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1. Bevezetés és célkitűzések 

  

A dinamikusan fejlődő iparágak, technológiák egyre hatékonyabb, szelektívebb és 

fenntartható szintetikus eljárásokat követelnek meg. Az egyre növekvő igényeknek, va-

lamint új szempontoknak a hagyományos kémiai szintézisek egyre nehezebben, vagy 

egyáltalán nem képesek megfelelni. Ennek okán, a biotechnológia egyre nagyobb sze-

repet tölt be számos ipari és kutatási területen. Biotechnológiai eljárások nélkül mára 

gyakran elképzelhetetlen a gyógyszer- és finomkemikália ipar, az élelmiszeripar, a tex-

tilipar, vagy a modern orvostudomány fejlődése.1 

A biotechnológia fontos szereplői az enzimek, melyekkel hatékonyan állíthatóak elő 

enantiomertiszta vegyületek, melyek kiemelten fontosak a gyógyszeripar, az élelmi-

szeripar, vagy a kozmetikai iparágak számára.2,3 Az enzimek egyre fontosabbá válnak a 

modern orvos diagnosztikai eszközökben, valamint terápiás célra történő felhasználá-

suk is jelentős a jövő orvoslásában. Az enzimeket gyakran oldott fázisú, homogén rend-

szerekben alkalmazzák. Izolálásuk a reakcióelegyből azonban igen nehézkes, vissza-

forgatásuk, regenerálásuk szinte lehetetlen feladat. Komoly problémát jelenthet emel-

lett, hogy az oldott enzim nehezen tolerálja az adott reakció körülményeit, így aktivitá-

sát, szelektivitását idejekorán elveszítheti. Ezekre a technológiai és nem utolsó sorban 

gazdasági problémákra jelenthetnek megoldást a különböző enzimrögzítési technikák. 

Napjainkban sokféle enzimrögzítési eljárás létezik, amelyek képesek az adott 

biotranszformáció körülményeihez megfelelően alkalmazkodni, számottevően javíthat-

ják az enzimkészítmények stabilitását, kezelhetőségét.4 

A modern biotechnológia eszköztárában egyre nagyobb teret hódítanak a két vagy há-

rom dimenziójában is nanomérettartományba eső anyagok, az úgynevezett 

nanoanyagok. A szerkezeti és funkcionális nanoanyagok alkalmasak lehetnek arra, 

hogy hatékony és stabilizáló hatású hordozó anyagok legyenek enzimmolekulák számá-

ra oly módon, hogy azok természetes működését ne korlátozzák. A nanostrukturált 

anyagok alkalmazásával rögzített enzimek, ígéretes nanobiotechnológiai megoldások 

lehetnek ipari biotranszformációkban, valamint szelektív bioszenzorok fejlesztésében 

is.5 

 

Doktori munkám 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 or-

vos diagnosztikai alkalmazásokban. Részletesen vizsgáljuk lipázok nanopórusos szilí-

cium-dioxid alapú mátrixba zárását szol-gél módszerrel, új gél képző organoszilánok 

segítségével. Lipáz és ammónia-liáz enzimek térhálósításához új bifunkciós vegyületet 

alkalmazunk, melyek képesek lehetnek javítani az enzimkészítmények aktivitását és 

stabilitását. Lipázok nanoszálakba zárásával célunk fokozott aktivitású biokatalizátorok 

létrehozása egyszerű szubsztrát analóg molekulák alkalmazásával. Szén nanocsövek új 

típusú felületi funkcionalizálásával olyan kovalensen rögzített ammónia-liáz készítmé-

nyeket hozunk létre, melyek stabilan alkalmazhatóak szakaszos és folytonos üzemű 

enantiomer tiszta aminosavak szintézisére. Ammónia-liáz mágneses nanorészecskéken 

történő rögzítésével olyan biokatalizátorokat állítunk elő, melyek jól alkalmazhatóak 

folyamatos átfolyású Lab-on-a-Chip mikrofluidikai eszközökben biotranszformációk 

hatékony és gyors vizsgálatára. 

 
1 A Schmid, JS Dordick, B Hauer, A Kiener, M Wubbolts, B Witholt, Nature, 2001, 409, 255‒268. 
2 P Demarche, C Junghanns, RR Nair, SN Agathos, Biotechnology Advances, 2012, 30, 933‒953. 
3 U Hanefeld, L Cao, E Magner, Chem Soc Rev, 2013, 42, 6211–6212. 
4 RA Sheldon, S Pelt, Chem Soc Rev, 2013, 42, 6223‒6235. 
5 SA Ansari, Q Husain, Biotechnol Adv, 2012, 30, 512–523. 
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2. Irodalmi háttér 

 

2.1. Enzimrögzítési módszerek jelentősége 

 

Az enzimrögzítés alapvető célja az enzim stabilitásának fokozása, valamint kezelhető-

ségének, tárolhatóságának javítása. Napjainkban az enzimek számos olyan alkalmazás-

ban jutnak főszerephez, melyek esetében elképzelhetetlen oldott állapotú, natív formá-

juk. Kiemelhető példa az enzimreakciókon alapuló bioszenzorok, vagy a terápiás célra 

alkalmazott enzimek, de az erélyesebb körülményeket igénylő ipari biotranszformációk 

is igénylik a stabil, visszanyerhető biokatalizátorokat. Ezeket az igényeket kielégíthetik 

a megfelelő eljárással rögzített enzimkészítmények.6 Napjainkban számos módszer lé-

tezik enzimek hatékony immobilizálásra, melyek során az enzim molekulákat kémiai 

vagy fizikai kölcsönhatások révén valamilyen szilárd hordozóhoz kapcsolhatjuk, átjár-

ható mátrixba ágyazhatjuk, vagy keresztkötések kialakításával térhálósíthatjuk azokat. 

 

2.2. Enzimrögzítésre alkalmas nanoanyagok 

 

A nanoanyagok alkalmazása számos területen egyre jelentősebb. Kiemelt szerephez 

jutnak az elektronikában szenzorok, áramkörök, bioszenzorok fejlesztésében, a hadi-

technikában és járműfejlesztésben a szerkezeti anyagok előállításban, a gyógyszeripar-

ban pedig hatékony hatóanyag hordozók, terápiás részecskék vagy kontrasztanyagok 

lehetnek.7 Az enzimek és a nanostrukturált anyagok között hatékony és finomhangolt 

kölcsönhatások hozhatóak létre. Ilyen kölcsönhatásokon alapul a különféle 

nanoanyagokkal történő enzim immobilizálás is, melynek nagy előnye, hogy a 

nanohordozó nagy fajlagos felületéből adódóan rendkívül jó anyag átadási viszonyok 

érhetőek el, ami összességében igen jó katalitikus hatékonyságot eredményez. A rögzí-

tésre szolgáló kémiai és fizikai módszerek egyaránt érvényesek a nanoanyagok eseté-

ben, hiszen megfelelő felületi funkcionalizálás, illetve önszerveződés révén kialakítha-

tóak elsődleges vagy másodlagos kötések az enzimrögzítése során. Enzimek rögzítésére 

ez idáig sikeresen alkalmaztak különböző nanorészecskéket, belőlük szerveződő 

nanoszerkezetű mátrix rendszereket, nanopórusos anyagokat, nanoszálakat, 

nanocsöveket és üreges nanorudakat is.8  

 

2.2.1. Enzimrögzítésre alkalmas szol-gél térhálók 

A szol-gél eljárás alkalmas arra, hogy enzimeket immobilizáljon oly módon, hogy a fo-

lyamat során polikondenzációs folyamattal képződő térháló képes magába ágyazni az 

enzim molekulákat. Az eljárás során az enzim egy bizonyos konformációban rögzül, 

vagyis szerkezete „megfagy”, amely nagymértékben meghatározhatja katalitikus mű-

ködését. A szol-gélbe ágyazott enzimkészítmények ún. xerogélek, mechanikailag stabi-

lak, finom eloszlású por állagúak.9 Az eddigi kutatások azt mutatják, hogy a polimer 

mátrix összetétele kulcsfontosságú lehet a benne rögzített enzim aktivitásának, szelek-

tivitásának alakulásában. Több kutatás arra jutott, hogy alkilcsoportokkal szubsztituált 

organoszilánokat prekurzorként alkalmazva kedvező hatást gyakorolhat a rögzített en-

zim működésére.9 

 

 

 

6 R DiCosimo, J McAuliffe, AJ Poulose, G Bohlmann, Chem Soc Rev, 2013, 42, 6437‒6474. 
7 MJ Pitkethly, Materilas Today, 2004, 7, 20‒29. 
8 M Misson, H Zhang, B Jin, Interface, 2014, 12, 1‒20. 
9 D Avnir, T Coradin, O Lev, J Livage, J Mater Chem, 2006, 16, 1013‒1030. 
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2.2.2. Fehérje térhálók 

A fehérje alapú térhálók előállítása során az enzimek, mint stabil kolloid oldatok kova-

lens kötések révén egymáshoz kapcsolódnak bifunkciós keresztkötők révén. A módszer 

egy lényegében térhálós fehérje alapú polimerhez vezet, mely a későbbiekben oldhatat-

lan. Bár a készítmény nem tartalmaz szilárd hordozót, mégis nanostrukturált rögzített 

enzimnek tekintjük. A keresztkötések kialakítására legelterjedtebben a glutáraldehidet 

alkalmazzák, amely Schiff-bázis képzés közben a fehérjék szabad amino csoportjaival 

lép reakcióba. A módszer előnye, hogy egyszerű, költséghatékony, általánosan alkal-

mazható a legtöbb enzim esetében. A térhálósítás elvégezhető közvetlenül a nyers 

fermentléből is, amely egy egyszerűen előállítható, izolálható rögzített enzimet ered-

ményez, közvetlenül a termelés helyén, közbenső feldolgozás, vagy tisztítás nélkül.10 A 

keresztkötések révén kialakuló enzimes térhálók, biokatalitikus hatékonysága nagyban 

függ az enzim szerkezeti változásaitól, amit a kovalens keresztkötések kialakulása 

idézhet elő. Fontos szempont emellett az enzimek között kialakuló nanométeres csator-

nák mérete és geometriája, mely megszabja a biokatalizátor átjárhatóságát. A módszer 

hátránya, hogy a készítmény külső felületén elhelyezkedő enzimek szinte akadálytala-

nul képesek a szubsztráttal érintkezni, de a beljebb elhelyezkedőek számára az anyag-

transzport már nehézkes lehet. Problémaként merülhet fel, ha a keresztkötő ágensek kö-

tődései negatívan befolyásolják az enzim szerkezetét, amely a biokatalizátor irreverzi-

bilis inaktiválódásához vezethet.  

 

2.2.3. Nanoszálak 

Az elektrosztatikus szálképzés révén lehetőség van olyan nanoszálak előállítására, me-

lyek belsejében, vagy a külső felületén enzimeket rögzíthetőek. A szálak belsejébe tör-

ténő rögzítés során az enzim oldatot a polimer oldattal homogenizálják, majd keveré-

küket folyamatos áramlás segítségével egy vékony tűbe juttatják (emitter) ahonnan a 

nagy elektromos feszültség (~ 10-30 kV) hatására elektromosan töltött anyag egy föl-

delt gyűjtő felületre (kollektor) repül. A folyamat során az oldószer pillanatszerűen tá-

vozik a megnövekedett fajlagos felület miatt, végül nanométeres átmérőjű szálak kép-

ződnek. Az enzimek az in situ formálódó polimer láncok közé beágyazódnak, így má-

sodlagos kölcsönhatások révén rögzülnek a szálas anyag belsejében. A módszernél 

gondot okozhat a polimer alapanyaga, valamint annak oldószere, hiszen a legtöbb en-

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

Erre a célra a legelőnyösebbek a biokompatibilis, vízben oldódó polimerek, mint pél-

dául a poli(vinil-alkohol), a vízoldható cellulóz, vagy a zselatin, hiszen ezek az enzim 

oldattal stabil, homogén rendszert képeznek. A nanoszálakban történő beágyazás na-

gyobb védelmet, stabilitást biztosít az enzimnek, mintha azt a szálak felületén rögzí-

tik.11 A készítmény szerkezeti tulajdonságai jól befolyásolhatóak a polimer és az oldó-

szer fizikai és kémiai tulajdonságain túlmenően, a szálképzés paramétereivel, úgymint 

az alkalmazott feszültség nagysága, az emitter és kollektor távolsága.  

 

2.2.4. Nanocsövek 

A szén nanocsövek alkalmazási lehetőségei számos területen ígéretesek, kiváló mecha-

nikai, termikus és szerkezeti sajátágai révén. Manapság sikeresen alkalmazzák az elekt-

ronikában, optikai szálaknál, szenzorokban, de alkalmasak lehetnek hatóanyag katalizá-

tor hordozónak is. A szén nanocsövek közkedvelt enzimhordozó anyagok, különösen a 

bioszenzorok és bioüzemanyagcellák fejlesztésében.  

 
10RA Sheldon, Appl Microbiol Biotechnol, 2011, 92, 467‒477. 
11 XJ Huang, PC Chen, F Huang, Y Ou, MR Chen, ZK Xu, J Mol Cat B, 2011, 70, 95‒100. 
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Enzimek rögzítésére az egyfalú és többfalú szén nanocsöveket is sikeresen alkalmaz-

zák. A nanocsövek felületére kovalens és másodlagos kötések révén is immobilizálható 

enzim. A nem stabil kovalens kötéssel, például adszorpcióval kialakított rögzített ké-

szítmény előnye, hogy megőrzi mind a nanocső, mind az enzim egyedi, unikális tulaj-

donságát. A felületen történő adszorpció történhet hidrofób és hidrogén hidas kölcsön-

hatások 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 

elősegíti az enzim optimális konformációját, probléma azonban, hogy az enzim köny-

nyedén leoldódhat a készítmény alkalmazása során, ami a katalizátor gyors kimerülésé-

hez vezet. A kovalens kötések ezzel szemben tartós kapcsolatot hoznak létre az enzim 

és a nanocső között, jóval stabilabb biokatalizátorokat eredményezve.12 

 

2.2.5. Mágneses tulajdonságú nanorészecskék 

A nanorészecskék bár szilárd anyagok, kis méretükből adódóan jól közelítik a homogén 

folyadékfázisú reakció körülményeket, így alkalmazásukkal a különböző transzport fo-

lyamatok, anyagátadási folyamatok hatékonyan mehetnek végbe. A nanorészecskék 

fent említett előnyei révén azonban nehezen izolálhatóak a reakcióelegyből, hiszen a 

stabil kolloid rendszer ülepítése, szűrése sokszor komoly technológiai kihívást jelent-

het. Ezt képes kiküszöbölni a mágnesezhető tulajdonság, hiszen a kisméretű, mozgé-

kony részecskék mágneses erőtér hatására könnyedén mozgathatóak, irányíthatóak, 

avagy összegyűjthetőek, könnyen izolálhatóak. Ezen előnyös tulajdonságaiknál fogva a 

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

ígéretes nanoanyagok lehetnek. A mágneses nanorészecskék enzimek rögzítésére is al-

kalmasak lehetnek, megfelelő felületi és geometriai paraméterek esetén, a mágneses 

nanorészecskékhez kötött enzim, jól közelítheti az oldott fehérjemolekulák viselkedé-

sét, ám lényegesen könnyebben elválaszthatóak az alkalmazott közegtől. A mágneses 

nanorészecskékre rögzített biokatalizátorok alkalmazásában különösen sok lehetőség 

rejlik, ezért napjainkban számos kutatás és kísérlet zajlik ezekkel kapcsolatban. Sikere-

sen alkalmazat mágneses nanorészecskéken immobilizált enzimeket például szennye-

zőanyagok bioremediációjában, a vércukorszint mérésben, vagy szeteroszelektív 

biotranszformációkban.13 

 

3. Kísérleti és/vagy számítási módszerek 

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 ol-

dat) és 200 L 2-propanolt (IPA) adtunk, majd az elegyet szobahőmérsékleten 10 per-

cen át rázattuk. Ezt követően 50 mg Pseudomonas fluorescens lipáz készítményt, 3 

mmol szilán prekurzor megfelelő mólarányú elegyét, végül 100 L nátrium-fluorid ol-

datot (1 M, vizes oldat) adtunk az elegyhez, folyamatos intenzív rázatás mellett. A min-

tákat 12 órán át szobahőmérsékleten rázattuk, majd a létrejött géleket üvegszűrőn IPA, 

desztillált víz, IPA és n-hexán segítségével mostuk, a kapott fehér por állagú mintákat 

24 órán át szobahőmérsékleten száradni hagytuk.  

 

 

 

 
12 W Feng, P Ji, Biotechnol Adv, 2011, 29, 889‒895. 
13 J Govan, YK Gunko, Nanomaterials, 2014, 4, 222–241. 
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3.2. Lipáz és fenilalanin ammonia-liáz térhálósítása kovalens keresztkötő ágensekkel 

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

centráció 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 fo-

lyamatos rázatás mellett. 24 óra elteltével a mintákat centrifugáltuk (2200 g, 15 min, 

8oC), a felülúszót dekantáltuk, majd az üledéket háromszor TRIS pufferrel (0,1M; lipáz 

esetében pH 7,5; ammonia-liáz esetében pH 8,8) végül etanollal mostuk (az egyes mo-

sási lépések között a mintákat centrifugáltuk, 2200 g, 15 min, 8oC). A minták felhasz-

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

 

3.3. Lipáz rögzítése poli(vinil-alkohol) (PVA) nanoszálakban elektrosztatikus szálkép-

zés segítségével, additívek jelenlétében 

100 µl lipáz oldathoz (enzim koncentráció: 35,5 mg ml-1nátrium-foszfát pufferben; 0,1 

M, pH 7,5) hozzáadtuk a megfelelő additívet [additív mennyisége 5 v/v % az 

enzimoldatra vonatkoztatva; additívek: polietilén-glikol 400 (PEG 400), polietilén-

glikol 1000 (PEG 1000), polioxietilén(20)-szorbitán-oleát (Tween 80), polietilén-

glikol-dodeciléter (Brij 30), tetraetoxiszilán (TEOS), feniltrietoxiszilán (PTEOS), 

oktiltrietoxiszilán (OTEOS), dimetildietoxiszilán (DMDEOS)], majd az elegyet 10 

percen át rázattuk szobahőmérsékleten. Ezt követően az elegyhez 675 mg PVA oldatot 

adtunk (10 m/m%-os vizes oldat), majd a mintát 20 percen keresztül ultrahangoztuk. 

Az electrospinning készülékben a mintát fecskendő pumpa segítségével (0,8-1,0 ml h-1 

áramlási sebességgel) az emitterbe jutattuk, majd a rendszert nagyfeszültség alá 

helyeztük (U~20 kV). A képződő terméket alufóliával borított lap kollektoron 

gyűjtöttük (emitter-kollektor távolság 10 cm). A szálképzési kísérleteket 

szobahőmérsékleten (22 ± 2 °C) végeztük, majd a kollektorról lefejtett mintákat 4 °C-

on tároltuk. 

3.4. Fenilalanin ammonia-liáz rögzítése funkcionalizált szén nanocsöveken 

20 mg karboxil- vagy epoxicsoportokkal funkcionalizált szén nanocső hordozóhoz 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 egy éjszakán át intenzíven 

rázattuk. Ezt követően a mintát membránszűrő segítségével szűrtük, majd háromszor 

desztillált vízzel mostuk. Az így elállított enzimkészítményeket racém 2-amino-3-

(tiofén-2-il)propánsav ammónia eliminációjában, valamint a 3-(tiofen-2-il)akrilsav 

ammónia addíciójában vizsgáltuk szakaszos és folyamatos üzemben. 

 

3.5. Mágneses nanorészecskén rögzített fenilalanin ammónia-liáz alkalmazása 

MagneChip mikrofluidikai eszközben megvalósított biotranszformációban 

4 mg MNP-PAL készítményhez és 4 mg PEG 4000-et és 1,5 ml ultratiszta víz és 2-

propanol 5:1 arányú (v:v) elegyét adtuk, majd 15 percen keresztül ultrahangozás segít-

ségével szuszpendáltuk. Ezt követően a folyamatosan rázatott szuszpenziót enyhe leve-

gőnyomással (0,2-0,3 bar) a MagneChip belsejébe juttattuk. A feltöltési folyamat során 

az MNP-PAL biokatalizátort neodímium mágnesek segítségével rögzítettük a 

MagneChip reakciókamráiban. A MagneChip feltöltését követően a rendszert 35 oC-ra 

termosztáltuk, majd a feltöltött chipet 1 ml nátrium-karbonát tartalmú deutérium-

oxiddal (0,05 M; pD 8,8) 20 percen keresztül mostuk, majd DL- propargilglicin (DL-6) 

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). A 

MagneChipet elhagyó reakcióközeget in-line átfolyó cellás UV-VIS spektrofotométer 
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segítségével követtük nyomon a teljes spektrum folyamatos regisztrálása révén. A sta-

cioner állapot beállása után (~ 4 óra) a kilépő reakcióközeget folyamatosan jéggel hű-

tött, fénytől védett mintatartóba gyűjtöttük, majd a mintát 1H NMR segítségével anali-

záltuk. 

 

4. Eredmények 

 

4.1. Enzimrögzítés szol-gél térhálókban 

 

Lipázok szol-gél mátrixba zárását kétszeresen szubsztituált organoszilán 

prekurzorokkal valósítottuk meg, melyek az irodalomban eddig nem ismertek ilyen cé-

lokra. A rögzítési kísérleteket két szubsztituenst tartalmazó dietoxiszilánokkal végeztük 

el (DPDEOS: difenildietoxiszilán, DMDEOS: dimetildietoxiszilán, MPDEOS: me-

til,fenildietoxiszilán). Az új prekurzorok hatását, a szakirodalom és korábbi kutatásaink 

alapján egyszeresen szubsztituált szilánokkal (PTEOS: feniltrietoxiszilán, OTEOS: 

oktiltrietoxiszilán) hasonlítottuk össze. A különböző prekurzorokkal szol-gélbe ágya-

zott lipázok biokatalitikus működését a racém-1-feniletanol (rac-1) kinetikus 

reszolválásában vizsgáltuk (1 ábra).  

 
1.ábra. Lipáz biokatalizátorokkal megvalósított rac-1a kinetikus reszolválása 

 

Eredményeink azt mutatták, hogy a reszolválásban elért konverzió (c) szinten minden 

szol-gél mátrixba ágyazott lipáz esetében meghaladta, a nem rögzített natív lipázzal el-

értet a képződő termék enantiomertisztasága (ee(R)-2a) minden esetben javult (1. táblá-

zat). Fontos kiemelni, hogy rögzített enzimkészítmények enzimtartalma jóval kevesebb, 

mint a natív lipázé, fajlagos enzimaktivitásuk (YA) minden esetben többszörösére növe-

kedett. Kiemelkedően jó eredményt mutatott a kétszeresen szubsztituált DMDEOS 

prekurzor alkalmazása, melyek alkalmazásával 4 óra alatt szinte elérhető volt az elmé-

leti maximális konverzió (c = 47,2 %), nagyfokú enantiomertisztaság mellett (ee(R)-2a = 

99,3 %).  

 
1. táblázat. Natív és szol-gél mátrixban immobilizált lipáz biokatalitikus működése a rac-1 kinetikus 

reszolválásában, reakcióidő 4 óra. 

Szilán prekurzor 
c ee(R)-2 E UB YA 

(%) (%)  (U g-1) (%) 

natív lipáza 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 

 

Az eddigiekben legjobb eredményeket hozó szol-gél készítményeink visszaforgatható-

ságát összehasonlítottuk a rögzítetlen lipázzal, és egy az irodalomban egyik jól ismert, 

hatékony készítményként bemutatott szol-gél lipázzal. A készítményeket rac-1 kineti-

kus reszolválásában teszteltünk. A rögzített enzimkészítmények mennyisége körülbelül 

90%-ban, addig a natív enzim csupán 30%-ban volt visszanyerhető az utolsó, hetedik 

kör végére. Az első körben elért aktivitást 100 % -nak tekintettük, majd ehhez képest 
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tüntettük fel a készítmény maradó biokatalitikus aktivitását. Az elért eredmények alap-

ján elmondható, hogy a vizsgált hét visszaforgatási ciklus alatt az általunk előállított 

szol-gél enzim készítmények aktivitása és enantiomerszelektivitása 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 aktvitást mutatott (UB = 6,3 U g-1), ami alacso-

nyabb, mint a natív lipáz illetve az általunk előállított szol-gél készítmények 

(TEOS:DMDEOS; UB = 16,3 U g-1). 

 

4.2. Fehérje térhálók, kovalensen keresztkötött enzimaggregátumok 

 

Fenilalanin ammónia-liáz (PAL) térhálósítására biszepoxi vegyületet (glicerin-

diglicidil-éter, GDE) alkalmaztunk keresztkötő ágensként, amely az irodalomban eddig 

nem ismert. A PAL molekulák keresztkötését irodalmi analógia alapján 

glutáraldehiddel (GA) is elvégeztük. A kétféle ágenssel keresztkötött enzimkészítmé-

nyek mechanikai stabilitását erős ultrahangos kezelés segítségével. A mérések során a 

készítmények átlagos részecskeméret eloszlását határoztuk meg az ultrahangozási idő 

függvényében (2. ábra). Azt tapasztaltuk, hogy míg a biszepoxi vegyülettel keresztkö-

tött (2. ábra A) enzim erős ultrahang hatására is stabil maradt, addig a glutáraldehiddel 

térhálósított enzim jellemző részecske mérete csökkent, ami a készítmény degradációjá-

ra utal (2. ábra B).  

 

2. ábra. Glicerin-diglicidil-éterrel A) és glutáraldehiddel B) alkalmazásával keresztkötött PAL en-

zimkészítmények részecskeméret eloszlása az ultrahangozási idő függvényében 

A keresztkötött PAL készítmények biokatalitikus működését egy racém aminosav, a 

DL-2-amino-3-(tiofén-2-il)propánsav (DL-3) PAL katalizált ammónia eliminációjában, 

majd ennek fordított irányú reakciójában, a (E)-3-(tiofÉn-2-il)akrilsav [(E)-4] ammónia 

addíciójában is vizsgáltuk (3. ábra).  

 

 
3.ábra. Fenilalanin ammónia-liáz által katalizált ammónia elimináció és addíció 
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A kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy mind az eliminációs, mind az addíciós reakci-

óban a glutáraldehiddel kötött PAL biokatalitikus aktivitása lényegesen alacsonyabb, 

mint a biszepoxi ágenssel kötött PAL készítményé. Ezen felül a glutáraldehid esetében 

az enzim már az első ciklus után inaktiválódott (4. ábra). 

 

 
4.ábra Keresztkötött PAL készítmények működése DL-3 ammónia eliminációjában A) és (E)-4 ammónia 

addíciójában B) 

 

4.3. Enzimek rögzítése nanoszálakban elektrosztatikus szálképzés segítségével 

 

Lipázok poli(vinil-alkohol) (PVA) nanoszálba zárását elektrosztatikus szálképzés 

segítségével valósítottuk meg. Kezdetben az optimális enzim mennyiséget állapítottuk 

meg a PVA nanoszálba zárás során, majd nyolc különböző additív hatását vizsgáltuk a 

beágyazott lipázok biokatalitikus működésére. Additívként négyféle nem ionos 

felületaktív anyagot (Brij 30, Tween 80, PEG 400, PEG 1000) és négy különböző 

organoszilánt (TEOS, PTEOS, OTEOS és DMDEOS) alkalmaztunk. Az 

enzimkészítményeket minden esetben a rac-1a kinetikus reszolválásában vizsgáltuk (1. 

ábra). Az eredmények azt mutatták, hogy a nanoszálakban rögzített lipáz (Candida 

antarctica B lipáz, CaLB) minden esetben jóval meghaladta a natív enzim képességeit, 

az enzim fajlagos aktivitása több tízszeresére javult a rögzítés során. Kiemelkedően jó 

hatást gyakorolt a PEG 400 additív, mely több mint, ötvenszeresére fokozta a fajlagos 

aktivitást (YA = 5118 %) és nagyfokú termék enantiomertisztaságot ért el (ee(R)-2 = 99,9 

%). A fenil- és oktiltrietoxiszilán (PTEOS és OTEOS) jelenléte szintén fokozta az 

enzim aktivitást (2. táblázat). 

 
2. táblázat. Additívek hatása PVA nanoszálba zárt Candida antarctica B lipáz (CaLB) biokatalitikus 

képességeire a rac-1 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 
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A vizsgált additívek közül a Tween 80, Brij 30 és a PEG származékok ismert szubsztrát 

analógjai a lipázoknak. Alkalmazásukkal elérhető, hogy az enzim aktív konformációjá-

ban rögzül a beágyazás során. Organoszilánok szubsztrát analógként kiejtett hatása 

azonban az irodalomban nem ismert. Pozitív hatásuk megértése okán molekula model-

lezés segítségével a PTEOS, OTEOS, DMDEOS szilánokat beillesztettük az CaLB ak-

tív centrumába. A modellezés során kapott enzim-szubsztrát analóg komplexek szerke-

zeti elrendeződése és a kapott kísérletes bizonyítékok arra engedtek következtetni, hogy 

az organoszilánok szintén kedvező szubsztrát analóg molekulák, melyek képesek 

lipázok aktív konformációját fenntartani immobilizálásuk során, így fokozott 

biokatalitikus működési készítményeket eredményezhetnek. 

 

4.4. Kovalens enzimrögzítés szén nanocsöveken 

 

A fenilalanin ammónia-liáz (PAL) kovalens rögzítését kétféle funkcionalizált szén 

nanocső hordozón végeztük el. Egyik esetben az enzim karboxilcsoportokon keresztül-

kapcsolódik a hordozóhoz (SwCNT-A-PAL). A karboxilcsoportokkal funkcionalizált 

hordozók jól ismertek enzimrögzítési célokra. A másik esetben a egy új felületmódosí-

tási eljárás keretében a szén nanocsöveken epoxicsoportokat alakítottunk ki, a 4.2. feje-

zetben is jó eredményeket mutatott gliceril-diglicidil-éter segítségével (SwCNT-B-

PAL). Az immobilizált PAL készítményeket a 3. ábrán bemutatott eliminációs és az 

addíciós reakcióban vizsgáltuk hét visszaforgatási cikluson át (3. táblázat).    

Mindkét hordozótípus esetében az immobilizált PAL hasonló konverziót ért el, vala-

mint a készítmények jó stabilitással bírtak az elimináció vizsgált hét ciklusa alatt. Az 

ammónia addíció során azonban a SwCNT-A-PAL hordozón savamid kötésekkel rög-

zült PAL csak három ciklus erejéig volt működő képes, míg az epoxi csoportokkal kö-

tött PAL négy körön át alig veszített aktivitásából, még a hetedik ciklusban is csekély 

mértékben ugyan, de működőképes volt a biokatalizátor.  

 
3.táblázat. Különbözőképpen funkcionalizált szén nanocsöveken rögzített PAL biokatalizátorok 

(SwCNT-A-PAL és SwCNT-B-PAL) összehasonlítása DL-3 eliminációjában és (E)-4 ammónia addíció-

jában, 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 

 

A hagyományos rázatott lombikos rendszerekben jól működő immobilizált PAL 

(SwCNT-B-PAL) készítményt folytonos átfolyású mikroreaktorban is alkalmaztuk (5. 

ábra) az (E)-4 akrilsav ammónia addíciós reakciójában, mely során enantiomertiszta 

aminosav állítható elő.   

 
5.ábra. Szén nanocsövön immobilizált PAL (SwCNT-B-PAL) készítménnyel katalizált (E)-4 akrilsav 
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ammónia addíciója folytonos átfolyású mikroreaktorban. 

Az átfolyásos reaktor alkalmazása jóval hatékonyabb biotranszformációkat tesz lehető-

vé, mint az eddig vizsgált szakaszos, rázott lombikos rendszer, hiszen 30 oC-on már 2 

óra elteltével 60 %-os konverzió (c) volt elérhető (6. ábra). Érdekes jelenség azonban, 

hogy 50 oC-nál a konverzió 60 %-ról 49 %-ra csökken, ezt követően a hőmérséklet 

emelésével a konverzió emelkedik. Ez a jelenség az enzim szerkezet hőmérsékletfüggé-

sével magyarázható. Az enzim másodlagos szerkezeti elemi 40-50 oC között reverzibi-

lis változást szenvednek. Ettől magasabb hőmérsékleten 60 oC-on, a szén nanocsöveken 

rögzített PAL stabilan legalább 80 órán át stabilan működik folyamatos üzemben. 

 
6.ábra. Szén nanocsövön immobilizált PAL (SwCNT-B-PAL) készítménnyel (E)-4 akrilsav ammónia 

addíciójának hőfokfüggése folytonos átfolyású mikroreaktorban 

 

A GDE biszepoxi vegyülettel módosított szén nanocsövekkel tehát egy új, stabil hordo-

zórendszert hoztunk létre, amely több reakciócikluson keresztül erélyes körülmények 

között is hatékonyan alkalmazható aminosavak enantiomertiszta szintézisére szakaszos 

és folytonos átfolyásos reaktorokban is.  

4.5. Fenilalanin ammónia-liáz vizsgálata, új aciklikus, nem-aromás szubsztráttal 

MagneChip mikrofludikai eszköz segítségével 

 

Ez idáig nem született egységesen, elfogadott mechanizmus az ammónia-liázok katali-

tikus működésével kapcsolatban. A javasolt mechanizmusok közti dilemmákat egy 

aciklusos aminosavat segítségével döntöttük el.  A kísérlet azon alapult, hogy amennyi-

ben a fenilalanin ammónia-liáz (PAL) az aciklusos, nem aromás aminosavat 

szubsztrátjaként elfogadja, úgy az kizárhatná az eddig leginkább javasolt Fridel-Crafts 

típusú mechanizmust. Kísérleteinkhez a racém DL- propargilglicint (PG), mint aciklu-

sos aminosavat választottuk, a PAL enzimet pedig mágneses nanorészecskékhez rögzí-

tettük. A PG és főképp a belőle keletkező eliminált termék rendkívül instabil.  

 

A hagyományos enzimkinetikai mérések instabil anyag esetében nehézkesek, sok anya-

got, gyors munkavégzést és szigorú körültekintést igényelnek. A PG enzimkatalizált 

próbareakcióját ezért a kis anyagmennyiségeket igénylő, gyors, és folyamatosan in-line 

követhető mágneses nanorészecskékkel feltölthető Lab-on-a-Chip (MagneChip) 

mikrofludikai eszközben vizsgáltuk (7. ábra). Az enzim reakciót deuterált oldószerben 

hajtottuk végre, ily módon a chip-et elhagyó minta egyidejűleg 1H NMR segítségével is 

vizsgálható. 
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7. ábra. A DL-propargilglicin eliminációjának vizsgálata MNP-PAL biokatalizátorral töltött MagneChip 

mikrofluidikai eszközben 

A chipben folytatott mérések során azt tapasztaltuk, hogy már 20 perc eltelte után λ = 

242 nm hullámhossz körül abszorbancia növekedés látszik a chipet elhagyó oldat teljes 

spektrumában. Az abszorbancia idő függvényében rendre növekedett, majd 480 perc 

után telítésbe fut (A242 = 1,2). A spektrumban megjelenő jellegzetes abszorbancia nö-

vekedés, majd a telítődés jelensége nagy valószínűséggel az enzim reakció jelenlétére 

utal. Ezt igazolta az összegyűjtött minta 1H NMR spektruma is, melyben 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 MagneChip kísérletek és 

NMR mérések egyértelműen arra utalnak, hogy a PAL katalizálja a DL-propargilglicin 

ammónia eliminációt, tehát sikerült kísérletesen kizárni a Friedel-Crafst típusú reak-

ciómechanizmust és megerősíteni az N-MIO intermedieren át történő mechanizmust. 

 

5. Tézisek 

 

1. Elsőként mutattuk ki, hogy kétszeresen szubsztituált organoszilánok 

(dimetildietoxiszilán, difenildietoxiszilán és metil,fenildietoxiszilán) segítségével 

létrehozhatóak olyan nanopórusos szol-gél térhálók, melyek képesek enzimek be-

ágyazására. A létrehozott szol-gél készítmények racém szekunder alkoholok kineti-

kus 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 alkalmaz-

hatóak 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 egy-

séges 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 ágya-

zott lipázok fajlagos biokatalitikus aktivitását. Elsőként bizonyítottuk be, hogy a 
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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 ak-

tív állapotának stabil rögzítésére. A 2-(tiofén-2-il)akrilsavon végzett ammónia addí-

ció példájával bemutattuk, hogy ezek a készítmények hatékonyan alkalmazhatóak 

mind szakaszos, mind 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 a 

rázott lombikos reakcióhoz képest. [V, VI] 

 

6. A MagneChip eszköz alkalmazásával elsőként mutattuk ki, hogy az aciklikus DL-

propargilglicin a PAL enzimnek eddig nem ismert szubsztrátja. A MagneChip reak-

torban sikeresen véghezvitt ammónia eliminációs reakció kísérleti eredményei kizár-

ják a korábban feltételezett Friedel-Crafts típusú PAL mechanizmust, ezzel erőtelje-

sen alátámasztva az N-MIO intermedieren keresztül zajló katalízist. [VI] 

 

7. Alkalmazás, vagy alkalmazási lehetőség 

 

Doktori munkám során olyan különböző nanostruktúrált rendszerek létrehozásával fog-

lalkoztam, 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 ágyazásával és funkcionalizált szén nanocső 

hordozókon történő kovalens rögzítésével sikeresen hoztunk létre olyan 

biokatalizátorokat, melyek kevesebb enzimmennyiséggel hatékonyabb biokatalitikus 

folyamatokat tesznek lehetővé. A mátrixba zárt enzimek több reakció cikluson át aktvi-

tás és enantiomerszelektivitás vesztés nélkül alkalmazhatóak, valamint eredményesek 

folytonos üzemű biotranszformációkban is.  

Elektrosztatikus szálképzéssel polimer nanoszálakban immobilizált lipázok aktivitását 

többszörösére fokoztuk egyszerű additívek alkalmazásával, melyek a későbbiekben ígé-

retesek lehetnek folytonos üzemű membrán reaktorokkal megvalósítható 

enantiomerszelektív szintézisekben.  

 

 

Mágneses nanorészecskéken rögzített enzimekkel mikrofluidikai Lab-on-a-Chipben ha-

tékony biotranszformációkat valósítottunk, melyekkel rendkívül egyszerűen és gyorsan 

adhatnak kísérletes bizonyítékot egy adott enzim működési mechanizmusával kapcsola-
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tos feltételezésekre. A jövőben a mágneses nanorészecskéken rögzített enzimek 

mikrofluidikai Chipekben történő alkalmazásával ígéretes orvosdiagnosztikai eszközök, 

illetve nagy áteresztőképességű analitikák fejleszthetőek.  
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