL to SwCNTCOOH via GDE-based linker 

 

 

Scheme S2. Immobilization of PAL on SwCNTCOOH via linker. Reactants and solvents: i) CDI in CH2Cl2;  
ii) H2N(CH2)3NH2 in water;  iii) glycerol diglycidyl ether in CH2Cl2; iv) PAL in Tris buffer (0.1M, pH 8.8). 

 

SwCNTCOOH (20 mg) was incubated with carbonyldiimidazole (CDI, 200 mM in 3 mL of CH2Cl2) with 

shaking (at 1350 rpm at room temperature overnight), with occasional sonication to avoid bundled 

SwCNT formation (Scheme S2, step i). After CDI activation, the sample was filtered on membrane 

filter and then washed with CH2Cl2.  

To the CDI-activated SwCNTCOOH, propane-1,3-diamine (10 μL) was added in distilled water (3 mL) 

and the reaction mixture was shaken (at 1350 rpm at room temperature overnight), with occasional 

sonication to avoid bundled SwCNT formation (Scheme S2, step ii). After the propane-1,3-diamine 

coupling, the sample was filtered on membrane filter and then washed with distilled water.  

A solution of glycerol diglycidyl ether (GDE, 100 μL in 3 mL of CH2Cl2) was added to the propane-

1,3-diamine-coupled SwCNTCOOH, and the reaction mixture was shaken (at 1350 rpm at room 
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temperature overnight), with occasional sonication to avoid bundled SwCNT formation (Scheme 

S2, step iii). After incubation the sample was filtered on membrane filter and then washed with 

CH2Cl2.  

To the resulted bisepoxide-activated SwCNTCOOH, PAL (2.0 mg in 1 mL of 0.1 M Tris buffer, pH 

8.8) was added and the mixture was shaken at room temperature at 1350 rpm, overnight (Scheme 

S2, step iv). After the PAL-immobilization, the resulted biocatalyst (SwCNTCOOH-PALII) was filtered 

off on a membrane filter and washed with distilled water (310 mL). The amount of PAL 

immobilized on the bisepoxide-activated SwCNTCOOH (the immobilization step was made in 

triplicate) was determined from the total mass of the enzyme in the solution before the 

immobilization (2.0 mg) and in the unified filtrates after the immobilization (0.09±0.03 mg; 

measured spectrophotometrically using the Bradford method). 

 

3. Characterization of native and SwCNTCOOH-PALs 

3.1 TEM investigation of fresh and spent SwCNTCOOH-PALs 

TEM pictures were taken from the unused and the spent SwCNTCOOH-PALI (after two cycles of 

ammonia addition to 2 in 6 M ammonia (pH 10.0); as described in the Experimental Section of the 

original article) (Figure S1). 

   

Figure S1. TEM images (A) of the unused SwCNTCOOH-PALI and (B) SwCNTCOOH-PALI after the second 
recirculation from ammonia addition to 2 in 6 M ammonia (pH 10.0). 

 

TEM pictures were also taken (Figure S2) from the enzyme-free SwCNTCOOH, from the PAL 

adsorbed onto SwCNTCOOH and from the freshly prepared and spent states of SwCNTCOOH-PALII 

(after 14 cycles of ammonia addition to 2 in 2 M ammonia; as described by the Experimental 

Section and curve 2 M of Figure 1, in the original article). 
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Figure S2. TEM images (A) of SwCNTCOOH, (B) of SwCNTCOOH-PALads, (C) of SwCNTCOOH-PALads after first 
washing with distilled water, (D) of SwCNTCOOH-PALII and (E) of after SwCNTCOOH-PALII after 14 cycles of 
ammonia addition to 2 in 2 M ammonia (pH 10.0). 

 

  

A) 

B) C) 

D) E) 
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3.2. Ammonia addition to 2 in continuous-flow reactor without backpressure 

Continuous-flow experiments without backpressure were performed in a thermostated SynBioCart 

system (30 mm  3 mm ID PTFE SynBioCart columns filled with 110 mg of SwCNTCOOH-PALII in a 

PEEK SynBioCart column holder) attached to the pump module of an Agilent LC 1150 HPLC. 

Before the reaction, the columns were washed with a 2 M ammonia solution (pH set to 10 with 

CO2) at 0.5 mL min-1 for 20 min. After approximately 1 h stationary operation, the conversion 

values (c) decreased radically. However, the original activity could be restored by washing the 

reactor with distilled water (Figure S3). 

 

 

Figure S3. Apparent inactivation of SwCNTCOOH-PALII in continuous-flow ammonia addition to 3-(thiophen-

2-yl)acrylic acid 2 (column: 30 mm  3 mm ID; flow rate: 0.1 mL min-1; 2 M ammonia, pH 10.0, 30 °C, 
without backpressure), and its reactivation by washing with distilled water (washing period is in red). 
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3.3. Differential scanning fluorimetry (DSF) of native PAL 

 

 

 

Figure S4. DSF (Thermofluor) curves of native PAL in absence of 2 (A) and in presence of 2 (B) 
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Representative 1H NMR results of recycling SwCNT-PALs from reaction with 1 or 2 

The biotransformations with the SwCNT-PALs were performed as described in the experimental 

part of the main article. The 1H NMR spectra presented here (Figures S2-S5) are representative for 

the results of the recycling studies presented in Table 1 of the main article. 

 

 

Figure S5. 1H NMR of the 1st ammonia elimination reaction from 1 with SwCNTCOOH-PALII 

 

Figure S6. 1H NMR of the 7th ammonia elimination reaction from 1 with SwCNTCOOH-PALII 
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Figure S7. 1H NMR of the 1st ammonia addition reaction to 2 with SwCNTCOOH-PALII in 6 M ammonia 

 

Figure S8. 1H NMR of the 1H NMR of the 7th ammonia addition reaction to 2 with SwCNTCOOH-PALII in 6 M ammonia 
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Phenylalanine ammonia-lyase catalyzed deamination of an 

acyclic amino acid – Enzyme mechanistic studies aided by a 

novel microreactor filled with magnetic nanoparticles 

Diána Weiser,[a] László Csaba Bencze,[b] Gergely Bánóczi,[a] Ferenc Ender,[c] Róbert Kiss,[d] Eszter 

Kókai,[a] András Szilágyi,[e] Beáta G. Vértessy,[f,g] Ödön Farkas,[h] Csaba Paizs,*[b] and László Poppe*[a,i] 

Abstract: Phenylalanine ammonia-lyase (PAL), in many 

organisms, catalyzes the deamination of L-phenylalanine (Phe) to 

(E)-cinnamate by the aid of its MIO prosthetic group. By using 

PAL, immobilized on magnetic nanoparticles and fixed in a 

microfluidic reactor with an in-line UV detector, we first 

demonstrated that PAL can catalyze the ammonia elimination 

from the acyclic propargylglycine (PG) to yield (E)-pent-2-ene-4-

ynoate indicating new opportunities to extend the MIO-enzyme 

toolbox towards acyclic substrates. Deamination of PG, being 

acyclic, cannot involve a Friedel-Crafts-type attack at an aromatic 

ring. The reversibility of the PAL-reaction, also demonstrated by 

the ammonia addition to (E)-pent-2-ene-4-ynoate yielding 

enantiopure L-PG, contradicts the proposed highly exothermic 

single-step mechanism. Computations on the QM/MM models of 

the N-MIO intermediates from L-PG and L-Phe in PAL, showing 

similar arrangements within the active site, support a mechanism 

via the N-MIO intermediate.  

In nature, phenylalanine, tyrosine and histidine ammonia-lyases 

(PAL, 1  TAL 2  and HAL, 3  respectively) catalyze the ammonia 

elimination4 from their corresponding substrates L-phenylalanine 

(L-Phe), L-tyrosine (L-Tyr) and L-histidine. Early biochemical 

studies4 on PAL1 and HAL3 identified in both an electrophilic 

prosthetic group. First, X-ray crystallography of HAL5 revealed the 

5-methylene-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one (MIO) structure as 

the electrophilic prosthetic group.6 In addition to HAL, MIO was 

later identified in crystal structures of PALs from yeasts,7,8 plant9 

and bacteria, 10 , 11  in TAL from bacteria 12  and also in L-

phenylalanine and L-tyrosine 2,3-aminomutases (PAM13,14  and 

TAM, 15  respectively). PAL has a potential in the enzyme 

replacement therapy of phenylketonuria11,16 and as biocatalyst in 

the preparation of aromatic L- and D--amino acids.[4b,17]  

In spite of their divergent properties, based on the identity of 

their prosthetic group, it was believed that catalysis by the so 

called MIO-enzymes involves similar mechanisms.18,19 Active site 

mutagenesis studies on PAL, 20  TAL, 21  and HAL 22  also 

demonstrated their similarity. Besides the Ala-Ser-Gly triad as the 

precursor of the MIO prosthetic group, Tyr110 / Tyr351 in PAL 

from Petroselinum crispum (PcPAL),20 Tyr60 / Tyr300 in TAL from 

Rhodobacter sphaeroides (RsTAL)21 and Tyr54 / Tyr281 in HAL 

from Pseudomonas putida (PpHAL)22 all proved to play a crucial 

role, too. One of the catalytically essential Tyr residues sits in a 

mobile, lid-like loop (TyrA: Tyr110, Tyr60 and Tyr54 in PcPAL, 

RsTAL and PpHAL, respectively), 5, 9,12,23 while the other one is 

buried inside the active site close to the methylidene moiety of 

MIO (TyrB: Tyr351, Tyr300 and Tyr281 in PcPAL, RsTAL and 

PpHAL, respectively).5, 9,12 

Based on extensive biochemical, structural and computational 

studies, three significantly different mechanisms were suggested 

for the reactions catalyzed by HAL,24,25  PAL26,27,28  and TAL29 

(Scheme 1).4  

First, it was suggested that an interaction between the amino 

group of the substrate and the electrophilic prosthetic group of the 

enzyme facilitated the ammonia-lyase reaction by generating a 

better leaving group (in Scheme 1: N-MIO intermediate). For 

HAL26 and PAL28 elimination was assumed to be a stepwise 

process via a carbanion intermediate (E1cB) while for TAL19 a 

concerted process. 

By using L-Phe, stereospecifically deuterated at C3, it has 

been shown that the PAL-catalyzed reaction proceeded with the 

loss of the pro-S -proton.30  Because abstraction of the non-

acidic pro-S -proton was considered to be difficult by an enzymic 

base in the course of ammonia elimination, an alternative 

mechanism has been proposed involving a Friedel-Crafts (FC) 

type attack at the aromatic ring of the substrates by the 

electrophilic prosthetic group which acidifies the pro-S -

hydrogen by generating a positive charge at the FC-complex (in 

Scheme 1: FC intermediate).25,27 
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Recently, a third, single-step mechanism was proposed for 

the TAL reaction assuming a single transition state (TS) for the 

deamination without the formation of a covalent bond between the 

substrate and the MIO group (in Scheme 1: Single-step, TS).29  

 

Scheme 1. Alternative pathways for the reaction catalyzed by the MIO-
containing aromatic ammonia-lyases (PAL, TAL and HAL). 

Decision among the above mechanistic proposals has 

remained up to this date controversial. 31  Although it was 

demonstrated that PcPAL accepts as substrates several 

cycloalkenylalanines such as DL-3-(cycloocta-1,3,5,7-tetraen-1-

yl)alanine 32  and L-3-(cyclohexa-1,4-dien-1-yl)alanine,28, 33  these 

reactions could still be rationalized by a Friedel-Crafts-like or a 

single-step mechanism. On the other hand, the constitutional 

isomer L-3-(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)alanine33 and the saturated 

version DL-β-cyclohexylalanine28 were not accepted as substrates 

but proved to be moderate inhibitors for PAL. 

Acceptance of a non-aromatic acyclic amino acid as a 

substrate of PAL strongly disfavors the FC mechanism. Therefore, 

we decided to test PAL with DL-propargylglycine (DL-PG, Figure 

1). To detect the forming (E)-pent-2-en-4-ynoate, even in very 

small amounts, an efficient novel microfluidics-based test system 

using PAL-coated magnetic nanoparticle and in-line UV-Vis 

detection capabilities was used. 

Application of microfluidic systems for systems biocatalytic 

and bioanalytical purposes is an efficient new solution. 34  The 

most important advantages of using fluidic systems of reduced 

dimensions for analytical and catalytic applications are34 (i) minute 

quantities (down to picoliters) of sample and reagents are 

required, (ii) comparatively fast reaction times due to short 

molecular diffusion lengths, and (iii) large surface-to-volume 

ratios. 

Immobilization of proteins is another efficient tool for systems 

biocatalysis enabling a variety of applications.35  On nanoparticles 

or magnetic nanoparticles (MNPs), the immobilized proteins are 

spread on a large surface and free of a diffusion barrier. 36 

Suspensions of MNPs are free from sedimentation and 

approximates the behavior of homogeneous liquids. Furthermore, 

separation of MNPs from the liquid phase is simple.37 
For use in 

the novel microfluidic reactor the established epoxy chemistry38 

was applied to bind PAL onto magnetic nanoparticles (MNP-PAL 

in Figure 1). 

In microfluidic systems the protein-coated MNPs can (i) either 

flow together with the liquid, or (ii) can be anchored by a magnet 

at definite site(s) while the free flowing fluid passes the region(s) 

where the particles are fixed.34b,39 It was demonstrated recently 

that enzyme-coated MNPs can be fixed at a certain position of a 

Lab-on-a-Chip (LoC) system by using a permanent magnet.40 To 

the best of our knowledge, no microfluidic system was built so far 

exploiting multiple magnetic cells for biotransformation, analysis 

or protein biochemistry studies (Magne-Chip in Figure 1). 

 

 

Figure 1. Ammonia elimination from DL-propargylglycine in a light protected 

microfluidic reactor with multiple magnetic-cells filled with PAL immobilized on 
MNPs and equipped with in-line UV-Vis detector (reaction in D2O at pD 8.8, 
37 °C). The progress of the reaction was followed by full UV-spectra. 

This Magne-Chip was used for the microscale 

biotransformation of DL-propargylglycine in sodium carbonate-

buffered D2O at pD 8.8. For quantification of the product formation 

in the Magne-Chip device by in-line UV detection and in later 

enzyme kinetics studies, the chemical synthesis of (E)-pent-2-en-
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4-ynoic acid (Scheme S2 in SI) was performed to determine the 

extinction coefficient (λmax= 242 nm, ε= 10.4 mM cm-1, water, pH 

8.8) of the product (see Figures S5 and S6 in SI). This magnetic 

LoC-device with in-line UV-detection enabled to detect the 

formation of (E)-pent-2-en-4-ynoate at 242 nm and produced 

measurable quantities of the product for recording 1H-NMR 

spectra without any work-up. Besides the significant increase of 

the UV-signal at 242 nm (up to A= 1.2) in the on-line UV-cell 

(Figure 1), the appearance of olefin hydrogen signals in the 1H-

NMR spectrum of the reaction mixture [at δ= 6.34 (d) and 6.85 (d) 

ppm] indicated unambiguously the formation of (E)-pent-2-en-4-

ynoate. On the other hand, emergence of the UV signal at 274 nm 

during the process indicated the formation of further by-product(s) 

apart from (E)-pent-2-en-4-ynoate (Figure 1 and Figure S3). 

After verifying that DL-propargylglycine was a true substrate of 

PAL, its kinetic parameters were determined with PcPAL and 

compared to the values with L-phenylalanine (Table 1). The 30 

times higher Km of L-PG as compared to L-Phe indicated 

significantly much weaker binding of the non-aromatic, acyclic 

substrate than the natural one to the active site of PcPAL. The 

turnover number (kcat) of L-PG was only six time lower than that of 

L-Phe indicating that electronic effects involved in the elimination 

step were not significantly different for the two substrates.41 The 

two times higher Km and similar kcat with DL-PG as with L-PG 

indicated negligible inhibition of PAL by D-PG. 

It was assumed that the MIO-containing enzymes catalyze 

their ammonia elimination-abstraction by similar mechanisms.18,19 

Experiments indicated that at least the TAL and the PAL catalyzed 

reactions should have the same mechanism, because maize PAL 

accepts both L-Phe and L-Tyr as substrate.42 Moreover, the H89F 

mutation12,43 in RsTAL resulted in conversion to full PAL activity 

and a F144H mutation in PAL1 from A. thaliana 43 led to full TAL 

activity. Therefore, conclusions drawn from computational studies 

on TAL19,29 should be relevant for the PAL-reaction as well. 

A detailed quantum mechanics/molecular mechanics 

(QM/MM) study found that ammonia elimination may proceed 

through a covalent N-MIO intermediate (“N-MIO intermediate” in 

Scheme 1) followed by a concerted elimination step in TAL.19 This 

study suggested that in the reactive state, both TyrA and TyrB are 

deprotonated and the L-Tyr substrate is present as a zwitterion. A 

recent study, by independent QM/MM calculations, confirmed the 

possibility of the TAL reaction via the N-MIO intermediate29 and at 

the same time hypothesized an alternative route for the ammonia 

elimination through a single transition state (TS) without forming 

a covalent bond between the substrate and the MIO prosthetic 

group (“single-step, TS” in Scheme 1). 

Two arguments were raised against the route through an N-

MIO intermediate in TAL:29 (i) it is unlikely to have two tyrosine 

residues simultaneously deprotonated in the same active center 

without any strong charge compensation; and (ii) the calculated 

activation energy between the lowest energy N-MIO intermediate 

and the elimination product (26.3 kcal mol-1 or 28.5 kcal mol-1)19,29 

is rather high. For the alternative route through a single transition 

state (TS)29 for the elimination a barrier of 16.6 kcal mol-1 was 

calculated. According to these calculations, the single-step 

reaction is quite exothermic with a barrier of 64.7 kcal mol-1 for the 

reverse reaction [i.e. ammonia addition to (E)-coumarate]. 

Therefore it was stated, that the “single-step route” is in conformity 

with the experimentally observed irreversibility.29 

In fact, a reactive state with both TyrA and TyrB as 

deprotonated and the L-Tyr substrate as zwitterionic for the PAL 

(or TAL19) reaction can be easily formed at ~ pH 9 if the amino 

group of anionic L-Phe (or L-Tyr) substrate deprotonates TyrA–OH 

when entering into the active site containing only TyrB in a 

deprotonated state. This would perfectly agree with the analysis 

of the pH-profile of the PAL reaction showing that to be able to 

react the amino group of the substrate must not be protonated but 

in turn, there should be a group with a pK of 9 on the enzyme 

which must be protonated.28 This eliminates the first argument 

raised against the calculated N-MIO route. 

The calculated relative energies for the N-MIO intermediate 

varying between -5.5 and -21.6 kcal mol-1 even in the study 

favoring the single-step mechanism29 indicated that the real N-

MIO – product barrier may be lower than the disputed values19,29 

of 26.3 kcal mol-1 or 28.5 kcal mol-1. Moreover, all structural data 

so far agree only with the N-MIO route. X-Ray structural studies 

on various MIO-enzymes revealed that several substrates and 

substrate analogues were found to be covalently bound via their 

N-atoms to the MIO-group in the of [2-aminoindan-2-phosphonate 

in H89F mutant of RsTAL;12 (3R)-3-amino-2,2-difluoro-3-(4-

hydroxyphenyl)propanoic acid and (3R)-3-amino-2,2-difluoro-3-

(4-methoxyphenyl)propanoic acid in S. globisporus TAM;44 L-Tyr 

in the Y63F (TyrA) mutant of SgTAM; 45  and (S)-3-amino-2,2-

difluoro-3-phenylpropanoic acid in T. canadensis PAM46 ]. Our 

high level QM/MM calculations also indicated quite similar N-MIO-

intermediate structures for the reaction of PAL with  

L-propargylglycine and with L-phenylalanine (Figure 2 and  

Figure S16).  

The much higher Gibbs energies calculated for the Friedel-

Crafts-type covalent complexes relative to the substrate-binding 

states (166.7 kcal mol-1 from L-Phe and 9.5 kcal mol-1 from L-PG) 

and their distorted, non-reactive structures (Figure S17 A and B) 

strongly disfavor the FC route (“FC intermediate” in Scheme 1) as 

possible pathway for the PAL (or TAL) reaction. 

The initial energy for the calculations supporting the single-

step mechanism29 cannot be compared directly to that of the N-

MIO-route calculations due to differences in atom numbers and 

total charges.19,29 Nevertheless, the single-step proposal strongly 

contradicts to a number of experimental results on the PAL 

reaction with L-Phe because (i) negligible isotope effects were 

found for the atoms which should be involved in the single-step 

TS (15N of 1.0021 and D of 1.15 for Phe dideuterated at C3);28 (ii) 

cinnamate as product was found to be released prior to ammonia 

in the catalytic sequence47 and (iii) the PAL reaction was found to 

be reversible at elevated (>5 M) ammonia concentration.48 

 

Table 1. Kinetic constants of L-phenylalanine, L- and DL-propargylglycine 

with PcPAL (30 °C, pH 8.8, TRIS buffer, 0.1M, 120 µg mL-1 PcPAL). 

Substrate Km (mM) kcat (s-1) 

L-Phenylalanine 0.52  2.28 

L-Propargylglycine 16.0 0.37 

DL-Propargylglycine 32.9 0.34 
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Figure 2. Model of the N-MIO intermediate of PAL with L-propargylglycine (solid 
stick model) compared to the model of N-MIO intermediate of PAL with its 
natural L-phenylalanine substrate (transparent stick model). The models were 
obtained by ONIOM (ωB97XD/6-31g(d):AMBER) calculations. 

Moreover, our equilibration studies with PAL starting from 

both substrate and product at much lower ammonia 

concentrations indicated that ammonia addition to (E)-cinnamate 

proceeded easily even at quite low ammonia concentration (in 0.1 

M, 0.5 M or 1.0 M ammonium carbonate buffered to pH 8.8 with 

CO2). Equilibria were almost reached in 3 days (see SI) from both 

directions as the (E)-cinnamate / L-phenylalanine ratio values 

indicated [in 0.1 M (NH4)2CO3 it was 7.6 in elimination and 10.8 in 

addition; in 0.5 M (NH4)2CO3 it was 2.8 both in elimination and in 

addition; in 1.0 M (NH4)2CO3 it was 1.2 in elimination and 1.1 in 

addition]. This allowed us to calculate – as the average for 

equilibrations in 0.5 M and 1 M (NH4)2CO3 – the apparent 

equilibrium constant as 2.5 (at pH 8.8). Taking all these serious 

contradictions into account, the single-step route (“single-step, TS” 

in Scheme 1) cannot be considered as a real pathway for the PAL 

(or TAL) reaction.  

Finally, preparative biotransformations were performed with 

PcPAL resulting in enantiopure D- and L-PG (Scheme 2). Due to 

the high enantiomer selectivity of PcPAL in the ammonia 

elimination from DL-PG, enantiopure D-PG could be readily 

isolated from the reaction mixture. The formation of enantiopure 

L-PG in the PcPAL-catalyzed ammonia addition to (E)-pent-2-en-

4-ynoic acid proved unambiguously the reversibility and exclusive 

stereoselectivity of the PAL-catalyzed reaction with L-PG. 

Conclusions 

Novel tools, such as PAL immobilization on  magnetic 

nanoparticles (MNPs) and its use in a microfluidic reactor with in-

line UV detection, combined with chemoenzymatic syntheses and 

high-level QM/MM calculations, confirmed for the first time that 

the acyclic, non-aromatic propargylglycine could be reversibly 

transformed by PAL to (E)-pent-2-ene-4-ynoate. This reaction 

strongly disfavored a mechanism involving a Friedel- 

 

 

Scheme 2. Preparation of enantiopure D-propargylglycine by PAL-catalyzed 

ammonia elimination from DL-propargylglycine and enantiopure  
L-propargylglycine by PAL-catalyzed ammonia addition to (E)-pent-2-ene-4-
ynoate. 

Crafts-type attack at an aromatic ring of the substrate. As an 

experimental evidence contradicting the recently proposed highly 

exothermic single-step mechanism, the reversibility of the PAL-

reaction was demonstrated for the natural substrate L-Phe at an 

ammonium carbonate concentration as low as 0.1 M. Ammonia 

addition by PcPAL to (E)-pent-2-ene-4-ynoate yielding 

enantiopure L-propargylglycine proved also the reversibility of the 

PAL-reaction with L-propargylglycine. The similar arrangements 

of the N-MIO intermediates from L-PG and L-Phe in the active site 

in the calculated QM/MM models of PcPAL supported the 

mechanism via the N-MIO intermediate. Our findings open up new 

opportunities for the application of the MIO-enzyme toolbox 

towards non-aromatic acyclic substrates. 

Experimental Section 

Source of materials and enzymes, characterization of immobilized MNP-

PAL, the details of synthetic and computational procedures and Gaussian 

structure files for the calculated hypothetical ligand-PAL complexes are 

provided as supplementary information (SI).  

Detection of ammonium (E)-pent-2-ene-4-ynoate formation from DL-

propargylglycine by MNP-PAL in a microfluidic reactor with multiple 

magnetic-cells. PcPAL was immobilized on epoxy-MNPs (MagneCat-

250GP14, see SI) and the four magnetic cells of the Magne-Chip were 

filled with MNP-PAL (see SI). A thermostated chip holder ensured the 

constant temperature of the Magne-Chip (35 °C). The DL-propargylglycine 

solution (40 mM in D2O at pD= 8.8 with Na2CO3 buffer) was driven from an 

1 mL dark glass syringe through the thermostated and light protected 

Magne-Chip equipped with an in-line UV-cell (Figure 1). A flow rate of 0.6 

µL min-1 (resulting in a residence time of 6 min) was maintained for 24 h. 

The formation of the product (constantly followed at 240 nm on the 

recorded UV spectra) reached a stationary state after 4 h. In the following 

20 h, the product was collected in an ice-cooled and light protected 1 mL 

amber glass vial. The product solution collected during this period (720 µL) 

was kept at 4 °C until the 1H-NMR measurement (Figure S3). 

D-Propargylglycine obtained by PAL-catalyzed ammonia elimination 

from DL-propargylglycine. To a solution of DL-propargylglycine (30 mg, 

0.27 mmol) in Tris buffer (9 mL, 100 mM, pH 8.8) was added PAL solution 

(5 mg mL-1 in 1 mL of phosphate buffer, 50 mM, pH 7.5) and mixture was 

shaken at 200 rpm for 6 days in the dark at 30 °C. After addition of 

activated carbon (~10 mg), the mixture was heated to 80 °C for 15 min and 
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filtered on a 0.22 µm filter. The filtrate was acidified (pH 1 with 10 % HCl) 

and extracted with EtOAc (3 ×15 mL). The aqueous phase was loaded to 

a small Amberlyst 15 cation-exchange column. The product was eluted 

from the column by 2 M NH3 solution and the eluted solution was 

concentrated in vacuum to yield D-propargylglycine as a white solid (11 mg, 

37 %). [𝛼]D
27= +32 (c 1, water), E.e. > 98 % (HPLC, see Figure S9), 

{lit.49: [𝛼]D
25= +32.9 (c 1, water)}. 

L-Propargylglycine synthesis by PAL-catalyzed ammonia addition to 

(E)-pent-2-ene-4-ynoic acid. Aqueous NH3 (10 mL, 6 M, adjusted pH 10 

with CO2) containing PAL (0.5 mg mL-1) and (E)-pent-2-en-4-ynoic acid (50 

mg, 0.52 mmol) was shaken at 200 rpm for 7 days in the dark at 30 °C. 

Work up as described above yielded L-propargylglycine as a white solid 

(7.5 mg, 14 %). [𝛼]D
27= -32.9 (c 1, water), E.e. > 98 % (HPLC, see Figure 

S11), {lit.49: [𝛼]D
25= -31.1 (c 1, water)}. 
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1 Materials 

1.1 Phenylalanine ammonia-lyase from parsley (Petroselinum crispum) 

Phenylalanine ammonia-lyase from parsley (Petroselinum crispum) (PcPAL) was 

overexpressed in E. coli and purified according to the method described by Poppe, et al. [1]  

1.2 Chemicals 

L-Phenylalanine, D,L-propargylglycine, tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS), propargyl 

alcohol, propargyl bromide, sodium hydride, dimethylformamide, methanol, pyridinium 

dichromate (PDC), esterase from pig liver (PLE), dichloromethane, aq. ammonia solution 

(35 %), deuterium oxide, hydrochloric acid, ammonium carbonate, ethyl acetate, diethyl 

ether, magnesium sulfate, polyethylene glycol 4000 (PEG 4000), 2-propanol, activated 

charcoal, Amberlyst 15 cation-exchange resin were purchased from Sigma-Aldrich (St. Luis, 

MO, USA). Functionalized magnetic nanoparticles for covalent binding of proteins (MagneCat-

250GP14) were obtained from SynBiocat LLC (Budapest, Hungary). The technical grade 

solvents such us methanol and dichloromethane were dried and/or freshly distilled prior to 

use. 

2 Equipment and analytical methods 

2.1 Scanning electron microscopy (SEM) 

The morphology of enzyme covered MNPs was analyzed by a JEOL JSM-5500LV scanning 

electron microscope (SEM). For better imaging samples were coated with a gold nano-film 

layer by a vacuum nebulizer (see Figure S1 A). 

2.2 Dynamic light scattering (DLS) 

Particle size distribution of PcPAL immobilized on MNPs (MNP-PAL) was characterized by 

dynamic light scattering (DLS, Brookhaven BI-200SM Laser Light Scattering Instrument). The 

MNP-PAL was sonicated in ethanol for 20 min, than analyzed by a laser beam (λ = 488 nm) at 

25 °C in three parallel runs (see Figure S1. B). 

2.3 Microfluidic system with four magnetic microreactor cells (Magne-Chip) 

The MNP-PAL reaction was performed in the magnetic-nanoparticle reactor microchip by 

SynBiocat LLC consisting of four chambers, 1.1 µL of volume each (Magne-Chip, Figure 1 in the 

MA). The chips were made of PDMS (polydimethylsiloxane, Sylgard 184, Daw Corning Ltd), 

plasma bonded on a glass substrate. Microchannel dimensions: width 300 µm and height 110 

µm in; magnetic cell dimensions: volume of 1.1 μL, diameter of 3.6 mm, height 110 μm. [2] 

The chip was fixed in a microfluidic chip holder (Fluidic Connect Pro, Micronit Inc, The 

Netherlands). The microfluidic test bench (SynBiocat LLC) consisted of two precision syringe 

pumps, stereo zoom microscope with digital camera, deuterium-halogen light source, 

spectrometer (USB 2000+, Ocean Optics Ltd., USA), Z-flow absorbance cell (Avantes Inc, The 

Netherlands), circulating thermostat (Julabo Inc. type F-25) and a system controller unit. The 
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system was operated by the µFLU Studio software, which controlled the pumps, valves and 

the thermostat, acquired the data of the chip sensors (e.g. inlet pressure), optically inspected 

the chip and collected the data of the spectrometer based on the predefined measurement 

sequence script. 

2.4 Nuclear Magnetic Resonance (NMR) measurements 

The 1H NMR spectrum was recorded from the sample produced in the Magne-Chip on a Bruker 

Avance III Cryo-probe spectrometer operating at 600 MHz at 25 °C in D2O (buffered to pD= 

8.8). Signals are expressed in ppm on the δ scale. 

The 1H NMR spectra of 3, D- and L-propargylglycine (D- and L-PG, respectively) were recorded 

on Bruker Avance spectrometers operating at 600, 500 or 400 MHz at 25 °C. Signals were 

expressed in ppm on the δ scale. 

2.5 HPLC analysis 

Enantiomeric composition of L- and D-propargylglycine (L- and D-PG, respectively) samples 

were determined by an Agilent 1200 HPLC instrument equipped with Daicel Chiralpak Zwix 

chiral column, using MeOH (supplemented with 6 % acetic acid and 50 mM 

diethylamine):MeCN:H2O 49:49:2 (v/v) as eluent at a flow rate of 1 mL min-1 and evaporative 

light scattering detection (ELSD) system, with evaporator temperature of 120 °C, nebulizer 

temperature of 90 °C and gas flow rate of 1.6 SLM. Retention times were 9.9 min for L-PG and 

12.0 min for D-PG. To monitor preparative scale enzymatic transformations and the 

equilibration experiments, samples of 50-100 μL were withdrawn from the reaction. From the 

samples for the HPLC analyses the enzyme was removed by adding 1-2 mg of activated 

charcoal, followed by heating to 80 °C for 15 min and filtration applying syringe filters with 

pore size of 0.22 m. 

2.6  Optical rotation measurements 

Optical rotations were determined with PerkinElmer 241 polarimeter, [α]D values were given 

in units of 10-1 deg cm2 g-1. 

2.7 UV-VIS measurements  

UV-spectra of D,L-propargylglycine and (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 and the kinetics of the 

ammonia elimination reactions with PcPAL at 242 nm were measured by a Milton Roy UV VIS 

spectrophotometer (type Spectronic Genesis). The samples were thermostated at 30 °C and 

measured in standard quartz cuvettes. 

3 Methods 

3.1 Immobilization PcPAL onto magnetic nanoparticles (MNP-PAL) 

Epoxy-MNPs [MagneCat-250GP14 (epoxy-functionalized magnetic nanoparticles with an 

average diameter of 250 nm): 108 mg] were added to TRIS buffer (3 mL, 0.1 M, pH 8.8) and 

dispersed by ultrasonication (35 kHz, 20 min). The MNP suspension was added to the PcPAL 

solution (3 mg mL-1, in TRIS buffer: 4 mL, 0.1 M, pH 8.8) and the mixture was shaken for 24 h 
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(25 °C, 450 rpm). The MNP-PAL particles were fixed at the bottom of the flask with a 

neodymium magnet and the supernatant was decanted. The MNP-PAL preparation was 

washed – by a re-suspension - magnetic fixing - decantation sequence in each washing steps 

– with TRIS buffer (3 × 4 mL, 0.1 M, pH 8.8) and with ethanol (4 mL). The MNP-PAL was dried 

in vacuum at room temperature for 2 h. After immobilization, negligible protein contents in 

the supernatants of the washing procedure were determined by the Bradford assay.[3]  

Final morphology and particle size of immobilized PcPAL (MNP-PAL) were determined by SEM 

and DLS (Figure S1 A and B). 

 

Figure S1. Morphology A) and particle size distribution B) of PcPAL immobilized on MNPs 

3.2 Enzyme reaction in the Magne-Chip device 

The biotransformation of DL-propargylglycine catalyzed by immobilized PcPAL (MNP-PAL) was 

performed in a microfluidic chip consisting of four magnetic cells in which the MNP-PAL 

particles were accumulated and fixed by permanent magnets to form dense biocatalytic layers 

(Figure S2). 

 

Figure S2. Timing diagram of the magnetic fixing of MNPs in the magnetic cells of the microfluidic device 
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3.2.1 Filling of the Magne-Chip device with MNP-PAL 

In an Eppendorf-tube a suspension (total volume: 1.5 mL) was prepared from MNP-PAL (3.3 

mg mL-1) and PEG-4000 (3.3 mg mL-1) in a 5:1 mixture of ultrapure water and 2-propanol. 

Before starting the filling process, the vial was stirred intensively by a vortex mixer for 2 min 

(to ensure homogenous suspension). To avoid sedimentation gentle shaking (700 rpm) was 

maintained during the chip loading procedure. The suspension was driven through the chip by 

applying a slight air pressure (0.2-0.3 bar) to the suspension vial connected to the inlet of 

Magne-Chip via a PTFE tube. During the filling process, the MNP-PAL particles were fixed in 

the magnetic cells by cylindric neodymium magnets (type N50, 3 × 3 mm) placed in moveable 

drawers enabling “on/off” switching of the magnetic field when placed directly below the 

magnetic cells. Once one cell was saturated (cell 4 was loaded at first), the magnet of the 

subsequent cell was turned on. The same procedure was repeated until all four chambers 

were filled up. Each cell of the Magne-Chip device could capture ca. 250 µg of MNP-PAL.[2] 

3.2.2 MNP-PAL-catalyzed ammonium (E)-pent-2-ene-4-ynoate 3 formation from DL-

propargylglycine in the Magne-Chip device 

Once the MNP-PAL loading phase finished, the reaction phase was preceded by washing the 

filled Magne-Chip by 1 mL of D2O carbonate buffer (0.05 M sodium carbonate/bicarbonate 

buffer) for 20 min to remove the residual 2-propanol and PEG 4000. After washing, the 

reference spectra of the D2O buffer (0.05 M sodium carbonate/bicarbonate buffer) was 

recorded and the ammonium (E)-pent-2-ene-4-ynoate 3 formation from DL-propargylglycine 

was performed as described in the Experimental Section of the article. The product solution 

was kept at 4 °C until the 1H-NMR measurement. 

In the initial phase of the experiment, the continuous in-line UV detection indicated time 

dependent secondary reactions from the primary product 3 (Figure S3). This parallel 

decomposition reaction resulted in significant additional signals besides those of 3 (δ= 6.34 

and 6.85 ppm). 

 

Figure S3. Product (3) formation (at 242 nm, blue) and decomposition (at 274 nm, red) during the initial 

phase of the Magne-Chip measurement 
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3.3 Synthesis (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 

3.3.1 Chemical synthesis of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 

The synthesis of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 was performed in a two-step procedure, using 

propargyl alcohol 1 as starting material (Scheme S1.). 

 

 

OH COOEt COOH

I. PDC, Ph3P=CHCOOEt, CH2Cl2 ; II. PLE, 100 mM (NH4)2CO3, pH 7-8

1 2 3

II.I.

 

Scheme S1. Synthesis of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 

 

(E)-ethyl pent-2-en-4-ynoate 2: Ethyl 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetate  

(Ph3P=CH-COOEt: 9.5 g, 56 mmol) and pyridinium dichromate (PDC: 10.5 g, 56 mmol) were 

suspended in anhydrous dichloromethane (100 mL). Into the stirred suspension a solution of 

propargyl alcohol 1 (1.5 g, 53 mmol) in dichloromethane (10 mL) was added portion-wise over 

60 min. Stirring was continued at room temperature until completion of the reaction (16 h), 

the solvent removed in vacuum, and the crude product purified by column chromatography 

(on silica gel with dichloromethane) resulting in the ester 2 as a yellow oil in 48 % yield.  
1H-NMR (600 MHz, CDCl3): 1.27 (t, J= 7.2Hz, 3H), 3.33 (d, J= 2.4Hz, 1H), 4.19 (q, J= 7.1 Hz, 2H), 

6.29 (d, J= 16.0 Hz, 1H), 6.69 (d, J= 16.0 Hz, 1H); 13C-NMR (150 MHz, CDCl3): 14.2, 60.9, 80.2, 

86.1, 124.0, 132.5, 165.5. The 1H- and 13C-NMR data were in accordance with the published 

data [4,5]. 

(E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3: Into the suspension of ylide 2 (200 mg, 1.61 mmol) in (NH4)2CO3 

buffer (10 mL, 100 mM, pH 7.5), pig liver esterase (PLE, 20 mg) was added. The pH of the 

reaction mixture was maintained around 7.5 by the addition of 2 M NH4OH. After consuming 

the calculated amount of base (1.6 mmol, 0.8 ml, 16 h), the pH was adjusted to 10, followed 

by extraction with ethyl acetate (3 × 5 mL). The ethyl acetate extracts were discarded and the 

pH of the water phase was adjusted to 1, followed by extraction with ethyl acetate (3 × 10 

mL). The combined organic phases were dried (anhydrous MgSO4), the solvent was removed 

in vacuum and the residue was recrystallized from n-hexane resulting in the acid 3 as yellow 

crystals in 78 % yield.  
1H-NMR (methanol-d4, Figure S4): 3.95 (d, J1= 2.2 Hz, 1H), 6.32 (d, J2= 15.9 Hz, 1H), 6.73 (dd, 

J2= 15.9 Hz and J1= 2.2 Hz, 1H); 13C-NMR (methanol-d4): 79.56, 86.48, 123.99, 132.32, 167.03. 
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Figure S4. 1H NMR spectrum of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 obtained by chemical synthesis 

 

 

3.3.2 UV spectrum and molar extinction coefficient of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 

The acid 3 (1.3 mg) was dissolved in Tris buffer (50 mL, 0.1 M, pH 8.8). The UV-VIS spectrum 

of 3 (Figure S5) was measured at 30 oC. 

 

 

Figure S5. UV spectrum of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 in Tris buffer (0.1 M, pH 8.8) 
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A stock solution of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 (120 mM in Tris buffer 0.1 M, pH 8.8) was 

prepared and diluted to various concentrations. Based on the Lambert-Beer law, the molar 

extinction coefficient (ε) of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 at 242 nm was determined from the 

calibration data (ε= 10.4 mM-1 cm-1; R2= 0.999, Figure S6). 

 

 

Figure S6. Calibration line for (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 at 242 nm in Tris-buffer (0.1 M, pH 8.8) 

  

3.3.3 Enzymatic synthesis of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 by PcPAL 

To a solution of DL-propargylglycine (0.35 mmol, 40 mg) dissolved in Tris-buffer (10 mL, 0.1 M, 

pH 8.8) was added PcPAL solution (2.0 mL, enzyme concentration: 1.7 mg mL-1) and the 

reaction was incubated at 30 °C in the dark (the flask fully covered with aluminum foil) with 

gentle shaking (500 rpm). After 2 days, the enzyme was removed by centrifugal filter 

(Amicon®Ultra cellulose membrane with 30 kDa nominal molecular weight limit, 

centrifugation time 15 min at 5000 g, 4 °C). The pH of the filtrate was adjusted with cc HCl to 

1.5, followed by extraction with cold diethyl ether (3 × 10 mL). After drying on MgSO4, the 

diethyl ether was removed from the combined extracts in vacuum to yield (E)-pent-2-en-4-

ynoic acid 3 as snow-white needles in 15 % yield.  
1H NMR (D2O, Figure S7): 3.75 (dd, J1= 2.4 Hz, J2= 0.7 Hz, 1H), 6.31 (d, J3= 16.0 Hz, J2= 0.7 Hz, 

1H), 6.68 (dd, J3= 16.0 Hz and J1= 2.4 Hz, 1H). 
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Figure S7. 1H NMR spectrum of (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 from enzymatic synthesis 

 

 

3.4 Dehydroamination of DL-propargylglycine with native PcPAL on preparative scale 

D-Propargylglycine was obtained from DL-propargylglycine (HPLC: see Figure S8) as described 

in the Experimental Section of the article. 

E.e. > 98 % (by HPLC, see Figure S9); 1H NMR (Figure S10): 2.42 (t, J1= 2.6 Hz, 1H), 2.75 (dt, J1= 

2.6 Hz, J2= 5.4 Hz, 2H), 3.81 (t, J2= 5.4 Hz, 1H), the spectrum of the resulting D-propargylglycine 

agreed with published data [6,7]. 

 

 

Figure S8. HPLC separation of the enantiomers of D,L-propargylglycine 
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Figure S9. HPLC analysis of D-propargylglycine prepared by PcPAL-catalyzed kinetic resolution from DL-PG 
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Figure S10. 1H NMR spectrum of D-propargylglycine prepared by PcPAL-catalyzed kinetic resolution from DL-PG 
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3.6 Ammonia addition to (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 with native PcPAL on a preparative 

scale 

L-Propargylglycine was obtained from the chemically synthesized (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3 

(see section 3.3.1 of SI) as described in the Experimental Section of the article. 

E.e. > 98 % (by HPLC, see Figure S11); 1H NMR (Figure S12): 2.41 (t, J1= 2.6 Hz, 1H), 2.74 (dt, 

J1= 2.6 Hz, J2= 5.4 Hz, 2H), 3.80 (t, J2= 5.4 Hz, 1H), the spectrum of the resulting L-

propargylglycine agreed with published data [8,9]. 

 

 Figure S11. HPLC analysis of L-propargylglycine prepared by PcPAL-catalyzed ammonia addition to 3 
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Figure S12. 1H NMR spectrum of L-propargylglycine prepared by PcPAL-catalyzed ammonia addition to 3 



12 
 

3.7 Enzyme kinetics of the ammonia elimination from L-phenylalanine and DL-

propargylglycine 

3.7.1 Kinetic constants for L-phenylalanine with soluble PcPAL 

Native PcPAL (120 µg mL-1) was added to the solutions (2 mL, pH 8.8, 0.1 M TRIS buffer) 

containing L-phenylalanine at various substrate concentrations. At 30°C, the progress of the 

reactions was followed by monitoring the increase of UV absorption at λ= 290 nm [UV 

absorption maximum of the (E)-cinnamic acid] and the kinetic constants were determined 

from the Lineweaver-Burk plot fitted onto the data points (Figure S13). 

 

Figure S13: A) Michaelis-Menten plot and B) Lineweaver-Burk plot for soluble PcPAL-catalyzed ammonia 

elimination from L-phenylalanine 

3.7.2 Kinetic constants for DL-propargylglycine with soluble PcPAL 

Native PcPAL (120 µg mL-1) was added to solutions (2 mL, pH 8.8, 0.1 M TRIS buffer) containing 

L- and DL-propargylglycine at various substrate concentrations. At 30°C, the progress of the 

reactions was followed by monitoring the increase of UV absorption at λ= 242 nm [UV 

absorption maximum of the (E)-pent-2-en-4-ynoic acid 3] and the kinetic constants were 

determined from the Lineweaver-Burk plot fitted onto the data points (Figure S14 and S15). 

 

Figure S14: A) Michaelis-Menten plot and B) Lineweaver-Burk plot for soluble PcPAL-catalyzed ammonia 

elimination from L-propargylglycine 
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Figure S15: A) Michaelis-Menten plot and B) Lineweaver-Burk plot for soluble PcPAL-catalyzed ammonia 

elimination from DL-propargylglycine 

 

 

3.8 Equilibration experiments with PcPAL with phenylalanine at various ammonia 

concentrations 

The forward and reverse directions of the PcPAL-catalyzed enzymatic reaction [i.e. ammonia 

elimination from L-phenylalanine and the ammonia addition to (E)-cinnamate] were analyzed 

at different ammonia concentrations in order to determine the (E)-cinnamate / L-

phenylalanine ratio at the reaction equilibria. For monitoring the reactions a HPLC separation 

method was employed [Chiralpak Zwix column; eluent: MeOH (supplemented with 6% acetic 

acid):MeCN:H2O 49:49:2 (v/v); flow rate: 1 mL min-1; retention times: 2.9 min for (E)-

cinnamate, 5.7 min for D-Phe and 6.4 for L-Phe]. D-Phe, being inert and not a product in either 

directions, could serve as internal standard for quantifying the product and substrate 

concentrations from the chromatograms. 

Ammonia addition reactions to (E)-cinnamate: The reactions were performed in 0.1 M, 0.5 M 

and 1 M (NH3)2CO3 buffers at pH 8.8. Into the buffered solution (700 L) of (E)-cinnamate (4 

mM) and D-Phe as internal standard (4 mM) was added PcPAL solution (50 L, 150 g).  

Samples (100-200 L) were withdrawn at different times (24 h, 48 h and 72 h) and worked up 

for the HPLC analysis as described in section 2.5 of SI. The filtrate was lyophilized, dissolved in 

50 L of eluent and analyzed by HPLC. 

Ammonia elimination reactions from L-phenylalanine: The reactions were performed also in 

0.1 M, 0.5 M and 1 M (NH3)2CO3 buffers at pH 8.8. Into the buffered solution (700 L) of DL-

Phe (8 mM; 4mM L-Phe as substrate and 4 mM D-Phe as internal standard) was added PcPAL 

solution (50 L, 150 g). Samples (100-200 L) were withdrawn at different times (24 h, 48 h 

and 72 h) and analyzed by HPLC as described in the previous paragraph. 
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3.10 QM/MM calculations on the covalent complexes in the dehydroamination reactions 

of L-phenylalanine and L-propargylglycine with PcPAL 

The all atom model of PcPAL homotetramer was created by partial homology modeling, using 

MODELLER10,11,12,13 (multitemplate modelling). As templates, the homotetrameric PcPAL 

structure (PDB: 1W27) without residues 98-131 and 324-350 (in each chains) and the residues 

66-103 and 293-321 (in each chains) from the Taxus chinensis PAM homotetramer (PDB: 2YII) 

were applied. All structural waters from the original PcPAL structure (1W27) were retained 

during modeling, except for the ones being closer than 5 Å to the remodeled loops. The raw 

model was adjusted with Protein Preparation Wizard14,15 (bond order assignment, hydrogen 

bond optimization) and pre-optimized with Prime16 (implicit water model: VSGB2.0, 

optimization method: LFBGS, convergence criterion: 0.1 kcal mol–1 Å–1 RMS gradient).  The 

refined model was then solvated explicitly with water, without any additional ions, using 

Desmond.17,18 A spherical active site model (25 Å radius, centered to the Cα-atom of N-MIO-

ligand) was cut-off from the refined model and capped with acetyl and N-methylamino groups. 

Initial N-MIO and FC complex models for the PAL reaction with L-Phe or L-PG were obtained 

with systematic conformational search and apparent induced fit calculations.  

For the covalently bound L-Phe complexes, three initial models were created, taking into 

account the diastereotopicity of the C2-atom in the aromatic ring by FC attack [one N-MIO 

model and two FC models, (S,R)-FC and (S,S)-FC], and subjected to systematic conformational 

search, using MacroModel19 (method: SPMC, maximum resolution for torsional alteration: 

60°, convergence criterion for minimization: 0.1 kJ mol –1 Å –1 RMS gradient, energy window: 

150 kJ mol –1). Torsional angles were sampled around the following bonds for the FC models: 

bonds between the C-atoms of the former exocyclic C=C double bond in MIO, C2 of L-Phe and 

the exocyclic C-atom of MIO, Cα and Cβ of L-Phe, Cβ and C1 of L-Phe; and for the N-MIO model: 

bonds between the C-atoms of the former exocyclic C=C double bond in MIO, Cα and Cβ of L-

Phe, Cβ and C1 of L-Phe, the N-atom and Cα of L-Phe. The three initial L-Phe complex model sets 

represented two constitutionally different cases (L-Phe N-MIO model and L-Phe FC models). 

For the covalently bound DL-propargylglycine complexes, six initial models were created taking 

into account both enentiomers of propargylglycine. Because only the attack at Cδ-atom of PG 

results in a vinyl cation at the Cγ position of PG acidifying the H-atoms at Cγ position, only the 

structural variants from these type of FC attack on the triple bond were taken into acount. In 

this way, six initial models [two N-MIO models, (R)-N-MIO, (S)-N-MIO; and four FC models, 

(R)/(E)-FC, (R)/(Z)-FC, (S)/(E)-FC and (S)/(Z)-FC] were generated and investigated. Torsional 

angles were sampled around the following bonds for the FC models: bonds between the C-

atoms of the former exocyclic C=C double bond in MIO, Cδ of PG and the exocyclic C-atoms of 

MIO, Cα and Cβ of PG, Cβ and Cγ of PG; and for the N-MIO model: bonds between the C-atoms 

of the former exocyclic C=C double bond in MIO, Cα and Cβ of PG, the N-atom and Cα of PG. 

The six initial PG complex model sets represented also two contitutionally different cases (the 

two PG N-MIO model as one group and the four PG FC models as another). 
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Water molecules were removed from the active site, and the bound L-Phe and residues in the 

3 Å proximity of L-Phe (except Tyr110) in the N-MIO model were subjected to minimization for 

each conformational search step for all models during the calculations. Residues selected 

variable in the minimization of the L-Phe N-MIO model and the ligand (L-Phe, L-PG or D-PG) 

were kept freely moving in minimizations of all other complexes. The substrates and Tyr110 

were set deprotonated and Tyr351 was set protonated for all models. The residues Ile460, 

Leu134, Leu138, Leu206, Leu256, Val259, Asn260, Phe116 around the calculated initial 

conformations were subjected to sidechain predictions using Prime16 (number of iterations: 

3, with Cα-Cβ vectorization of 35o magnitude). In the final models, the active site water 

molecules were placed back and residues in the 7 Å proximity of L-Phe (including Tyr110) in 

the N-MIO model were allowed to move freely in a final minimization using MacroModel19 (no 

implicit water model, optimization method: PRCG, convergence criterion: 0.01 kJ mol–1 Å–1 

RMS gradient). For each of the four constitutionally different complex classes, the model sets 

within the lowest 20 kJ mol-1 energy window  were  selected  for  further  investigations. 

QM/MM  calculations  on the intermediate models of PcPAL were  performed by two-layer  

ONIOM  method using Gaussian Rev B.20 Long-range corrected density functional ωB97XD21 

theory with the 6-31G(d) basis set was used as the QM method in the high layer, the low layer 

was treated with molecular mechanics using the AMBER22 force-field. Partial charges for the 

ligand and MIO in each of the four constitutionally different complex classes were derived 

using the webserver RED.23 The high layer consisted of the entire MIO and the actual ligand, 

the sidechains of Tyr110, Asn260, Gln348, Arg354, Tyr351, Asn384, Phe400, Asn487, Gln488, 

parts of Phe116, Gly117, Gly261, and a water molecule. Residues in the 7 Å proximity of L-Phe 

in the L-Phe N-MIO model were allowed to move freely in final minimizations for all four 

constitutionally different complex classes. Optimizations have been performed using the 

quadratic coupled macrosteps algorithm with mechanical embedding, with reduced step size 

when needed.24 The  resulting  stationary  structures  have  been characterized as minima 

using analytic second derivative calculations  in  the  Freq  facility  of  Gaussian  resulting  no  

imaginary frequencies, the relating themochemical calculations were carried out considering 

the temperature as 298.15K, and the pressure as 1 atmosphere. The lowest Gibbs energy 

complexes for L-Phe and L-PG are depicted by using PyMOL25 (Figure 1 in MA, Figure S16 and 

Figure S17). 
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Figure S16. Optimized QM/MM models of the lowest energy conformations of (A) phenylalanine, and (B) 

propargylglycine N-MIO states. In states (A) and (B) all notable ligand-enzyme electrostatic interactions 

[monodentate salt bride with Arg354; H-bonds with Tyr351 and Asn260 (ligand as donor); H-bonds with Asn260, 

Gln-348 and Asn-384 (ligand as acceptor) and a π-positive interaction with Phe400] are quite similar which can 

rationalize the small difference between kcat values for L-Phe and for DL-PG. The significantly different occupancy 

of the hydrophobic site in models (A) and (B) can rationalize the much higher Km value (weaker binding) of DL-PG 

than that of L-Phe. 

 

A) 

B) 
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Figure S17. Optimized QM/MM models of the lowest energy conformations of (A) phenylalanine, and (B) 

propargylglycine Friedel-Crafts states. The notable ligand-enzyme electrostatic interactions in model (A) 

[bidentate salt bride with Arg354; H-bonds with Asn260, Gln348, Asn384 and Asn487 (ligand as acceptor)] and 

(B) [bidentate H-bonds with Arg354; H-bonds with Tyr351 and Glu484 (ligand as donor)] differ significantly from 

each other and also from the corresponding N-MIO complexes (Figure S16). In both FC states the vacancy at the 

hydrophobic site would leave void or unstable, stuck water molecules. All the above assumptions can rationalize 

the higher Gibbs energies for FC-state of L-Phe (A) and FC-state of L-PG (B) than those of N-MIO-states of L-Phe 

and L-PG (Figure S16 A and B). 

B) 

A) 
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Scheme S2. Formation of the calculated relaxed structure (A) of the hypothetical L-Phe (S,R)-FC complex shown 

in Figure S17 A and (B) hypothetical L-PG (E)-FC complex shown in Figure S17 B. In both hypothetical FC 

complexes, the catalytically relevant pro-S H-atoms attached to Cβ are quite distant from any of the two 

catalytically relevant tyrosine residues (TyrA or TyrB). 
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ABSTRACT  

Biotransformation of L-phenylalanine (L-1a) and five unnatural substrates (rac-1b-f) 

by phenylalanine ammonia-lyase (PAL) was investigated in a novel microfluidic 

device (Magne-Chip) comprises microliter volume reaction cells filled with PAL-

coated magnetic nanoparticles (MNPs). Experiments proved the excellent 

reproducibility of enzyme-catalyzed biotransformation in the chip and the excellent 

reusability of the enzyme layer during 14 h continuous measurement (>98% over 7 

repetitive measurements with L-1a). The platform also enabled fully automatic multi-

parameter measurements with a single biocatalyst loading of about 1 mg PAL-MNP. 

Computational Fluid Dynamics (CFD) calculations were used to study the flow field 

in the chambers and the effect of unintended bubble formation. Optimal flow rate for 

L-1a reaction and specific activities for rac-1b-f under these conditions were 

determined experimentally. 
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Keywords: Magnetic nanoparticle, magnetic chip reactor, continuous-flow 

biotransformation, phenylalanine ammonia-lyase, unnatural amino acid 

1. Introduction 

1.1 Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) 

PAL is a member of the ammonia-lyase family, which catalyzes non-oxidative 

deamination of it natural substrate L-phenylalanine (L-1a). In nature phenylalanine 

ammonia-lyase (PAL; E.C.4.3.1.24) catalyzes the biotransformation of  

L-phenylalanine to (E)-cinnamic acid, a precursor for the lignin and flavonoid 

biosynthetic pathways1. Since its discovery, much knowledge has been gathered with 

reference to the enzyme's catabolic role in microorganisms and its importance in the 

phenylpropanoid pathway of plants 2 . PAL has recently been studied for possible 

therapeutic benefits in humans afflicted with phenylketonuria3. Analogous to how 

aspartame is synthesized, PAL is also used to synthesize enantiopure unnatural  

L-amino acids from various substituted cinnamic acids1,4.  

1.2 Magne-Chip platform 

Microfluidic application of immobilized enzymes offers novel possibilities in 

diagnostics5,6, synthetic7 or analytical8,9 applications. When PAL is immobilized in 

magnetic nanoparticles (MNPs)10, the MNPs are applicable to flow in microfluidic 

systems together with the liquid5, or can be anchored at pre-designed positions so that 

the flow6 of the fluid in the system can be chosen freely compared to them. This 

creates a unique opportunity to develop modular micro-systems with the ability of 

flexible variation of biocatalysts10. 

Magne-Chip is a microfluidic platform comprises the necessary fluid actuators 

(e.g. pumps, valves and thermostat) and sensors (e.g. pressure sensor), a flow 

controller and a microfluidic chip containing a number of microliter volume reaction 

chambers. The chambers are addressable selectively by a directed magnetic field, 

which makes possible the accumulation of MNPs from a previously selected MNP 

suspension in the selected chambers. In the present paper the main objective was to 

study the properties and parameter settings of the Magne-Chip system in 

biotransformations with PAL enzyme using the natural substrate L-phenylalanine (L-

1a) and five unnatural amino acids (rac-1b-f) including DL-2-amino-3-(4-

https://en.wikipedia.org/wiki/Lyase
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenylketonuria
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-proteinogenic_amino_acids
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-proteinogenic_amino_acids
https://en.wikipedia.org/wiki/Substituted
https://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamic_acids


bromophenyl)propanoic acid (rac-1b) which has never been tested as substrate for 

PAL from Petroselinum crispum (PcPAL)1.  

2. Results 

Reliability and reproducibility of the experiments performed with the Magne-Chip 

platform (Figure) on the natural substrate phenylalanine were analyzed 

experimentally, providing the basis of the in-chip biotransformation study with PAL-

coated MNPs (referred as MNPs) acting on unnatural substrates (rac-1b-f, in Scheme 

1). First, substrate flow rate and concentration were studied and optimized using L-

phenylalanine L-1a as substrate. Then biocatalytic activity of the in-chip 

biotransformation with each unnatural amino acids (rac-1b-f) was determined and 

compared to the biocatalytic activity of L-phenylalanine L-1a which is the natural 

substrate of PAL enzyme as a reference. 

 

 

Scheme 1–Ammonia elimination from different amino acids (1a-f) catalyzed by PAL immobilized on 

MNPs 

 



2.1 Performing multi-parameter experiments in Magne-Chip 

 

Figure 1 – Schematic diagram of the fluid control system 

 

Magne-Chip experiments involved four steps: 1) filling up the chip with MNPs, 2) 

absorbance calibration 3) experiment cycles 4) chip cleaning. 

When filling up the chip (see Section 4.2.4 in Experimental), the prepared MNP 

suspension was driven through the chip by applying a slight air pressure (0.2-0.3 bar) 

to the suspension vial connected to the inlet of Magne-Chip via a PTFE tube (Figure, 

Chip filling) while the temperature of the chip was kept on 25 ºC. During the filling 

process, the MNPs were accumulated in the reaction cells due to the permanent 

magnets placed in moveable drawers enabling “on/off” switching of the magnetic 

field. Once one cell was saturated (Figure 1, Cell #4 was loaded at first), the magnet 

of the previous cell was turned on. The same procedure was repeated (Fugure 1, #3, 

#2, #1) until the required number of chambers was filled up. Each cell of the Magne-

Chip device could capture ca. 250 µg of MNP biocatalyst15. 



 

During the forthcoming steps (Figure 1, Calibration, Experiment cycles), the 

switch valve at the inlet of the Magne-Chip was switched to the substrate (reagent) 

circuit. The flow controller maintained the dosage of the substrate and other 

chemicals following the programmed sequence.  

At the final, chip cleaning step (Figure 1,  Chip cleaning) the magnetic drawers 

were pulled out and washing solution was driven through the chip while the particles 

were flushed. 

2.1.1 Performing multi-parameter reactions in Magne-Chip.  

Once the Magne-Chip was filled with MNPs, the dosage of liquids flowing 

through the chip could be controlled in a programmed manner. As the MNP 

biocatalysts are reusable, the chip could be cyclically re-initialized by washing after 

each biotransformation experiment. This enabled the switching of the substrate or 

changing the working parameters cycle by cycle without changing the biocatalyst in 

the system i.e. screening conditions or various substrates following an automated 

sequence. 

2.1.2 Calibration 

Washing buffer was driven through the chip and the Z-cell (Figure 1) at 

440 µL min-1 flow rate. Once the flow conditions are stable (i.e. no air bubbles in the 

Z-cell) the total intensity spectra and the dark spectra were stored as references and 

the calculated absorbance spectra was stored for the total available wavelength range 

(200-1100 nm) in every second.  

2.1.3 Fluid handling during the Experiment Cycles 

One syringe (the “substrate syringe”) was filled up through the switching valve 

(Figure, S-A, S-B, … S-F positions) by the adequate substrate from the substrate 

stocks A-F in accordance to the programmed measurement sequence. Once the 

substrate syringe (1 mL of volume) was fully loaded the valve switched to S-I 

position. Substrate, washing buffer or a mixture of them (mixing ratio is variable from 

1:1 to 1:1600) was driven through the chip at a determined flow rate. The internal 

pressure of the fluid circuitry was continuously monitored through the connector to 

the other syringe (the “washing buffer syringe”). The chip was kept on a predefined 

temperature through the measurement.  



2.1.4 Experiment cycles 

Each experiment cycle involves a Reaction step and a Re-initialization step 

(Figure, Experiment Cycles). 

Reaction step – (Figure 2, tend -tstart,n+1) The dosage of the substrate began 

according to one of the following variants (see Section 4.2.7 in Experimental: Table 3, 

Parameter change). The absorbance value at a previously selected wavelength was 

continuously monitored. The cycle step ended when the designated step time had been 

passed or when the reaction had been saturated at least for Δtsat,min = 10 min (i.e. 

absorbance changes fall into the 5% range of the saturation absorbance level) 

whichever happened earlier. 

Variant  a) The dosage of the substrate started (1st cycle) or continued at 

unchanged flow rate.  

Variant  b) The dosage of the substrate started (1st cycle) or continued while the 

flow rate may change cycle by cycle. 

Variant  c) The dosage of the substrate and the washing buffer ran parallel on a 

designated ratio resulted in a predefined dilution of the substrate at the 

chip inlet. The dilution ratio may be different cycle by cycle. 

Variant  d) The remaining substrate was drained through a bypass valve 

(Figure). The consequent substrate from the substrate stock (A-F) was 

loaded into the substrate syringe and the dosage of the substrate began at a 

predefined flow rate.  

Re-initialization step – (Figure 2, tend -tstart,n+1) The dosage of the substrate 

stopped while the washing buffer was driven through the system at a designated flow 

rate. The step ended when the designated step time had been passed or when the 

absorbance value reached the reference value (i.e. absorbance changes fall into the 5% 

range of the reference absorbance level) at least for Δtref,min = 10 min, whichever 

happened earlier. 

The reaction and re-initialization steps constitute one cycle. Cycles are repeated 

several times (see Section 4.2.7 in Experimental: Table 3, No. of cycles) according to 

the predefined measurement sequence. 



 

Figure 1 – Typical one cycle absorbance plot over time 

of multi-parameter measurements in-chip at a given 

wavelength. Time markers show the integration limits of 

kinetic calculations. Absorbance markers show the 5% 

acceptance range of stationary product concentration 

 

2.2 Reliability assessment of the measurements 

2.2.1 General considerations on the measurements in Magne-Chip 

As the Magne-Chip system is a quite unexploited tool so far, first the reliability 

assessment of the measurements was performed. A series of subsequent 

measurements performed by the system can be considered as reliable if all the 

following conditions are met:  

 the product of the enzyme reaction can be measured selectively in the UV-VIS 

range;  

 product and substrate can be completely removed through the washing steps;  

 the enzymatic activity of the MNP biocatalyst remains unchanged during the 

measurement  

 and last but not least, the MNP layer in the magnetic reactors remain unharmed 

during the measurement cycles.  

In order to test the fulfilment of the first group of conditions, a control 

measurement was done after each experiment i.e. the first step of the sequence was 

repeated in the last step under the same conditions and the specific activity of the 

immobilized biocatalyst (UB) at saturation concentrations of L-phenylalanine were 

compared. 



2.2.2 Optical inspection of the reaction chambers 

During the measurement the chip was optically inspected through a zooming 

microscope and a monochrome hi-speed smart camera. Before evaluating the 

measurement sequence, the plan view of the chip was stored as a reference (Pref). At 

the end of the step i of the measurement sequence the plan view of the chip was 

sampled again (Pseq,i) and it was compared to the reference as follows: 

 

𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑗, 𝑘) = {
𝑃𝑟𝑒𝑓(𝑗, 𝑘), 𝑃𝑟𝑒𝑓(𝑗, 𝑘) − 𝑃𝑠𝑒𝑞,𝑖(𝑗, 𝑘) < 0

0, 𝑃𝑟𝑒𝑓(𝑗, 𝑘) − 𝑃𝑠𝑒𝑞,𝑖(𝑗, 𝑘) ≥ 0
 

 

where (j,k) are the pixel coordinates of the plan view image, therefore the changes in 

accordance to the reference image are indicated by white pixels. The total sum of 

white pixels is defined as cell difference score (SC) used as a marker for describing 

the changes of the MNP layer arrangement. Therefore, the changes compared to the 

image of the first cycle (reference) were indicated by white areas during the 

consecutive cycles of the measurement. 

2.2.3 CFD analysis of the reaction cell 

The 3D model of a single reaction cell was analyzed. In a certain volume, porous 

cell zone condition was applied to model the space occupied by the MNPs. Pressure 

drop was measured in 7 flow rates between 10 μL min-1 and 80 μL min-1 with and 

without MNPs in the chambers, which resulted in 0.086 kPa μL-1 min-1 and 0.059 kPa 

μL-1 min-1 flow specific pressure drop, respectively. 

Being laminar flow in the channels, the pressure is proportional to the velocity: 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝 = −𝜇𝐷𝑣 

where µ is the dynamic viscosity of the fluid, p is the measured pressure and v is 

the flow velocity at the inlet. D is the viscous resistance of the porous media (MNP 

layer). Assuming the parameters of water from the software’s material database, it 

was found that D=2.071×1010 m-2.  

CFD results are presented in two relevant cases in Figure 3c, d; in the first case the 

nanoparticle layer fully filled in the chamber, while in the second case the MNP layer 

is partially destroyed by the unintended passage of an air bubble. 



2.2.4 Failures of MNP layers detected by visual inspection 

The MNP layer in the magnetic reactors can be damaged due to internal drag 

forces at higher flow rates and due to air bubble development during the reaction or 

due to unintended air bubbles from external sources, which may enter the chip during 

the measurements. 

Visual inspection of the chambers provides a continuous measure of significant 

changes (e.g. bubble passage) of the MNP layer structure. Cell difference score (SC) 

characterizes the actual arrangement of the layer compared to the initial (reference) 

image. The effect of the air bubble passage can be seen in Figure 3. 

 

Figure 3 – Magne-Chip device with four microchambers loaded with MNPs, SEM image of the MNP 

layer (right). a)-f): The effect of air bubble passage through the reaction cell a) photograph, before 

passage b) difference image (difference score SC=5073), after passage c) calculated flow velocity field 

before and d) after the passage, e) velocity profile in the middle cross section of the chamber before 

and f) after the passage 



In practice, SC values under 2000 usually reflect negligible changes. However,  

SC >3000 may indicate a serious structural change of the MNP layer, for instance the 

complete breakthrough of a bubble (Figure 3b). Air bubbles usually don’t split at the 

channel entrance, rather pass on one side along the chamber wall. While passing 

through, the bubble elongates therefore the middle section of the developed tunnel is 

narrower (~300 μm). Numerical simulations revealed (Figure 3c, d, e, f) that the 

velocity profile became asymmetric due to the bubble passage and the overall mass 

flow rate through the porous MNP layer significantly decreased (28.6 μL min-1 to 

20.7 μL min-1, roughly 72% of its original value) while the remaining fluid passed 

through the developed tunnel. In the relatively decreased velocity field the substrate 

concentration may fall below the saturation level. Additionally, the passing bubble 

may also drift away particles which decreases the sum mass of biocatalysts. 

Therefore, the biocatalytic activity of the damaged cell decreased and the consequent 

measurements were no longer reliable. 

2.2.5 Assessment of the reliability of the measurements 

Reliability assessment of the measurements was based mostly on the following 

parameters: 

1) Cell difference score (SC) – Over SC > 4000 (average), the measurement was 

declined.  

2) Control measurement – Over 5% of error the measurement was declined. 

Table 1 summarizes the assessment evaluation of the measurements. 

 

Table 1 – Summary of reliability assessment measures. 

Experiment % Error of the 

control 

measurementa (%) 

SC  

average 

SC 

maximum 

Assessment 

Multiple fillings, MNP load 3.1  -  - Accepted 

Single parameter cyclic 

(attempt 1) 
1.4  1322  1609 Accepted 

Single parameter cyclic 

(attempt 2) 
32.0  4158  5742 Declined 

Flow rate optimization 3.2  196  338 Accepted 

Substrate screening 1.5  1691  2000 Accepted 
a Calculation is based on the ratio of the saturation UB values of the first and last (control) 

measurement 
 

 



2.3 Reproducibility of the individual measurements 

2.3.1 Suspension homogeneity and the effect of filling the chambers with MNP 

Biotransformation of L-phenylalanine (L-1a) to (E)-cinnamic acid (2a) by MNP 

biocatalyst suspension (Scheme 1) was performed in shake vial in three parallel 

independent cases and resulted in UB= 2.91±0.08 μmol g-1 min-1 (for working 

conditions see section 4.2.6 in Experimental) ensuring that the homogeneity of the 

MNP suspension was sufficient.  

One chamber of the Magne-Chip was filled by applying a magnetic field of a 

small permanent magnet with the same MNP suspension and the same reaction was 

performed in flow-through mode and monitored by on-line UV-VIS. The magnet of 

the chamber was released afterwards and the MNPs were collected in the next 

chamber. The experiment was repeated three times resulting in 

UB= 8.01±0.14 μmol g-1 min-1. 

The results suggest, neither that the homogeneity of the MNP suspension nor the 

filling procedure of the chambers had remarkable effect on the reproducibility of the 

measurements. The significant difference between the UB values suggests a more 

effective reaction in Magne-Chip as compared to the shake vial, though. 

Volumetric productivity of the MNP biocatalyst in the chip exceeded the one of 

the shake vial by more than three orders of magnitude, 8.82 g L-1 h-1 vs.  

3.13 mg L-1 h-1, respectively. 

2.3.2 Re-initialization of the chip and re-use of the MNP biocatalyst in cyclic 

measurements 

Magne-Chip was filled with MNP biocatalyst and biotransformation of  

L-phenylalanine L-1a to (E)-cinnamic acid 2a was performed in 7 consecutive cycles, 

while the chip was re-initialized during the steps by washing out the substrate and 

product completely. The absorbance plot in Figure 4 shows the concentration change 

of (E)-cinnamic acid 2a at the specific wavelength of 290 nm. It can be clearly seen 

that the chip was successfully re-initialized in every cycle throughout the experiment 

and the reaction was repeated seven times, following the same kinetics. 

The product quantity was calculated in each cycle (for details see section 4.2.8 in 

Experimentals). Two independent experiments are shown in Figure 5. In the first 

attempt (Figure 5, blue bars) the MNP layer remained stable throughout the 

measurement, resulting in an average product quantity of P= 0.12±1.5% μmol. The 



moderate mean value of the cell difference score SC= 1322 (1609 max) also reflects 

negligible changes in the MNP layer. However, the significantly higher mean SC= 

4158 (5742 max) in the second attempt (Figure 5, red bars) indicates a damaged MNP 

layer structure due an air bubble passage. It is also remarkable that the cyclic product 

quantity decreased abruptly as the SC value elevated above the critical value. In fact, 

the air bubble previously stalled (3rd cycle) in the reaction cell, finally drifted away 

leaving a tunnel behind in the 4th cycle (Figure 3b). 

The above results suggest that provided an undamaged MNP layer an excellent 

reproducibility can be achieved by the periodical re-initializing of the chip. 

 

 

Figure 4 – Time plot of the periodic absorbance change 

during the cyclic measurement (attempt 1, stable layer). 

The chip is re-initialized between the reaction steps 

(reaching zero absorbance) by washing out substrate 

and product completely. The last measurement acts as a 

control in each experiment 

 



 

Figure 5– Product amount P per reaction cycle during a 

cyclic measurement with unmodified parameter settings. 

Blue bars indicate the attempt with unharmed MNP layer 

(SC<2000) with excellent reproducibility while air bubble 

passage damaged the layer (SC>4000) during the second 

attempt and demolished the biocatalytic activity (red bars) 

2.4 Finding the optimal flow rate for biotransformation with L-1a 

Magne-Chip was filled with MNP biocatalyst and biotransformations of L-1a to 2a 

at various flow rates were performed in 7 consecutive cycles, while the chip was re-

initialized at the end of each cycle and a new substrate flow rate was set. The lowest 

flow rate was chosen to 3.6 μL min-1 and increased in the forthcoming steps up to 

28.6 μL min-1  

(Figure 6). The difference in specific biocatalytic activity (UB) of the reference and 

control measurements was found to be only 3%, which suggests that the shear forces 

develop even at the highest chosen flow rate (28.6 μL min-1) had not caused 

irreversible changes on the enzyme activity. 

 



 

Figure 6 – Flow rate dependency of the reaction rate in 

Magne-Chip under the transformation of L-Phe to (E)-

cinnamic acid by MNP-PAL. Saturation value was 

achieved at 25 μL min-1 

 

The reaction velocity was calculated for each cycles (for details see section 4.2.8 

in Experimental). By increasing the flow rate, the calculated reaction velocity was 

increased too, until turned into saturation at about 25 μL min-1. 

The uneven flow velocity field inside the reaction cells (Figure 3c) implies that the 

middle section of the cell reached the saturation velocity even at lower flow rates 

while the whole cell area turned into saturation at roughly 25 μL min-1 inlet flow rate. 

 

2.5 Finding the saturation substrate concentration of L-1a 

Magne-Chip was filled with MNP biocatalyst and biotransformations of L-1a to 2a 

at various concentrations of L-1a [S] were performed in 10 consecutive cycles, while 

the chip was re-initialized at the end of each cycle and a new substrate concentration 

was set (Figure 7). It was found that the reaction followed the first order kinetics up to 

[S]= 3 mM and saturated roughly at [S]= 20 mM. 

 



 

Figure 7 – Substrate concentration dependency of the 

reaction velocity in Magne-Chip under the 

transformation of L-1a to 2a by MNP biocatalyst. 

Saturation value was achieved at 20 mM 

 

2.6 Substrate screening with MNP biocatalyst in the Magne-Chip 

system 

The screening experiments were performed with the natural substrate (L-1a), four 

different phenylalanine analogues as known substrates of PcPAL (rac-1c-f) and 4-

bromophenylalanine (rac-1b) which has never been tested as substrate for  PcPAL 

(cf.Scheme 1). For the substrate screening, the same stock of MNP biocatalyst was as 

for the previous experiments presented in Sections 2.2–2.4. 

First, the extinction coefficients (Table 2) of the corresponding elimination 

products (2a-f, cf. Scheme 1) were determined at selected wavelengths (Figure 8: 

preferably at wavelengths resulting in high absorbance of the acrylic acid 2 while 

practically zero of the amino acid 1a-f) using the flow-cell spectrometer of the 

Magne-Chip platform. The linear regressions with the measured molar concentration 

dependence of absorbance values were rather well fitted. 

 



 

Figure 8 – Absorbance spectra of L-1a and rac-1b-f (green lines) and the spectra of the corresponding 

acrylic acids 2a-f (dotted purple lines). Extinction coefficients were determined at the chosen 

wavelengths indicated by blue markers  

 

 

Table 2 – Extinction coefficients of the investigated 

acrylic acids 2a-f 

 

Acrylic 

acid 

Wavelength 

(nm) 

Extinction 

coefficient 

(M-1cm-1) 

Linear 

regression 

coefficient 

2a 290 8800 0.991 

2b 300 10200 0.998 

2c 300 7919 0.988 

2d 280 14721 0.993 

2e 280 9172 0.991 

2f 280 15327 0.998 

 

The substrate screening experiments were performed with single chip loading and 

the different substrate solutions flown through the chip according to a predefined 

sequence. The intensive washing procedure intended to reach the zero absorbance unit 

at every relevant wavelengths. In the first cycle the ammonia elimination of rac-1a, 



was measured which is the natural substrate of PAL. This case was chosen as 

reference point of the comparison of the other elimination reaction of PAL substrates. 

Surprisingly, at high flow rate in the Magne-Chip device, higher biocatalytic activities 

(UB) were observed for four of the unnatural substrates (rac-1b,c,e,f), than for the 

natural substrate L-phenylalanine L-1a (Figure 9). 

 

 

 

Noteworthy, all the four unnatural substrates showed higher biocatalytic activity 

(UB) than L-phenylalanine L-1a contained slightly more electron-withdrawing 

aromatic moieties than the phenyl group. This significant deviation from the 

productivity ranks observed with homogenous PcPAL so far1 may be due to the 

reduced contribution of the reverse reaction (equilibrium effect) to the apparent 

forward reaction rates in the continuous-flow system at high flow rates. 

3. Conclusion 

A microfluidic device was characterized consisting of several microliter volume 

reaction chambers filled with magnetic nanoparticles coated with immobilized 

phenylalanine ammonia-lyase as functional biocatalyst. The chip could be operated 

cyclically.  

It was shown that neither the homogeneity of the MNP suspension nor the filling 

procedure of the chambers had remarkable effect on the reproducibility. It was also 

 

Figure 9 – Comparison of the biocatalytic activity of 

PcPAL enzyme immobilized on MNPs with substrates 

L-1a and rac-1b-f in Magne-Chip system ([S]= 20 mM, 

flow rate: 48.6 µL min-1). * Control measurement 



found that the product quantity of cyclically repeated measurements deviate only 

1.5% around the mean in a 14 h timeframe. 

During cyclic operations, optical inspection of the MNP layer and repeated control 

measurements offered measures to assess the reliability of the operation. The visible 

degradation of the layer was described by the arbitrary SC value (cell difference score, 

i.e. by quantification of the missing part of the original MNP layer). The effect of 

bubble passage was investigated experimentally and by numerical methods as well. It 

was found that air bubbles had serious effect on reproducibility and also increases the 

SC value. The deviation of the biocatalytic activity of first and the last cycles was also 

evaluated in each series of experiments (the difference was only in the 1.4–3.6% 

range in the accepted cases). 

Saturation flow rate and substrate concentration of the in-chip transformation with 

L-phenylalanine L-1a to (E)-cinnamic acid 2a were found to be 25 µL min-1 and 

20 mM, respectively.  

The usefulness of the Magne-Chip system for automated activity screening, a 

cyclic test series was performed. In this study, four known (rac-1c-f) and a novel 

(rac-1b) unnatural substrate of PcPAL were tested for in-chip biocatalytic activity 

with MNP biocatalyst compared to the natural L-phenylalanine L-1a substrate of the 

enzyme. In a cycle of this series, the solution containing a certain substrate candidate 

flown through the chip and the product concentration was measured in an UV-VIS 

flow cell. After reaching the stationary state with the actual test substrate, the chip 

was re-initialized by washing out the reagents, while the MNP loading remained in 

the reaction chambers. The cycle was repeated afterwards with different substrates. It 

was found that four of the five unnatural substrates (rac-1b,c,e,f) exceeded the 

biocatalytic activity of the natural substrate (L-1a). In case of the 2-furanyl analogue 

(rac-1c), 4.27 fold activity enhancement compared to L-1a was achieved. 

As a conclusion, it was proved that the Magne-Chip microfluidic device is a 

reliable, reproducible and efficient tool which was capable of fast, reliable and fully 

automated screening of PcPAL substrates (and a potential substrate candidate) with 

minimal solvent (~500 µl) and biocatalyst (~1 mg MNP) usage for a test compound. 

Compared to shake vial, the volumetric productivity of the MNP biocatalyst in the 

chip exceeded the one of the shake vial by more than three orders of magnitude. 



4. Experimental 

4.1 Materials 

4.1.1 Phenylalanine ammonia-lyase from parsley (Petroselinum crispum) 

Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) from parsley (Petroselinum crispum) was 

overexpressed in E. coli and purified according to the method described by Poppe, et 

al. [1]. 

4.1.2 Chemicals 

Functionalized magnetic nanoparticles for covalent binding of PAL (MagneCat-

250GP14) were obtained from SynBiocat LLC (Budapest, Hungary). Detergent 

EMAG EM-080 was obtained from EMAG AG (Mörfelden-Walldor, Germany).  

L-Phenylalanine, cinnamic acid, tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS), 

polyethylene glycol 4000 (PEG 4000), 2-propanol, DL-2-amino-3-(4-bromophenyl)-

propanoic acid (rac-1b) and (E)-3-(4-bromophenyl)acrylic acid (2b) were purchased 

from Sigma Aldrich (St. Luis, MO, USA). DL-2-amino-3-(furan-2-yl)propanoic acid 

(rac-1c), DL-2-amino-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid (rac-1d), DL-2-amino-3-(2-

chlorophenyl)propanoic acid (rac-1e), DL-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 

(rac-1f), (E)-3-(furan-2-yl)acrylic acid (2c), (E)-3-(2-chlorophenyl)acrylic acid (2e), 

(E)-3-(thiophen-2-yl)acrylic acid (2d) and (E)-3-(4-chlorophenyl)acrylic acid (2f) 

were synthetized as previously described [11–13]. 

4.2 Methods 

4.2.1 UV-VIS measurements  

UV-spectra of L-1a, rac-1b-f and the corresponding acrylic acids (2a-f) were 

measured by the flow-cell spectrometer setup (deuterium-halogen light source DT-

Mini 2GS, spectrometer USB 2000+, Ocean Optics Ltd., USA, Z-flow absorbance 

cell, Avantes Inc, The Netherlands) in continuous flow mode (48 µl min-1). 

Absorbance spectra were taken (Figure 8) using the spectrum of the TRIS solution 

(0.1 M, pH 8.8) as reference. 

4.2.2 Immobilization PcPAL onto MNPs 

Epoxy-MNPs [MagneCat-250GP14 (epoxy-functionalized magnetic nanoparticles 

with an average diameter of 250 nm): 108 mg] were added to TRIS buffer (3 mL, 0.1 



M, pH 8.8) and dispersed by ultrasonication (35 kHz, 20 min). The MNP suspension 

was added to the PcPAL solution (3 mg mL-1, in TRIS buffer: 4 mL, 0.1 M, pH 8.8) 

and the mixture was shaken for 24 h (25 °C, 450 rpm). The PAL-coated MNP 

particles were fixed at the bottom of the flask with a neodymium magnet and the 

supernatant was decanted. The MNP preparation was washed – by a re-suspension - 

magnetic fixing - decantation sequence in each washing steps – with TRIS buffer (3 × 

4 mL, 0.1 M, pH 8.8) and with ethanol (4 mL). The MNP biocatalyst was dried in 

vacuum at room temperature for 2 h. After immobilization, negligible protein contents 

in the supernatants of the washing procedure were determined by the Bradford 

assay14.  

4.2.3 Microfluidic system with four magnetic microreactor cells (Magne-Chip) 

The reaction with MNP biocatalyst was performed in the magnetic-nanoparticle 

reactor microchip, consisting of four chambers, 1.1 µL of volume each. The chips 

were made of PDMS (polydimethylsiloxane, Sylgard 184, Daw Corning Ltd, 

Germany), plasma bonded on a glass substrate. Microchannel dimensions: width 

300 µm and height 110 µm; reaction cell dimensions: volume of 1.1 μL, diameter of 

3.6 mm, height 110 μm15. 

The chip was fixed in a microfluidic chip holder (Fluidic Connect Pro, Micronit 

Inc, The Netherlands). The microfluidic test bench consisted of two precision syringe 

pumps, stereo zoom microscope with digital camera, deuterium-halogen light source, 

spectrometer, Z-flow absorbance cell, circulating thermostat (Julabo Inc. type F-25) 

and a system controller unit. Gage pressure was measured by MPX4250 (Freescale 

Semiconductors Ltd., Austin, Texas, US) pressure sensor mounted on the Luer-

connector of the syringe (see Fig. 1).  The system was operated by the µFLU Studio 

software (developed for the Magne-Chip platform), which controlled the pumps, 

valves and the thermostat, acquired the data of the chip sensors (e.g. inlet pressure), 

optically inspected the chip and collected the data of the spectrometer based on the 

predefined measurement sequence script of the subsequently cases. 

4.2.4 Filling of the Magne-Chip microreactors with MNPs 

In an Eppendorf-tube a suspension (total volume: 1.5 mL) was prepared from the 

MNP biocatalyst (3.3 mg mL-1) and PEG-4000 (3.3 mg mL-1) in a 5:1 mixture of 

ultrapure water and 2-propanol. The mixture was sonicated for 15 min in an ultrasonic 

bath (EMAG EMMI 15HC) kept on 30 ºC. Right before the filling up process the 



suspension was sonicated again for 10 min. During the filling process the chip was 

kept on 25 ºC. To avoid sedimentation gentle shaking (700 rpm) was maintained by 

an orbital shaker (4.5 mm of orbital diameter) during the chip loading procedure. 

Neodymium magnets (type N48, 3 × 4 mm) were placed in moveable drawers 

enabling “on/off” switching of the magnetic field when placed directly below the 

magnetic cells. 

For the optical inspection of the chip the NI-1772 (National Instruments, USA) 

smart camera was used mounted to a stereo zoom microscope (10× magnification). 

4.2.5 Cleaning the chip 

Detergent solution (1:99 mixture of EMAG EM-080 and ultrapure water) was 

used for the cleaning of microchannels. At the end of the reaction, by positioning the 

moveable drawers to “off” position, the magnetic field is deactivated and TRIS buffer 

(0.1 M, pH 8.8), solution of detergent, finally ultrapure water were driven through the 

chip, each for 2 minutes at 300 μL min-1 flow rate while the particles were flushed out 

completely. 

4.2.6 Enzymatic reactions in shake vial 

MNP biocatalyst was tested in the ammonia elimination of L-1a in shake vials in 

nine parallel trials.  To ensure full homogeneity, MNP biocatalyst (2.0 mg) and PEG 

4000 (2.0 mg) were suspended in TRIS buffer (1 mL, 0.1 M, pH 8.8) by sonication 

for 30 min. In each test reaction 500 µL MNP suspension was added to 500 µL 

solution of L-1a (40 mM in TRIS buffer; 0.1 M, pH 8.8) than the mixtures were 

shaken in Eppendorf thermoshaker (at 850 rpm, 30 oC) for 20 min. MNPs were 

collected with magnet, then the product content (2a) of the supernatants were 

determined at λ= 290 nm and 30 oC by UV-VIS spectrophotometer (Milton Roy, 

Genesys 2). 

4.2.7 Enzymatic reactions in Magne-Chip 

Table 3 summarizes the settings of the Magne-Chip platform which were applied 

during the experiments. 

  



 

Table 3 – Summary of the measurement settings 

Experiment Substrate 

stocks 1 

Parameter 

change 

Substrate 

flow rate 

(µL min-1) 

Washing 

flow rate 

(µL min-1) 

No. of 

cycles 2 

MNP 

mass 3 

(mg) 

Multiple filling 

of MNP load 

A – L-1a Const. 

[Var. a)] 

48.6 (for 

10 min) 

440 (for 5 

min) 

4 (in 1 h) 0.25 (in 1 

cell) 

Single filling, 

single parameter 

A – L-1a Const. 

[Var. a)] 

28.6  

(for 1 h) 

28.6 (for 1 

h) 

7 (in 14 

h) 

1 (in 4 

cells) 

Flow rate 

optimization 

A – L-1a Flow rate: 

3.6-28.6 

µL min-1  

[Var b)] 

Varied 28.6 (for 30 

min) 

7 (in 7 h) 1 (in 4 

cells) 

Reaction 

saturation 

A – L-1a 

3.3 mM 

B – L-1a  

65 mM 

[S]: 0.19– 

43.4 mM 

[Var c)] 

28.6 (for 

30 min) 

28.6 (for 30 

min) 

10 (in 7 

hours) 

1 (in 4 

cells) 

Substrate 

screening 

A – L-1a 

B – rac-1b 

C – rac-1c 

D – rac-1d 

E – rac-1e 

F – rac-1f 

Substrate 

[Var d)] 

48.6 (for 

10 min) 

440 (for 10 

min) 

7 (in 2.3 

h) 

0.5 (in 2 

cells) 

1 When otherwise not stated concentration of substrate was 20 mM. Control measurement in the last 

cycle was done by the substrate indicated with bold.  
2 One cycle constituted Reaction and Re-Initialization steps 
3 Biocatalyst mass was determined as described earlier15 

 

 

 

4.2.8 Calculation of kinetic parameters 

Product concentration was calculated by taking the integral of the time dependent 

absorbance plot at the product specific wavelength: 

[𝑃](mM) =
1

εΔ𝑡
∫ 𝐴(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑒𝑛𝑑

𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

 

where ε is the molar extinction coefficient, Δt is the difference of the integration 

limits.  

Product quantity was calculated from the product concentration 

𝑃(μmol) = [𝑃]�̇�Δ𝑡 

where �̇� is the inlet flow rate. 

Biocatalytic activity was calculated by taking the integral of the saturation region 

of the absorbance plot 

𝑈𝐵(μmol min-1g-1) =

1
𝜀 ∫ 𝐴(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑠𝑎𝑡

𝑡𝑒𝑛𝑑
�̇�

mΔ𝑡
 

where m is the total mass of the MNP filling.  



Reaction velocity was defined as 

𝑉(nmol min-1)=
𝑃

𝛥𝑡
 

Volumetric productivity was defined as 

𝑃𝑉(g L-1h-1) =
𝑀𝑃

𝑉𝑐𝛥𝑡
 

where M is the molar mass, Vc is the sum volume of the reaction chambers.  

4.3 Numerical methods 

The velocity distribution of the reaction cell structure was investigated by 

numerical methods in ANSYS FLUENT (ANSYS Inc., USA). Stationary simulation 

was performed for a three dimensional pressure-based, laminar flow problem with 

absolute velocity formulation. Velocity inlet was set up for the channel inlet while 

outflow boundary for the outlet. The SIMPLE simulation method was applied with 

Least-Squares Cell-Based gradient, Second Order Pressure, Second Order Upwind 

Momentum calculations. The inlet velocity condition was set to 28.6 µL min-1. 
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