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A dolgozatban szereplő rövidítések jegyzéke

AMDMOS

3-(2-aminoetilamino)propil-dimetoxi-metilszilán

APTMOS

aminopropil-trimetoxiszilán

ATP

adenozin-trifoszfát

BB

bután-1,4-diol-diglicidil-éter

CB

(ciklohexán-1,4-diil)dimetanol-diglicidil-éter

CLEA

keresztkötött enzimaggregátum

DMSO

dimetil-szulfoxid

DNS

dezoxiribonukleinsav

EDa

etilén-diamin-tetraecetsav-dianhidrid

EDTA

etilén-diamin-tetraecetsav

ee

enantiomerfelesleg [%]

FB

biszfenol-A-diglicidil-éter

FT

trisz(4-hidroxifenil)metán-triglicidil-éter

GB

glicerin-diglicidil-éter

GT

glicerin-triglicidil-éter

HAL

hisztidin ammónia-liáz

HB

hexán-1,6-diol-diglicidil-éter

HEPES

IDA

4-(2-hidroxieti)-1-piperazin-etánszulfonsav
nagy koncentrációjú imidazololdat (500 mM LS-ben,
pH 7,5)
nagy koncentrációjú sóoldat (30 mM KCl, 500 mM HEPES,
pH 7,5)
iminodiecetsav

IMAC

rögzítettfémionaffinitás-kromatográfia

LIM

mB

kis koncentrációjú imidazololdat (25 mM LS-ben, pH 7,5)
kis koncentrációjú sóoldat (30 mM KCl, 50 mM HEPES, pH
7,5)
biokatalizátor tömege

mE

rögzített enzim tömege

MIO

3,5-dihidro-5-metilidén-4H-imidazol-4-on

MNPs

mágneses nanorészecske

MsCl

metánszulfonsav-klorid

HIM
HS

LS
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NADPH

nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát

NB

NMO

neopentilglikol-diglicidil-éter
nitrilotriecetsav-Ni2+ komplex tartalmú affinitásmátrix
fehérjetisztításhoz
N-metil-morfolin-N-oxid

NT

trimetilolpropán-triglicidil-éter

NTA

nitrilotriecetsav

PAAA

poli(2-acetamidoakrilsav)

PAL

fenilalanin ammónia-liáz

PB

polioxipropilén-diglicidil-éter

PcPAL

Petroselinum crispum fenilalanin ammónia-liáz

PEG

polietilén-glikol

PhoN-Sf

Shigella flexneri savas foszfatáz

Pi

foszfát

PKU

fenilketonuria

PMMA

poli(metil-metakrilát)

PPi

pirofoszfát

UB

specifikus biokatalizátor aktivitás [μmol × perc-1 × g-1]

UE

specifikus enzimaktivitás [μmol × perc-1 × g-1]

SDS

nátrium-dodecil-szulfát

SDS-PAGE

nátrium-dodecil-szulfát poliakrilamid gélelektroforézis

SNPs

szilika nanorészecske

TCEP

trisz(2-karboxietil)foszfin

TEOS

tetraetoxi-szilán

TRISZ

trisz(hidroximetil)-aminometán

YA

fajlagos enzimaktivitás [%]

NiNTA
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1. Bevezetés

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek a különböző katalizátorok
alkalmazásával megvalósítható szerves kémiai reakciók. Legyen szó akár kémiai,
akár biokatalízisről, jellemzően sokkal kedvezőbb körülmények között teszik
lehetővé a kívánt vegyület átalakítását. Olyan reakcióutak nyithatók meg
segítségükkel, amellyel sok esetben elkerülhető a magas hőmérséklet, nagy
reagensfelesleg, vagy éppen az erélyes oxidáló- vagy redukálószerek alkalmazása.
Biokatalizátorok esetében a választott organizmusok (például baktérium vagy
élesztősejtek), vagy azok részei (például enzimek) természetes módon királis
szerkezettel rendelkeznek, így az általuk katalizált reakciót is képesek sztereo-,
regio- és enantioszelektív módon megvalósítani. A gyógyszeriparban kiemelten
fontos a hatóanyagok enantiomertiszta előállítása. Biokatalitikus folyamatokban ez
akár egy lépésben elérhető és nincs szükség rezolválására, vagy a nem kívánt izomer
visszaforgatására, vagy rosszabb esetben megsemmisítésére. Az enzimreakcióknak
azonban nagy hátránya, hogy az előállított enzimet sok esetben ki kell nyerni a
termelő sejtekből és több lépésben tisztítani kell. Emellett az alkalmazást követően
a reakcióelegytől is el kell választani és nagy előny, ha vissza is tudjuk forgatni.
Utóbbi a natív formában felhasznált enzimek esetén szinte lehetetlen.
Számos átmenetifémet alkalmazhatunk elemi vagy ionos formában oxidációs vagy
redukciós folyamatok, kapcsolási reakciók vagy éppen környezetterhelő káros
anyagok lebontása során. Az anyagtudomány fejlődésével egyre hatékonyabban és
egyre jobb tulajdonságokkal és katalitikus aktivitással rendelkező
fémkatalizátorokat tudunk előállítani, akár a nano-mérettartományban is. A
katalitikus aktivitás szempontjából a kis mérethez társuló nagy fajlagos felület
mindenképpen előnyös, hiszen minimális katalizátortartalom mellet is kiváló
konverziót tudunk elérni. A reakcióelegytől való elkülönítés során azonban már
problémát jelenthet a kis méret. ami sok esetben sem szűrési, sem centrifugálási
műveletekkel nem különíthető el.
Jól látható, hogy legyen szó akár kémiai katalizátorokról, akár a biokatalizátorok
valamilyen formájáról, előnyös lehet, ha valamilyen szilárd hordozón rögzítve
alkalmazzuk őket. Ezzel növelhetjük a katalizátor stabilitását és egyben könnyen
szeparálhatóvá és visszaforgathatóvá tehetjük, így élettartama is jelentősen megnő.
Sőt enzimek esetén a rögzítést kombinálhatjuk enzimtisztítási lépésekkel is, így
gazdaságilag jóval hatékonyabban állítható elő a végső biokatalizátor.
Érthető tehát, hogy a különböző katalizátorrögzítési módszerek fejlesztése
rendkívül fontos, hogy hatékony és könnyen felhasználható katalizátorrendszereket
szolgáltasson, melyek leginkább megfelel az adott alkalmazási körülményeknek.
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2. Irodalmi áttekintés

2.1. Enzimek mint biokatalizátorok
2.1.1.

Enzimek osztályozása

Az enzimek az élő szervezetek, főként aminosavakból felépülő, katalizátorai. Az
általuk katalizált reakció típusa szerint a Nemzetközi Enzim Bizottság (EC – Enzyme
Comission) hét fő osztályba sorolta őket (2.1. táblázat).
2.1. táblázat. Enzimek osztályozása.

EC szám

Enzimcsalád

Példa

EC1

Oxidoreduktázok

dehidrogenázok

EC2

Transzferázok

transzaminázok

EC3

Hidrolázok

lipázok, foszfatázok

EC4

Liázok

ammónia-liázok

EC5

Izomerázok

aminomutázok

EC6

Ligázok

piruvát-karboxiláz

EC7

Transzlokázok

transzporter fehérjék

Az oxidoreduktázok redoxreakciókat katalizálnak. Közéjük tartoznak olyan
hidroxilázok (monooxigenázok), mint a dopamin-β-monooxigenáz[1], fenilalanin-4hidroxiláz[2,3] vagy különböző szteroid-hidroxilázok[4,5], melyek valamilyen kofaktort
igényelnek (aszkorbát, tetrahidrobiopterin, NADPH) működésükhöz. Kofaktor
nélküli működés esetén, mind a redukálódó, mind az oxidálódó szubsztrátra szükség
van a reakció során, mint például a glükóz-fruktóz oxidoreduktáz[6] esetén. A
transzferázok különböző funkciós csoportokat visznek át a donor molekuláról az
akceptorra. Ilyenek például az oxo-amin átalakítást végző transzaminázok[7,8], vagy
a különböző metiltranszferázok, melyek típustól függően akár kis molekulák akár
makromolekulák (fehérjék, DNS) metilezését végzik[9–11]. A katalitikus működéshez
transzaminázok esetén szükséges a piridoxál-5’-foszfát kofaktor, míg
metiltranszferázoknál a metildonorként is szolgáló S-adenozil-L-methionin. A
hidrolázok leggyakrabban víz felhasználásával alakítanak át egy nagyobb molekulát
két kisebbre. Igen előnyös tulajdonságuk, hogy működésükhöz nem igényelnek
kofaktort. Ide tartoznak például a lipázok, amely család tagjait igen széles körben
alkalmazzák szerves vegyületek rezolválására, élelmiszeripari termékek,
illatanyagok, bioüzemanyag előállítására[12,13]. A liázok nem hidrolitikus vagy oxidatív
eliminációs reakciókat katalizálnak, mely során gyakran egy új kettős kötés alakul ki.
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Jellemzően kofaktort igényelnek működésükhöz. Számos, aminosavak
átalakításában fontos enzim tartozik ebbe az osztályba, úgymint a dekarboxilázok,
vagy az ammónia-liázok[14–16]. Az izomerázok a szubsztrát molekula konfigurációját
vagy konstitúcióját változtatják meg. Tagjaik között megtalálhatók aminosavak
inverzióját, szénhidrátok epimerizációját katalizáló vagy éppen különböző funkciós
csoportok molekulán belüli átvitelére képes enzimek, mint például az
aminomutázok[17–19]. A ligázok új kötéseket hoznak létre, melyhez az ATP hidrolízise
biztosítja a szükséges energiát. Ide tartozik például a számos biokémiai folyamatban
fontos szerepet játszó acetát-koenzim A ligáz, és az enzimcsalád tagjainak
közreműködésével épülnek fel olyan makromolekulák is, mint a különböző transzfer
RNS-ek, és a DNS is[20–22]. A 2018-ban bevezetett transzlokázok enzimosztályába
olyan fehérjék tartoznak, melyek valamilyen kis molekula vagy ion membránon
történő átjutását segítik elő[23,24].
2.1.2.

Enzimek működése, kinetikája

Az enzimek a biológiai rendszerek katalizátorai. Feladatuk katalizátorként a kémiai
reakciók aktiválási entalpiájának csökkentése. Ahogyan a 2.1. ábrán is látható, a
reakció aktiválási energiája katalizátor jelenlétében kisebb, azonban a reakció
entalpiaváltozása azonos marad. A katalizátorok az egyensúly állapotát nem
befolyásolják, de csökkentik az egyensúly beállásához szükséges időt.

2.1. ábra. Kémiai reakció energiadiagramja katalizátorral (Ekat) és anélkül (Esima).

Az enzimek ezen felül a reakció irányát is meghatározzák, és képesek olyan
reakciókat is katalizálni, melyek entalpiaváltozása negatív (endoterm reakció). Ez
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úgy valósul meg, hogy a katalizált endoterm (ún. endergonikus) reakcióval
párhuzamosan egy exoterm (ún. exergonikus) reakció is lejátszódik, mely fedezi az
endergonikus reakció energiaszükségletét.
Az 1890-es évek óta több elmélet is született, amely a fehérjeszerkezettel
összefüggésben álló enzimműködést magyarázta: H. Emil Fischer 1890-es kulcs-zár
elmélete volt az egyik első. Ő úgy magyarázta, hogy a szubsztrát és az enzim
kötőhelye egymás térbeli komplementere, így a molekula pontosan beleillik az
enzim kötőhelyébe. Ez a pontos illeszkedés biztosítja az enzimek nagyfokú
szelektivitását.

2.2. ábra. Az indukált illeszkedés sematikus ábrázolása és a Michaelis-Menten enzimkinetikai
modell.

A következő elmélet 1958-ban Koshland indukált illeszkedési modellje (2.2. ábra)
volt, mely szerint, amikor az enzim és a szubsztrát kölcsönhatásba kerül, az enzim
aktív centrumának térszerkezete úgy változik, hogy a szubsztrátot be tudja fogadni.
Ehhez szükséges, hogy a szubsztrátum térben megfelelően orientálódva közelítse
meg az enzimet. A fluktuációs modell (1964) - melyet Straub F. Brunó és Szabolcsi
Gertrúd dolgoztak ki – értelmében az enzim konformációja folyamatosan változik
bizonyos határszerkezetek között, és ha alkalmassá válik a szubsztrát megkötésére,
akkor létrejön az enzim-szubsztrát komplex.
Az enzimreakciók kinetikáját 1913-ban írta le Leonor Michaelis és Maud Menten
(2.2. ábra). A modell kulcseleme az enzim-szubsztrát komplex (ES#), mely a
szubsztrát (S) aktív centrumban való megkötődésével alakul ki. Képződési sebessége
k1. Ez a komplex két különböző úton bomlik el. Egyrészt a szubsztrát átalakulás
nélkül k-1 sebességgel elhagyja az aktív centrumot, és a komplex visszaalakul szabad
enzimmé (E) és szubsztráttá (S) (kiindulási állapot). Másrészt k2 sebességgel kémiai
reakció játszódik le, termék (T) és szabad enzim (E) keletkezik. A három
reakciósebességi állandó segítségével felírható a Michealis-konstans (KM).
𝐾𝑀 =

𝑘−1 +𝑘2
𝑘1
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1. egyenlet

Egy enzimkatalizált folyamat két nevezetes sebeséggel jellemezhető: v0,
reakciósebesség kis szubsztrátkoncentráció esetén; vmax, elméleti maximális
sebesség, nagyon nagy szubsztrátkoncentráció esetén. Ez akkor teljesülne, ha az
összes enzimmolekula minden pillanatban ES#-ként lenne jelen. A maximális
sebesség tehát az enzimkoncentráció és a termékké alakulás sebességének szorzata.
𝑣𝑚𝑎𝑥 = [𝐸]ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 ∙ 𝑘2

2. egyenlet

A Michealis-Menten egyenlet kapcsolatot teremt a két karakterisztikus sebesség
között:
[𝑆]

𝑣0 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∙ [𝑆]+𝐾

𝑀

3. egyenlet

A Michaelis-állandó létét indokolja, hogy ha:
[𝑆] = 𝐾𝑀

4. egyenlet

𝑣0 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 /2

5. egyenlet

akkor

KM értéke a legtöbb enzim esetében 10-1 és 10-7 mol/dm3 közé esik, és függ a
szubsztrát minőségétől, illetve a környezettől is (pH, hőmérséklet, ionerősség). A
kinetikai konstansok meghatározására számos linearizáción alapuló grafikus
módszer létezik (Lineweaver–Burk, Hanes–Woolf, Eadie–Hofstee), ugyanakkor ma
már a különböző szubsztrátkoncentráció mellett mért adatokból szoftveresen,
görbeillesztés segítségével is meghatározhatóak ezek az értékek.
2.1.3. Fenilalanin ammónia-liázok
A fenilalanin ammónia-liázok (EC 4.3.1.24; PAL) a liázok családjába tartozó
enzimek, melyek a fenilalanin nem oxidatív dezaminációját katalizálják, mely során
(E)-fahéjsav keletkezik (2.3. ábra)[25]. Az (E)-fahéjsav a fenil-propanoidok
bioszintézisének kiinduló vegyületeként flavonoidok, lignin, valamint kumarinok
fontos prekurzora. Leginkább növényekben (pl: Petroselinum crispum[26], Ginko
biloba[27]) és gombákban (pl: Rhodosporidium toruloides[28]) előforduló enzim, de
legelső feltűnése[29] óta már számos baktériumból (pl: Rubrobacter xylanophilus[30],
Anabaena variabilis[31]) is izolálták.
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2.3. ábra. A fenilalanin ammónia-liáz enzim által katalizált reakció.

Katalitikus aktivitásukat homotetramer formában fejtik ki, melyre jó példa a
fodros metélőpetrezselyemből (Petroselinum crispum) származó PAL enzim
röntgenkrisztallográfiás szerkezete (2.4. ábra a). Hasonlóan az ammónia-liázok
családjába tartozó hisztidin és tirozin ammónia-liázokhoz a fenilalanin ammónialiáznak is szüksége van katalitikus aktivitásának kifejtéséhez egy 3,5-dihidro-5metilidén-4H-imidazol-4-on, röviden MIO, kofaktorra, mely autokatalitikus úton egy
alanin-szerin-glicin aminosavhármasból alakul ki két molekula víz kilépésével (2.4.
ábra b)[32]. A MIO-csoport jelenlétét és szerepét elsőként a Pseudomonas putida HAL
enzimében ismerték fel[33], megdöntve ezzel az azelőtt sokáig fennálló elméletet,
miszerint a katalitikus aktivitásért a fehérjében lévő dehidroalanin molekula a
felelős[34,35]. A későbbiekben a csoport jelenlétét, kialakulását és katalitikus szerepét
a PAL enzimben is bizonyították[36]. További érdekesség, hogy más enzimekben, a
MIO-csoport kialakulása úgy is lehetséges, hogyha a katalitikus triád első tagja nem
alanin, hanem szerin, cisztein vagy treonin[37].

a

b

2.4. ábra. PcPal és a MIO prosztetikus csoport szerkezete.

Mechanizmusára az évek alatt több elmélet is született. A MIO-csoport
azonosítása előtt a dehidroalaninnak tulajdonították a katalitikus aktivitást, melyre
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nukleofil támadást indít az aminocsoport nitrogénje[38]. A MIO-csoport részvételével
már egy Friedel-Crafts-szerű mechanizmust (2.5. ábra) írtak le[16], mely szerint
először az aromás gyűrű támadása történik meg a MIO-csoport konjugált
kettőskötésrendszerére, majd a fenilalanin átad egy protont az enzim 351tirozin
aminosavának, melynek hidroxilcsoportja tölti be a bázis szerepét a reakcióban. Az
utolsó lépésben az aromás gyűrű leszakad a MIO-csoportról, visszaáll az aromás
rendszer, és ennek hatására ammóniumion formájában távozik az aminocsoport. A
MIO-csoport nem szorul regenerálásra, a reakció végén a kiindulási állapotába jut
vissza.

2.5. ábra. Fenilalanin ammónia-liáz működésének Friedel-Crafts-típusú mechanizmusa.

Ezt az elméletet cáfolták 2015-ben, amikor propargil-glicinből PAL enzimmel
(E)-pent-2-én-4-inoátot állítottak elő, ahol az aciklusos szubsztrát nem kedvez a
szigma-komplex kialakulásának[39]. Ebben az esetben egy egylépéses, úgynevezett
N-MIO intermedieren (2.6. ábra) keresztül lejátszódó mechanizmust feltételeztek,
mely során a MIO-csoport és az aminosav nitrogén atomja között alakul ki kovalens
kötés. Az elméletet a szerzők, kvantummechanikai számítások mellett, kísérleti úton
is alátámasztották, és a reakció egyensúlyi jellegét is bizonyították[39].
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2.6. ábra. N-MIO intermedier, propargil-glicin átalakítása esetén.

A PAL enzim az élő szervezetekben L-fenilalaninra specifikus, ennek lebontásáért
felel, de tanulmányozása során megfigyelték, hogy L-tirozin átalakításra is képes[40].
A kutatók természetes szubsztrátján kívül számos aminosav – elsősorban
fenilalanin-származékok – előállításában alkalmazták. Glog és munkatársai
fluorozott és klórozott fenilalanin-származékokat állítottak elő a megfelelő
akrilsavból, sok esetben kiváló termeléssel és minden esetben 99% feletti
enantiomerfelesleg-értékkel (2.7. ábra B)[41]. Bratsch és munkatársai nyolc paraszubsztituált fahéjsavszármazékot (2.7. ábra A)[42], Paizs és munkatársai
heteroaromás gyűrűt tartalmazó aminosavakat vizsgáltak PcPAL katalizálta addíciós
és eliminációs reakciókban (2.7. ábra C)[43]. Benzofurán-2-il-alanin- és benzotiofén2-il-alanin származékok esetén kompetitív inhibíciót figyeltek meg.

2.7. ábra. Aromás aminosavak előállítása PcPAL katalizálta reakciókban.

Az iparban legfőbb jelentősége az L-fenilalanin előállításának van, mely
esszenciális aminosav, és fontos alkotója különböző gyógyszerkészítményeknek és
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táplálékkiegészítőknek. Emellett pedig az egyik gyakran alkalmazott szintetikus
édesítőszer, az aszpartám (2.8. ábra) egyik prekurzora.

2.8. ábra. Az aszpartám szerkezete.

A fenilalanin ammónia-liáz nem csak szerves szintetikus téren, de orvosbiológiai
szempontból is jelentőséggel bír és a fenilketonuria (PKU) kezelésében kap egyre
nagyobb figyelmet. A fenilketonuria egy recesszív módon öröklődő betegség, melyet
a fenilalanin-hidroxiláz enzim hiánya okoz. Az emberi szervezetben ez az enzim felel
a fenilalanin lebontásáért, és a tirozin előállításáért, mely fontos
neurotranszmitterek prekurzora. Az enzim hiányában a szervezet képtelen
lebontani a fenilalanint, mely felhalmozódva és más lebomlási útvonalakat keresve
komoly idegrendszeri károsodásokat okoz. Sok országban már újszülött korban
szűrik a csecsemőket PKU-ra, hogy a lehető leghamarabb tudjanak a betegség
jelenlétéről. Ebben az esetben ugyanis igen szigorú, fenilalanin mentes, diéta és a
tirozin pótlása szükséges.
A 2018-as év végén az amerikai Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal
(FDA) engedélyezte a Palynziq készítmény forgalomba hozatalát, mely egy
polietilén-glikollal konjugált PAL enzimet tartalmaz, és a PKU-ban szenvedőknek
nyújt lehetőséget egy új enzimhelyettesítéses terápiára[44].
2.1.4.

Savas foszfatázok

Az élő szervezetekben igen fontos szerepe van a foszfororganikus vegyületeknek:
a genetikai információ tárolásában, átírásában résztvevő nukleozidegységek közti
kapcsolatot foszfátcsoportok alakítják ki, a biokémiai folyamatokhoz szükséges
energiát adenozin-trifoszfát formájában tároljuk, de a sejteken belüli jelátvitelben is
fontos szerepe van például a ciklikus adenozin-monofoszfátnak. Emellett számos
gyógyszerhatóanyag fontos szerkezeti eleme valamilyen foszfátegység, igen gyakran
alkalmazzák a valódi hatásért felelős molekula maszkírozására a jobb oldhatóság
érdekében[45–47]. Legyen szó akár a biológiai rendszerek tanulmányozásáról, akár a
különböző hatóanyagok vizsgálatáról, elengedhetetlen, hogy könnyen és
hatékonyan tudjunk előállítani foszfororganikus vegyületeket. A szerves szintetikus
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módszerek gyakran igényelnek drága vagy éppen környezetre káros reagenseket és
emellett előfordul, hogy csak többlépésben szolgáltatják a kívánt vegyületet[48,49].
Biokatalitikus úton az élő szervezetekben foszforilációért felelős kinázokon kívül,
foszfatázokkal is megvalósíthatjuk különböző alkoholok foszforilációját. A
foszfatázok előnye, hogy a kinázokkal szemben általában szélesebb
szubsztrátskálával rendelkeznek, és foszfátdonorként nem ATP-t, hanem szervetlen
foszfát donort (pirofoszfát, trifoszfát vagy polifoszfát) használnak[50,51].
A nem specifikus savas foszfatázok a hidrolázok családjába tartozó enzimek
(EC 3.1.3.2) és az élő szervezetben foszfát-monoészterek hidrolízisét végzik.
Szintetikus jelentőségük azonban sokkal inkább az ellentétes irányú O-foszforilációs
reakciók terén van. A foszforcsoport átvitelében két hisztidin vesz részt aktívan. A
jellemzően szervetlen foszfátdonortól a 197-es hisztidin oldallánca fogadja a
foszfátcsoportot, míg a 158-as hisztidin alegység szolgáltatja a protont
(2.9.ábra)[51,52].

2.9. ábra Foszfatázok által katalizált reakció mechanizmusa.
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A foszfatázok által katalizált reakciók egyik legnagyobb hátránya, hogy a keletkező
foszfátészterek hidrolízise is igen jelentős mértékű lehet, valamint a keletkező
foszfohisztidin-intermedier a jelenlévő vízzel is hidrolizálhat, mely a kívánt alkohol
átalakítása nélkül fogyasztja a foszfát donort[51]. Így a megfelelő produktivitás
eléréséhez jól kontrollált reakciókörülmények szükségesek.
Munkánk során Shigella flexneri (PhoN-Sf) törzsből származó savas foszfatázt
alkalmaztunk. A bakteriális eredetű enzim egy 27 kDa méretű monomer fehérje,
melynek működési pH optimuma savas tartományban található[53,54]. Az átalakítható
szubsztrátok skálája igen széles. A különböző alifás és aromás alkoholokon kívül biés trifunkciós alkoholok, hexózok, különböző cukorszármazékok és nukleozidok
foszforilációjára is képesek (11. ábra)[51,53,55].

2.10. ábra. A Shigella flexneri savas foszfatáz néhány irodalomban vizsgált szubsztrátja.

Jól látható, hogy számos vegyület átalakítása megvalósítható savas foszfatázokkal,
egyszerű szervetlen foszfátdonorok alkalmazásával és a folyamat nem igényel
kofaktorokat sem. Biokatalitikus jelentőségüket növeli, hogy a szakaszos eljárások
során problémát jelentő termékhidrolízis hatékonyan kiküszöbölhető jól
megválasztott reakciókörülményekkel, valamint ha rögzített formában, folyamatos
átfolyásos reaktorokban alkalmazzák őket[56–58].
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2.1.5. Rekombináns enzimek előállítása
Minden fehérjét, még a természetazonosakat is, rekombináns fehérjének
nevezünk, ha előállítása géntechnológiai úton történt. Az ilyen fehérjék
előállításához két tényező elengedhetetlen, egy gazdatest és egy expressziós vektor.
A szükséges genetikai információ az expressziós vektor segítségével juttatható be a
gazdatestbe, mely ezután megtermeli a kívánt fehérjét. Az expressziós vektor egy
géntechnológiai úton előállított plazmid (kétszálú cirkuláris DNS), melynek igen sok
követelménynek kell megfelelnie[59].
Fontos, hogy képes legyen önálló replikációra, vagyis rendelkezzen replikációs
origóval (ori régió). Az önálló replikáció csak ilyen ponton képes iniciálódni. A vektor
mérete kicsi legyen, tömege a 2-5 kbp (ezer bázispár) intervallumba essen. Minél
kisebb az alap plazmid, annál nagyobb inszert (a termelni kívánt fehérje DNSszekvenciáját hordozó szakasz) illeszthető bele a méretbeli igények megtartásával.
A méret különösen fontos, ugyanis a megadott tartományon kívüli vektorok nem,
vagy csak körülményesen alkalmazhatók. A vektor rendelkezzen egyedi restrikciós
hellyel (a vektorban ez az ún. multiklónozó hely, MCS), mely a legtöbb ismert
restrikciós endonukleáz enzim felismerő helyét tartalmazza. Az inszert ezen a helyen
illeszthető majd a vektorba. Az MCS-régió előtt riboszóma-kötőhely van az
expresszió során történő mRNS-transzkripció iniciálásához, és transzkripció
terminációs szakasz az átírás befejezéséhez. Az inszert a vektor használata előtt
kerül beépítésre az MCS-régióba endonukleáz és DNS-ligáz enzimek segítségével.

2.11. ábra. PcPAL enzim expressziójához használt vektor vázlatos felépítése.

Mivel a transzformálás (a vektor gazdatestbe juttatása) alacsony hatásfokú, így a
vektornak tartalmaznia kell egy szelekciós markergént (2.11. ábra AmpR), mely
legtöbbször egy antibiotikum-rezisztencia gén. Ezáltal a vektort tartalmazó
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gazdatest életben marad az antibiotikumot is tartalmazó szaporító-szelektáló
táptalajon, míg a vektort nem tartalmazó gazdatestek elpusztulnak. Ilyen módon
csak a vektort tartalmazó gazdatestek maradnak életben és reprodukálódnak. Az
antibiotikum-rezisztencia gén mellett számos, a fehérje későbbi kinyerését és
tisztítását is segítő szakaszokat is beépíthetünk[60,61].
Ha a vektort tartalmazó gazdatest megfelelő mennyiségben felszaporodott, az
expresszió beindítása az operátor segítségével történik. A leggyakrabban használt
ilyen operátor az E. coli lac-operonja. Ezen egység használata esetén az expresszió
csak allolaktóz jelenlétében indul meg. Laboratóriumi munka esetén az allolaktóz
szintetikus, metabolikus úton nem bontható analogonját, az izopropil-β-Dtiogalaktozidot (IPTG) használják erre a célra[62] (2.12. ábra).

2.12. ábra. Az allolaktóz (bal) és az IPTG (jobb) képlete.

A represszorgén szabályozó szerepet tölt be a róla expresszálódó
represszorfehérje segítségével, mely a vektorban található operátoron kívül még a
gazdatest saját kromoszómális operonjait is gátolja. Az előző példánál maradva
tehát lac-operon esetében a vektor egy lac-represszor gént (lacI) tartalmaz, melyről
egy lac-represszor fehérje expresszálódik. Ez a fehérje a baktérium saját
kromoszómális lac-operonjait és a többi vektor lac-operonját is gátolja, szabályozva
ezzel a rekombináns fehérje expresszióját. Indukciót követően az IPTG hatására a
gátlás feloldódik és megkezdődik az inszert átíródása.
2.2. Fehérjetisztítási módszerek, rögzítettfémionaffinitás-technológia
Napjainkban már számos iparág fordul valamilyen módon a biotechnológia adta
lehetőségekhez. Akár úgy, hogy termékei előállításához (élelmiszeripar,
vegyiparban alkalmazott biokatalizátorok) alkalmaz valamilyen biotechnológiai
megoldást, akár úgy, hogy az adott iparág forgalmaz ilyen eredetű termékeket
(mosószer, gyógyszerek). Jelenleg talán a gyógyszeriparban növekszik legnagyobb
mértékben a jelentősége, amit jól példáz, hogy 1950 óta a gyógyszerként bevezetett
új molekulák közel 10%-a valamilyen biologikum volt[63]. Évről évre újabb termékek
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kerülnek forgalomba, melyek hatóanyaga valamilyen rekombináns fehérje
(peptidhormonok, enzimek), monoklonális antitest, vagy más egyéb fehérje[64–66].
A modern biotechnológia fejlődésének elengedhetetlen követelménye lett, hogy
a felhasználni kívánt fehérjék megfelelő tisztasággal álljanak rendelkezésre, legyen
szó kutatás-fejlesztésről, gyógyászati, ipari vagy egyéb célokról. A számunkra fontos
fehérje kinyerése a többkomponensű – szervetlen, szerves és biológiai szennyezőket
tartalmazó - elegyből igen bonyolult, többlépéses folyamat. A tisztítási módszerek
között nagy jelentőséget képviselnek a különböző kromatográfiás eljárások
(ioncsere-kromatográfia, affinkromatográfia, méretkiszorításos kromatográfia),
melyek igen hatékonyan alkalmazhatóak fehérjék elválasztására. A legtöbb esetben,
a méretkizárásos kromatográfiát kivéve, valójában nem igazi kromatográfiáról
beszélünk, hiszen nem értelmezhetünk például retenciós időt a folyamat során.
Ezekben az esetekben sokkal inkább egy egymást követő adszorpciós, majd
deszorpciós műveletről van szó.
Az affinkromatográfiával egy lépésben is igen szelektív elválasztás érhető el. Az
elválasztás alapja, hogy egy reverzibilis kölcsönhatás alakul ki a célfehérje, és egy
számára specifikus ligandum között, melyet a kromatográfia során alkalmazott
állófázishoz rögzítenek. A biotechnológiai fejlődésének köszönhetően ma már
lehetőség nyílik befolyásolni a fehérjék aminosavsorrendjét, így különböző fúziós
szakaszok kapcsolhatók a rekombináns fehérjéhez, mellyel szelektíven köthető
valamilyen rögzített kémiai vagy biológiai ágenshez. A 2.2. táblázatban néhány
speciális affinitással rendelkező szakaszt foglaltunk össze.
Igen gyakran alkalmazott az oligohisztidin jelölés, mely a fémionaffinitáskromatográfia alapja (IMAC, 2.2. táblázat 10.). Nagy előnye, hogy a természetes
fehérjék között ritkán fordul elő, hogy oligohisztidin-szakaszt tartalmazzanak, így
igen specifikus lehet a kinyerni kívánt rekombináns fehérjére. Alapja, hogy a
hisztidin, cisztein és triptofán aminosavak oldalláncai képesek stabil komplexet
képezni átmenetifémek ionjaival. Ezeket hordozóhoz rögzítve a célfehérje
megkötésére alkalmas szilárd állófázis állítható elő, melyről a fehérje később
kompetitív elúcióval lemosható.
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2.2. táblázat Affinitáskromatográfiában alkalmazott speciális affinitással rendelkező fúziós
aminosavszakaszok és ligandumaik.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Affinitásjelölés megnevezése

Hossz*

Kötő ligandum

domén[67]

51 AS
58 / 273 AS
27-129 AS
211 AS
38 AS
8 AS
26 AS
8 AS
237 AS
6-10 H
396 AS
5-6 R

Kitin
Szilika
Cellulóz
Glutation
Streptavidin
Streptavidin
Calmodulin
Anti-FLAG MAbs
HaloTag ligandum
Rögzített fémionok
Keresztkötött amilóz
Kationcserélő gyanta

Kitinkötő
Si-Tag (L2, Zbasic2 proteins)[68,69]
Cellulózkötő domén[70]
Glutation S-transzferáz[71]
Streptavidinkötő domén[72]
Strep-tag II[73]
Calmodulinkötő domén[74]
FLAG[75]
HaloTag[76]
Polhisztidin-jelölés[77]
Maltózkötő fehérje[78]
Poliarginin-jelölés[79]

* AS: aminosav; H: hisztidin; R: arginin.

A hisztidin és a cisztein cinkkel és rézzel történő komplexképző tulajdonságát
kihasználva 1975-ben Porath és munkatársai készítettek először IMAC-típusú
állófázist, amely hatékonyságát humán szérumfehérjék elválasztásával vizsgálták[80].
Készítményük agarózalapú gyanta volt (Sepharose 4B), melyet iminodiecetsavval
(IDA) módosítottak, amihez Cu2+, valamint Zn2+ ionokat kapcsoltak (2.13. ábra).

2.13. ábra. Az első agarózalapú IMAC-hordozó.

Azóta számos rekombináns fehérjetermék tisztítására fejlesztettek ki megfelelő
IMAC-hordozót, melyek többsége agarózalapú[81–84]. A leggyakrabban alkalmazott
fém-fehérje komplex kialakítására alkalmas jelölés hat konszekutív
hisztidinmolekulából áll a fehérje C- vagy N-terminális végén. A komplexképzés
során az IMAC-hordozóhoz rögzített fémion kölcsönhat az oligohisztidin-szakasz
valamely hisztidinegységével (n), és az attól két aminosav távolságra találhatóval
(n+2) is. Ezt a kötődési modellt támasztja alá az a kísérlet, melyben három, négy és
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hat hisztidinegységgel jelölt fehérjéket sikeresen komplexbe tudták vinni, míg a két
hisztidint tartalmazó fehérje megkötése egyik esetben sem volt sikeres[85]. Ugyanezt
a komplexálási módot erősítik meg azok a kísérletek is, melyekben az IMAChordozókhoz olyan fehérjéket kötöttek, melyekben a jelölő aminosavszekvenciák
alternáló módon tartalmaznak hisztidint[86]. Ezek alapján az elsőként alkalmazott,
csak hisztidinből állón kívül már igen változatos oligopeptid-jelöléseket is
alkalmaznak[87]. A fémionaffinitás-hordozók, a már említett hisztidinjelölt fehérjék
tisztításán kívül, felhasználhatóak metalloproteinek[88,89] és antitestek tisztítására[90],
oligonukleotidok elválasztására[91], hordozóként pedig fehérje- és immunanalitikai
vizsgálatokhoz[92,93] is.
A legtöbb agarózalapú kereskedelmi forgalomban kapható fémionaffinitáshordozó tárolása terén hátrány, hogy vizes-alkoholos szuszpenzióként, hűtőben kell
őket tárolni, illetve alkalmazás közben is ügyelni kell, hiszen igen érzékenyek a
kiszáradásra. Nem véletlen, hogy több kutatás is irányul az agaróz kiváltására.
Számos példát találunk szilikagélalapú hordozókra az irodalomban[85,94,95]. A
felületmódosított szilikagélek előnye, hogy mechanikailag erősek, nem igényelnek
különleges tárolást, oldószerekkel érintkezve nemigen duzzadnak és nagyobb
nyomáson is alkalmazhatóak. Hasonlóan jól alkalmazhatóak a mágneses
nanorészecskék, melyeknek az előbbiek mellett további előnyös tulajdonsága a
könnyű szeparálhatóság[96–99]. Nagyobb stabilitásuk, könnyebb tárolásuk miatt a
polimeralapú hordozók is alkalmasak lehetnek az agarózgyanták kiváltására, és míg
az eddigi példák esetén legnagyobbrészt nano- és mikroméretű, szférikus vagy
amorf részecskékről beszéltünk, polimerek esetén az előbbiek mellett a membránok
is megjelennek, és új alkalmazási lehetőségekre nyitnak utat[100–102].
Komplexképzők terén az elsőként alkalmazott iminodiecetsav[80] (2.14. ábra a)
mellett hamarosan megjelent a nitrilotriecetsav[82,85,100] (2.14. ábra b), mely azóta is
a legelterjedtebben alkalmazott ágens. Beépítését leggyakrabban egy L-lizinszármazék (2.14. ábra c) segítségével valósítják meg[103,104].
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2.14. ábra. Gyakran alkalmazott komplexképzők. a: iminodiecetsav; b: nitrilotriecetsav; c: Nα,Nαbisz(karboximetil)-L-lizin; d: trisz(karboximetil)etilén-diamin; e: etilén-diamin-tetraecetsav; f:
dietilén-triamin-pentaecetsav.

Porath és munkatársai további kutatásaik során alkalmaztak még
trisz(karboximetil)etilén-diamint[105] (2.14. ábra d) is agarózalapú fémion-affinitás
hordozó előállítására. Ma már összetettebb polikarbonsavakat is alkalmaznak, mint
például az etilén-diamin-tetraecetsav[95] (EDTA, 2.14. ábra e) vagy a dietilén-triaminpentaecetsav[106] (2.14. ábra f), melyekkel három- és négyfogú ligandok hozhatók
létre a hordozó felületén. Fémek terén az 1970-es évek óta a nikkel, cink, réz és
kobalt alkalmazása az uralkodó, vas és gallium ionokat is alkalmaztak már fémion
affinitás hordozókon[86,107,108].
A komplexált fehérje lemosásakor az elúciót leggyakrabban a pH és az ionerősség
változtatásával[81,109], imidazololdat[82,84,109], vagy EDTA-oldat[80,105] alkalmazásával
érik el, esetleg alkalmazhatják ezek kombinációit is. Imidazol és EDTA alkalmazása
esetén figyelembe kell venni, hogy ezek a fémmel komplexet képeznek és így
szorítják ki a fehérjét, túl nagy koncentrációban alkalmazva azonban a fém is
lemosódhat a hordozóról. Emellett pedig a lemosási módszer megválasztásakor
figyelembe kell venni azt is, hogy a fehérje ne denaturálódjon az alkalmazott
körülmények között. Erre vonatkozólag néhány javaslat látható az 5. táblázatban
különböző lemosóoldatok koncentrációjára vonatkozóan[86].
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2.3. táblázat. Lemosóoldatok ajánlott maximális koncentrációjára.

1
2
3
4
5

Komponens
Nátrium-foszfát
TRISZ . HCl só
Nátrium-klorid
Etilén-diamin-tetraecetsav
Hisztidin

Ajánlott maximális koncentráció
nincs limitálva
100 mM
4M
1 mM (proteázok esetén)
1-2 mM

Jól látható a fentiekből, hogy az IMAC-technológia fejlesztése során rengeteg
paraméter változtatása nyit lehetőségeket a nagyobb kapacitás és szelektivitás,
valamint az alacsonyabb költségek irányába. A hordozóktól kezdve a komplexképző
egységen át az alkalmazott fémekig és a lemosóoldat összetételéig rengeteg
tényező befolyásolható, így az ezzel foglalkozó kutatások még korántsem
tekinthetőek befejezettnek.
2.3. Enzimrögzítési módszerek
A rögzített enzimkészítmények előnyei ma már vitathatatlanok. A natív, oldott
formában felhasznált enzimek a környezeti körülményeket (pH, hőmérséklet,
ionkoncentráció) tekintve csak egy igen szűk tartományban alkalmazhatóak. Ezen
körülmények természetesen lehetnek akár extrémek is, ha a biokatalizátor a
természetes környezetében ilyen körülmények között működött, de ebben az
esetben is, kilépve egy optimális tartományból, akár igen gyors aktivitásvesztéssel is
számolni kell. Ennek kiküszöbölésére ad lehetőséget, ha a biokatalizátort rögzített
formában alkalmazzák. Rögzítést követően sok esetben szélesebb tartományban
változtathatóak a biokatalitikus reakció körülményei: magasabb hőmérsékleten,
szélesebb pH-tartományban, nagyobb ionkoncentráció mellett vagy éppen szerves
oldószer jelenlétében is jól alkalmazhatóvá válhat a választott enzim[110]. Emellett
hatalmas előny még, hogy ebben a formában lehetőség nyílik a heterogén
rendszerből a reakciót követően a rögzített biokatalizátor visszanyerésére és újbóli
alkalmazására.
Rögzített biokatalizátorok előállítására az enzimtermelés során több alkalommal
is lehetőség nyílik (2.15. ábra). Közvetlenül a termelés végén lehet rögzíteni a
termelő sejteket, és így a sejten belül található célenzimet is (2.15 ábra A). Ennek a
módszernek gazdaságilag nagy előnye, hogy nem kell elvégezni a
fehérjetermeléshez kapcsolódó, sok esetben igen költséges, feldolgozási
műveleteket. A leggyakrabban az egész sejteket valamilyen polimermátrixban
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rögzítik, mely a szubsztrát és a termék számára átjárható, de a sejteket
visszatartja[111]. Ilyen rögzítésre alkalmas természetes polimer például az alginát,
melyből könnyen képezhető gél kalcium- vagy magnéziumionok jelenlétében[112]. A
szintetikus mátrixot alkalmazó rögzítési módszerek közül kiemelendő a szol-gél
módszer és az elektrosztatikus szálképzés. Előbbi esetén különböző
organoszilánokból képzett szilikatérhálókba zárják a sejteket[113–116], utóbbi
esetében pedig nagyon vékony – általában polivinil-alkohol, polivinil-pirrolidon,
vagy politejsav – nanoszálakba ágyazzák őket[117–120].

2.15. ábra. Gyakori sejt- és enzimrögzítési lehetőségek rekombináns fehérje termelése során. A:
egész sejtek rögzítése mátrixba zárással; B: enzimrögzítés fizikai adszorpciós módszerekkel; C:
kovalens enzimrögzítés; D: enzimrögzítés mátrixba zárással; E: affinitás kölcsönhatásokon
alapuló szelektív enzimrögzítési módszerek.
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Kofaktort igénylő folyamatok esetén az egész sejtes rendszerek nagy előnye, hogy
az esetek többségében a sejten belül ezek rendelkezésre állnak a
kofaktorregeneráló enzimrendszerrel együtt, így ennek pótlásáról legfeljebb
hosszútávú alkalmazás esetén kell gondoskodni[115]. Igen hatékony lehet ez a
rögzítési forma azokban az esetekben, amikor a fehérje a sejtmembránban
helyezkedik el és a sejten kívüli térből jól megközelíthető az aktív centrum és a
kötőhely[121]. Ebben az esetben a szubsztrátnak nem kell átjutnia a sejtmembránon.
Amennyiben az átalakítani kívánt molekulának be kell jutnia a sejten belüli térbe,
számolni kell azzal, hogy a sejtmembrán jelentős diffúziós gáttal rendelkezik és akár
az is előfordulhat, hogy bizonyos molekulák nem jutnak át rajta. További hátrány
lehet, hogy mivel ezek az egész sejtes rögzített biokatalizátorok számos enzimet
tartalmaznak a számunkra értékes reakciót végzőn kívül, így előfordulhat, hogy nem
kívánt reakcióutak is megvalósulnak. Ebben az esetben elkerülhetetlen a célenzim
izolálása a sejtes rendszerből, ahhoz, hogy szelektíven tudjuk megvalósítani a
biokatalitikus reakciót.
Az enzimek sejtmentesen történő rögzítési módszereit több szempont szerint is
lehet osztályozni. A legtöbb módszer esetén szükséges az enzim előzetes tisztítása,
mely időigényes és költséges folyamat. Az enzimrögzítési módszereket
leggyakrabban fizikai vagy kémiai módszerek közé soroljuk aszerint, hogy az enzimet
módosítjuk-e kovalens kötésekkel vagy sem. A fizikai módszerek között tisztított
enzimek esetén is megjelennek az egész sejtek rögzítésénél megismert módszerek,
melyekkel különböző polimer mátrixokba ágyazhatjuk az enzimeket (2.15. ábra D).
Itt is alkalmazhatunk szol-gél rendszereket[122,123], vagy beágyazhatjuk a
biokatalizátort nanoszálakba[124,125]. Sok esetben ezek a mátrixképzési folyamatok
valamilyen szerves oldószer jelenlétében játszódnak le, ami negatív hatással lehet a
szabad enzimre. Ugyan itt már nem kell számolni a sejtmembrán diffúziós
paramétereivel, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy a szubsztrátnak ebben az
esetben is át kell jutnia a polimer mátrixon. Azonban jól megválasztva a
komponenseket, akár az átalakítani kívánt molekulához lehet hangolni a mátrixot,
mely javíthatja a rögzített enzimkészítmény aktivitását[122].
Jóval kisebb diffúziós gáttal kell számolni, ha valamilyen szilárd felületen, vagy
pórusos hordozón rögzítik az enzimet. Fizikai rögzítés esetén beszélhetünk
másodlagos kölcsönhatásokon alapuló adszorpcióról, ionos kötések kialakulásáról
(2.15. ábra B) vagy valamilyen affinitásalapú kölcsönhatásról, komplexképzésről[126–
128]
(2.15. ábra E). Mivel ezekben az esetekben nincs szó kémiai módosításról,
nagyobb eséllyel őrizhető meg az enzim aktivitása. Sőt a különböző affinitásalapú
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módszerek esetén irányított rögzítés valósítható meg és pozícionálható az enzim a
hordozó felületén[103,129,130]. Hasonlóan előnyükhöz, hátrányuk is abból fakad, hogy
a rögzítés csak másodlagos kölcsönhatásokon alapszik. Míg a mátrixba zárás esetén
csekély mértékben számíthatunk a biokatalizátor szivárgására, addig ebben az
esetben bizonyos vegyszerek, reagensek leszoríthatják a rögzített enzimet a
felületről. Ilyenek lehetnek például különböző detergensek, az affinitásalapú
kölcsönhatásban kompetitív módon részt venni képes vegyületek, de akár a nem
megfelelő ionkoncentráció vagy pH is okozhat enzimszivárgást[127].
Megfelelően megválasztott kémiai módszerrel azonban kiküszöbölhető az
enzimszivárgás, és akár a diffúziós viszonyok is javíthatóak a mátrixban rögzített
készítményekhez képest. Ebben az esetben a rögzíteni kívánt enzim már kovalens
kötéssel kapcsolódik a felülethez. Ez a kovalens kötés kialakítható az enzim és
valamilyen szilárd hordozó felülete, illetve akár két enzimmolekula között is (2.15.
ábra C). Utóbbi rögzítési módot hívjuk keresztkötött enzimaggregátumoknak (CLEAs
– Cross Linked Enzyme Aggregates). Ebben az esetben az oldatból szilárd
csapadékként leválasztott fehérjék között alakítják ki a kovalens kapcsolatot
bifunkciós vegyületekkel, erre alkalmas például a glutáraldehid[131] vagy a glicerindiglicidil-éter[132].
Mivel a rögzítéshez nincs szükség szilárd hordozóra, így a CLEA képzés hátránya, a
relatív nagy enzimigény a kapott rögzített készítmény mennyiségéhez képest. Ez sok
esetben javítható inert fehérjék hozzáadásával (például szarvasmarha
szérumalbumin), melyek olcsóbbak, nem vesznek részt a biokatalízisben, de
növelhető velük a végső biokatalizátor tömege. Hátrány még, hogy a kialakuló szűk
nanopórusok miatt itt is nehézkes lehet a szubsztrát és a termék diffúziója. Emellett
pedig a csak fehérjéből álló katalizátor igen gyenge kémiai ellenálló-képességgel és
mechanikai stabilitással rendelkezik.
A szilárd hordozón történő rögzítés során többpontos kovalens kapcsolat alakul ki
az enzimmolekula és a felület között[133]. Ez a felület megfelelő funkcionalizálásával
érhető el, a CLEA-módszernél már megismert, glutáraldehiddel vagy
epoxivegyületekkel[134], illetve aktivált karboxil-, amino-, hidroxil- vagy
tiolcsoportokon keresztül[111]. Kovalens rögzítés esetén is első lépésben az enzim
adszorpciója történik meg a felületen. Ez a folyamat elősegíthető, olyan bifunkciós
felületek kialakításával, amelyek felszínén az epoxicsoportok mellett az adszorpciós
folyamatot segítő funkciós csoportok is megtalálhatóak[133,135]. Jó példa erre lipáz
enzimek esetén a hidrofób felület kialakítása[127,136], vagy hisztidin jelölt enzimeknél
iminodiecetsavhoz komplexált fémionok alkalmazása[137–140]. Emellett, mind a
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rögzítés során alkalmazott pH-nak, mind pedig az ionkoncentrációnak jelentős
szerepe lehet a stabil, kovalensen rögzített enzimkészítmény kialakításában[141]. A
kovalens rögzítésre alkalmassá tehető hordozók palettája igen széles, melybe
beletartoznak a makropórusos polimerek[133,142,143], szilikaalapú részecskék
különböző méretben és formában[127,144–146], mágneses nanohordozók[39,147], szén
nanocsövek[148,149], de akár különböző polimer nanoszálak is[150], hogy csak a
leggyakoribbakat említsük.
A megfelelő rögzítési módszer és a hordozó kiválasztásakor figyelembe kell venni,
mind az enzim tulajdonságait, mind pedig az alkalmazás során a kész
biokatalizátorra ható tényezőket (2.4. táblázat).
2.4. táblázat. Enzimrögzítési módszerek előnyei és hátrányai.

Előny

Hátrány
Mátrixba zárás

FIZIKAI MÓDSZEREK

nincs enzimszivárgás, szabad
konformációváltozás

jelentős diffúziós gát, szerves oldószer
a mátrixképzés során

Adszorpció
egyszerű kivitelezés, regenerálható
hordozó, szabad konformációváltozás

gyengébb kötődés, enzimlemosódás

Ionos kölcsönhatás
meghatározott pH és ionkoncentráció
a rögzítéshez, ionos szubsztrátok
megkötődése

regenerálható hordozó, szabad
konformációváltozás

Affinitás kölcsönhatás

KÉMIAI MÓDSZEREK

szelektív és orientált kötődés,
regenerálható hordozó

összetettebb felület szükséges,
kompetitív elúció veszélye

Keresztkötött enzimaggregátumok
gyenge mechanikai tulajdonságok,
nagy enzimigény, lehetséges
inaktiválódás kicsapáskor

nem igényel hordozót, könnyen
megvalósítható

Kovalens rögzítés szilárd hordozóhoz
stabil rögzítés, nincs enzimszivárgás,
egyszerű felület, jobb diffúzó

enzim konformációváltozásai
nehezebben mennek végbe,
inaktiválódás veszélye

Napjainkban sok esetben már nem mindig lehet élesen elkülöníteni az egyes
rögzítési módszereket. Számos esetben találkozhatunk hibrid módszerekkel, amikor
két eltérő rögzítési technika előnyös tulajdonságait kívánják ötvözni. Kiváló példa
erre a mágneses nanorészecskékkel kombinált CLEA-képzés. Ennél a módszernél
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aminocsoportokkal felületmódosított mágneses nanorészecskéket adnak az
enzimoldathoz, így a keresztkötések kialakulása során nem csak az enzimmolekulák
között, hanem enzim és részecske, valamint két részecske között is kialakulhat
kovalens kapcsolat. A mágneses nanorészecskék nem csak jobb mechanikai
tulajdonságokat kölcsönöznek a biokatalizátornak, de a szeparálhatóságot is
nagyban megkönnyítik[151–153]. Szintén a mágneses nanorészecskék előnyeit
használták ki olyan kombinált rögzítési eljárások során, ahol az enzimrögzítésre
szánt nanoszálakat[154], vagy éppen enzimtartalmú hidrogéleket[155] tettek
mágnesezhetővé.
A továbbiakban két szelektív rögzítési módszert szeretnék részletesebben
bemutatni, melyek közül a komplex-kovalens módszer egy olyan kombinált
technika, mellyel egy bifunkciós hordozó felületén ötvöznek két rögzítési módszert.
2.3.1. Szelektív enzimrögzítés fémionaffinitás-komplexekben
A korábban már bemutatott fémionaffinitás-kromatográfia sok esetben kellő
szelektivitással bír ahhoz, hogy ne csak hisztidinjelölt fehérjék tisztítására, vagy a
megtisztított enzim rögzítésére[156,157], hanem egy lépésben rögzített biokatalizátor
előállítására is alkalmazzák. Ez esetben a tisztítási protokoll végén elhagyják a
célenzim elúcióját és a további felhasználás során is kerülik azokat a
komponenseket, melyek kiszoríthatják akár az enzimet, akár a fémiont a felületen
kialakult komplexből.
A 2.5. táblázatban néhány példát soroltam fel, ahol a fémionaffinitáskromatográfia elvét kihasználva, egy lépésben tisztítottak, és rögzítettek
hisztidinjelölt enzimeket a fermentáció és sejtfeltárás után kapott
fehérjekeverékből. Jól látható, hogy a szelektív enzimrögzítés terén is a
leggyakrabban alkalmazott komplexképzők az iminodiecetsav (IDA) és a
nitrilotriecetsav (27. oldal, 2.14. ábra a, b). Mindkettő kialakítható
aminocsoportokat tartalmazó felületen.
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2.16. ábra. Komplexképző felületek kialakításának lehetőségei. A: iminodiecetsav kapcsolása
epoxicsoportokhoz; B: Nα,Nα-bisz(karboximetil)-L-lizin (ANTA) kapcsolása glutáraldehidhez; C:
polidopamin-típusú felület kialakítása 4-acetil-rezorcinnal.

Iminodiecetsav esetén jellemzően epiklórhidrint alkalmaznak előzetesen és az
epoxicsoportokhoz kapcsolják a komplexképzőt (2.5. táblázat 1-3, 2.16. ábra A). A
nitrilotriecetsavat pedig leggyakrabban egy acilezett L-lizin-származék (27. oldal,
2.14 ábra c) formájában viszik be a bifunkciós glutáraldehiden keresztül (2.5.
táblázat 5-10, 2.16. ábra B). Az előbbiek mellett láthatunk még példát polidopaminbevonat (2.5. táblázat 11, 12; 2.16. ábra C), valamint a heteroaromás dipikolilamin
alkalmazására (2.5. táblázat 13) komplexképzőként. Szintén ritkábban alkalmazzák
az átmenetifém-ionok rögzítésére az őket komplexálni képes aminosavakat,
úgymint a hisztidin (2.5. táblázat 15) és a triptofán (2.5. táblázat 16). Az
átmenetifémek közül sok esetben csak a kereskedelmi forgalmat is uraló nikkelt
alkalmazzák. A fémionok szélesebb körét vizsgálva azonban egyértelművé válik,
hogy annak igen nagy hatása van a hordozó kapacitására, szelektivitására és a végső
biokatalizátor aktivitására[101]. A módszer előnye, amellett, hogy elkerülhetőek a
költséges enzimtisztítási eljárások, hogy igen gyors rögzítést tesz lehetővé.
Jellemzően 1-3 órás kontaktidőt alkalmaztak, de található olyan irodalmi példa is,
ahol fél óra alatt valósították meg a rögzítést[98]. Bár a legtöbb esetben nem
prezentálták kísérletekkel, de ez a reverzibilis rögzítési módszer lehetőséget biztosít
a hordozó regenerálására az enzim inaktiválódása esetén, mely mind gazdasági,
mind pedig környezetvédelmi szempontból előnyös[158].
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2.5. táblázat. Fémionaffinitás-kromatográfia elvén előállított biokatalizátorok felépítése.

Rögzített enzim
Hordozó

Komplexképző

Fémionok

Komplexképző: Iminodiecetsav
1

adenilát-cikláz[128]

agaróz

2

trehalóz-szintáz[159]

luffa szivacs

Ni2+
Fe3+, Zn2+, Cu2+, Co2+

3

d-hidantionáz[101,160]

cellulóz membrán

Ni2+, Zn2+, Cu2+, Co2+

Komplexképző: Nitrilotriecetsav
4

3-kinuklidon-reduktáz és
glükóz-dehidrogenáz[161]

agaróz

Ni2+

5

NADH-oxidáz[104]

szén nanocső

Co2+

6

lipáz[158]

mágneses nanorészecske

Ni2+

7

ω-transzamaináz[99]

mágneses szilika nanovirág

Ni2+

8

foszfohidroláz[103]

mezopórusos szilika

Ni2+

9

transzketoláz[162]

PMMA polimer részecske

Ni2+

mágneses nanorészecske

Co2+

11 ω-transzamináz[98]

mágneses nanorészecske

Ni2+

12 lipázok, észterázok[164]

szilika részecske

Co2+

mágneses szilika kompozit

Cu2+

10 O-acetilszerin-szulfhidriláz[163]
Komplexképző: polidopamin

Komplexképző: di(2-pikolil)amin
13 lipáz[165]

Komplexkpző: poli(2-acetamidoakrilsav)
14 glutamil-aminopeptidáz[166]

PAAA hidrogél

Ni2+

mágneses nanorészecske

Cu2+

polimer nanorészecske

Ni2+

Komplexképző: hisztidin
15 alkohol-dehidrogenáz[167]
Komplexképző: triptofán
16 α-amiláz[168]
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2.3.2. Szelektív kovalens enzimrögzítés epoxicsoportokat és komplexált
fémionokat tartalmazó kevertfelületű hordozókon
Jól látható, hogy az előző pontban ismertetett komplexképzésen alapuló rögzítési
módszer szelektivitása miatt mindenképp előnyös. Lehetővé teszi, hogy a
biokatalizátor előállítás során összevonjuk a tisztítási és rögzítési lépéseket.
Ugyanakkor előfordulhat, hogy a felhasználás körülményei nem teszik lehetővé az
alkalmazását. Ennek oka lehet például, hogy olyan pH-n kell dolgoznunk, mely nem
kedvez a stabil komplex fennmaradásának, vagy éppen az átalakítani kívánt vegyület
rendelkezik fémkomplexképző tulajdonággal. Ezekben az esetekben kovalensen
rögzített készítményre van szükség, hogy elkerülhető legyen az enzimszivárgás.
Az elmúlt évtizedekben több példát is láthattunk, amikor fémion-affinitáson
alapuló szelektív rögzítési módszert kombináltak kovalens rögzítéssel bifunkciós
szilárd hordozókkal (2.6. Táblázat). Szükséges, hogy a felület a komplexképző
funkció mellett tartalmazzon kovalens kötés kialakítására képes csoportokat is
(például epoxicsoportokat).
2.6. Táblázat Fémionaffinitás-kromatográfia elvét felhasználó, fémkomplexben és
kovalensen rögzített biokatalizátorok felépítése.

Hordozó – komplexképző
Enzim

Fémionok

Epoxifunkcionalizált kereskedelmi polimer - imidoecetsav
1

lipáz[135,137]

Cu2+

2

penicillin-G-aciláz (E. coli)[135]

Cu2+

3

β-galaktozidáz (A. oryzae)[135,169]

Cu2+, Co2+

4

glutaril-aciláz[170]

Co2+, Cu2+

5

alkohol-dehidrogenáz[140,171]

6

xilanáz[172,173]

Zn2+, Ni2+, Cu2+, Co2+, Ca2+
Ni2+

epoxifunkcionalizált cellulóz membrán - Iminodiecetsav
7

penicillin-G-aciláz[138]

Cu2+

8

epoxifunkcionalizált szilika - Iminodiecetsav
β-laktamáz[174]

Cu2+

epoxifunkcionalizált mágneses nanorészecske - Iminodiecetsav
9 benzaldehid-liáz[139]
10 benzoil-formát-dekarboxiláz[175]

Co2+
Co2+
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A rögzítés során első lépésben a célenzim szelektív komplexálása történik meg a
felületen rögzített fémionokon keresztül. Ezt a gyorsan lejátszódó folyamatot követi
a kovalens kötések kialakulása (2.17. ábra). Ebben az esetben az epoxicsoportok
elsősorban a felülethez legközelebb lévő komplexként kötött célenzimmel
alakítanak ki kovalens kötéseket. Így a folyamat végén egy lépésben nyerhető nagy
százalékban a célenzimet tartalmazó kovalenesen rögzített biokatalizátor.

2.17. ábra. Fémion-affinitáson alapuló szelektív kovalens enzimrögzítés folyamata.

Az ilyen típusú kombinált rögzítéseket leggyakrabban epoxicsoportokat
tartalmazó anyagok részleges felületmódosításával állítják elő. A komplexképző
csoportok iminodiecetsavval könnyen kialakíthatóak a felületen. A legtöbb esetben
kereskedelmi forgalomban kapható epoxicsoportokat tartalmazó polimereket
alkalmaznak a megfelelő bifunkciós hordozó kialakításához (2.6. Táblázat 1-6). Saját
hordozó előállítása és felületmódosítása során aminocsoportokon keresztül
epiklórhidrinnel (2.6. Táblázat 7; 2.18. ábra A), illetve szilika- vagy szilikabevonatot
tartalmazó részecskék esetén akár glicidoxipropil-trimetoxiszilánnal (2.6. Táblázat 810; 2.18. ábra B) is kialakíthatóak a szükséges epoxicsoportok.

A

B

2.18. ábra. Lehetséges epoxicsoport-kialakítási módszerek. A: aminocsoportok funkcionalizálása
epiklórhidrinnel; B: glicidoxipropil-trimetoxiszilán kondenzáltatása szilanolcsoportokon
keresztül.

Hasonlóan az előző fejezetben ismertetett komplexképzéses rögzítésnél, itt is
jelentős hatása van az alkalmazott fémionnak a végső biokatalitikus aktivitásra, így
ezt érdemes enzimenként vizsgálni[171,172]. Egyes esetekben nem csak a fémion
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minőségének, hanem mennyiségének a hatását is tanulmányozták. Ezekből a
kísérletekből egyértelműen kiderült, hogy a komplexképző csoportok arányának
növelésével egy ideig növekszik, majd csökken a rögzített enzimkészítmény
aktivitása[138]. Emellett Mateo és munkatársai megfigyelték, hogy a komplexképző
csoportok mennyiségének csökkentésével visszaszorítható volt a nemkívánatos
fehérjekomponensek adszorpciója[170].
Ebben az esetben már jóval hosszabb rögzítési időre van szükség, hiszen a
komplexált célenzim és a felület között ki kell alakuljanak a kovalens kötések. Az
optimális rögzítési időre vonatkozó vizsgálatok alapján elmondható, hogy átlagosan
15-24 óra alatt érték el a maximális rögzített enzimmennyiséget, valamint ekkor
kapták a legnagyobb aktivitású készítményeket is[135,140,174].
A fenti példák esetén jól látható, hogy két rögzítési módszer megfelelő
kombinálásával kidolgozhatunk olyan új eljárásokat, melyek képesek ötvözni a már
ismert módszerek előnyeit, jelen esetben a IMAC-technika szelektivitását, és az
epoxicsoportok stabil, kovalens enzimrögzítési képességét. Így előzetes tisztítási
lépések nélkül nyerhetünk rögzített enzimkészítményeket, melyek biokatalitikus
aktivitása alig különbözik a tisztított enzimoldatból rögzített katalizátor
hatékonyságától[170].
2.4. Nanorészecskék tulajdonságai, előállítási lehetőségeik és alkalmazásuk
Az anyagtudomány fejlődésével egyre könnyebben és egyre többféle monomer
vegyületből tudunk nanoméretű anyagokat előállítani. Legfontosabb jellemzőjük a
nagy fajlagos felület, aminek köszönhetően nagy adszorpciós képességgel és
rögzített katalizátorok esetén nagy fajlagos aktivitással bírnak. A nanohordozós
biokatalizátorok a hordozó kis méretéből adódóan jól közelítik a homogén fázisú,
rögzítetlen enzim tulajdonságait, azonban szilárd fázisuk miatt könnyebben
elválaszthatók az alkalmazott közegtől. Ez nem csak a visszaforgatásukra jelent
megoldást, hanem a reakciókörülményekkel szembeni stabilitásukat és
eltarthatóságukat is növeli.
A nanorészecskék előállításában két nagy kategóriát különböztetünk meg. Az
egyik az úgynevezett „top-down” technológia, amikor nagyobb méretből kiindulva
haladunk az egyre kisebb mérettartomány felé különböző őrlési, aprítási módszerek,
nanomalmok alkalmazásával vagy litográfiai eljárásokkal[176–179]. Az ezzel ellentétes
irányú „bottom-up” technológia alulról felfelé építkezik és molekuláris szintről
indulva, monomerekből építi fel a nanoméretű részecskéket.
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A „bottom-up” módszereken belül megkülönböztetünk gázfázisú növesztési
technikákat, mint például az atomréteg-leválasztás vagy porlasztásos
eljárások[180,181], folyadékfázisú módszereket, amikor önszerveződő kolloid
rendszereket alakítunk ki[182], és szilárd fázisú eljárásokat[183].
2.4.1. Szilika nanorészecskék tulajdonságai, előállítási lehetőségei és
alkalmazása
A szilika nanorészecskéket számos előnyös tulajdonságuk igen széles körben
népszerűvé tette. Jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, biokompatibilisek,
változatos méretben és formában előállíthatóak és felület-térfogat arányuk is igen
kedvező[184]. Felhasználják őket különböző kromatográfiás eljárások állófázisaként
és elválasztási műveletekben adszorbensként[185–187]. A mezopórusos részecskék
alkalmasak kismolekulás és biohatóanyagok bejuttatására az élő szervezetbe és akár
a hatóanyag irányított leadására[188–190]. Jól funkcionalizálható felületük pedig
alkalmassá teszi őket enzimek, vagy más biomolekulák rögzítésére és ezáltal
bioszenzorok előállítására is[184,191,192].

2. 19. ábra. Bottom-up módszerekkel kialakítható, eltérő alakú (A), szerkezetű és
pórusmorfológiájú (B) szilikarészecskék és TEM-képeik[193–196].
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A jó méretkontrollálhatóság, és legtöbb esetben egyszerű kivitelezhetőség miatt
a folyadék fázisú „bottom-up” eljárások igen népszerűek. Az előállított
szilikarészecskék igen változatosak lehetnek szerkezetüket, alakjukat vagy
pórusmorfológiájukat tekintve, így a felhasználás által támasztott igényekhez
hangolhatóak a nanorészecske tulajdonságai (2.19. ábra)[193,194].
Számos előállítási módszer alapszik a Stöber-féle szintézisen, vagy ennek
valamilyen módosított változatán, amely során gömb alakú részecskéket lehet
előállítani. Stöber 1968-ban kísérleteiben többféle tetraalkoxi-szilánt hidrolizált el
alkoholos közegben[197]. Bázikus katalizátorként ammónium-hidroxid-oldatot
alkalmazott, mely biztosította a hidrolízishez szükséges vizet is. A részecskeképzés
során, első lépésben, a tetraetoxi-szilán részleges hidrolízise történik meg, majd ezt
követi a kondenzáció, mely során egy molekula alkohol kilépése mellett szilíciumoxigén kötés alakul ki (2.20. ábra). A folyamat előrehaladtával a tér minden
irányában sziloxán-hidak jönnek létre. A molekulaméret növekedésével
párhuzamosan romlik az oldhatóság és egy ponton beindul a nukleáció és a szol
képződése. A hidrolitikus és kondenzációs folyamatok sebességének aránya
határozza meg a kialakuló egységek szerkezetét. Savas katalízis esetén a hidrolízis a
kedvezményezett folyamat, ezért ebben az esetben láncszerű képződmények
keletkeznek.

2.20. ábra. Ströber-módszer: szilika nanorészecske előállítása tetraalkoxi-szilán
polikondenzációjával.
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A keletkező nanostruktúrák tulajdonságai igen jól befolyásolhatóak a szintézis
körülményeivel, úgymint az ammónium-hidroxid és a víz mennyisége, az
alkalmazott oldószer típusa, vagy a reakcióidő (2.7. táblázat)[198–200].
A Stöber-eljárás óta számos módszert dolgoztak ki, ahol valamilyen felületaktív
anyag, additívként használt makromolekula, vagy templát alkalmazásával
befolyásolták a növekedési fázist és a megszokott gömb alaktól eltérő, anizotrop,
részecskéket hoztak létre[194]. Így például pentanolos közegben polivinil-pirrolidon
jelenlétében pálcikaalakú[201,202] és különböző elágazó szerkezetű részecskéket[196]
szintetizáltak, és megfelelő nanoméretű templát alkalmazásával képeztek üreges,
gyűrű, ellipszis vagy éppen vörösvérsejt-alakú részecskéket is[203–206]. Megfelelő
felületaktív anyag jelenlétében szabályos hexagonális, radiális elrendeződésű vagy
kanyargós pórusrendszer alakítható ki (39. oldal, 2.19. ábra)[193,207,208].
2.7. táblázat. Szilika nanorészecskék méretét befolyásoló reakciókörülmények.
Tényező

Hatása a részecskeméretre

Ammónia
TEOS
Víz

koncentrációjának növelésével nő a részecskeméret
mennyiségének növelésével nő a részecskeméret
arányának növelése maximumos görbe szerinte befolyásolja a méretet
arányának növelésével csökken a részecskeméret
a szénlánc arányának növekedésével nő a részecskeméret
növelésével csökken a részecskeméret
növelésével nő a részecskeméret

Alkohol
Hőmérséklet
Reakcióidő

A legtöbb felhasználás megköveteli a felület megfelelő funkcionalizálását. Szilika
nanorészecskék esetén változatos csoportokat tudunk könnyen bevinni alkoxiszilán
vegyületekkel[195]. A felületi szilanolcsoportokhoz a Stöber-módszernél alkalmazott
körülmények között lehet kondenzáltatni a megfelelő funkcióscsoportokat
tartalmazó két- és háromfogú szilánokat. Leggyakrabban a megfelelő adszorpciós
képesség eléréséhez különböző alkilláncokat, további kovalens felületmódosításhoz
amino-, epoxi- és tiolcsoportokat, vagy a biokompatibilitás növelése érdekében
különböző hosszúságú polietilénglikol-láncokkal módosítják a felületet.
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2.4.2. Mágneses nanorészecskék tulajdonságai, előállítási lehetőségei és
alkalmazása
Napjainkban egyre nagyobb figyelem övezi a mágneses vas-oxid alapú
nanorészecskéket és kompozitjaikat[209–212]. Alkalmazásuk teret nyert
orvosdiagnosztikai
területeken,
MRI-kontrasztanyagként[213,214]
vagy
gyógyszerformulálási segédanyagként, mely az irányított hatóanyag-leadásban
segíti az orvosok munkáját[215–217]. A könnyű szeparálhatóságot kihasználva
alkalmazzák őket katalizátorhordozóként, legyen szó akár kémiai[218,219] akár
enzimatikus katalízisről[158,220]. Felhasználhatók kromatográfiás állófázisként
fehérjetisztítási folyamatokban[221–223], alkalmazzák őket a víztisztítás
területén[224,225] és akár biztonsági tintákban is[226].
A mágnesezhetőségük miatt, szemben a szilika vagy polimer nanorészecskékkel,
elválasztásukhoz nincs szükség centrifugálásra, szűrésre, ülepítésre, hiszen
mágneses térbe helyezve őket könnyen irányíthatóak, így akár a reakcióközegtől is
másodpercek alatt szeparálhatóak. Mágneses vas-oxid képzési reakciók során
jellemzően maghemit [γ-Fe(III)2O3], hematit [α-Fe(III)2O3] vagy magnetit
[Fe(II)Fe(III)2O4] képződhet. Közülük a magnetit - a Fe2+- és Fe3+-ionokat is tartalmazó
vegyes-oxid - rendelkezik a legkedvezőbb mágneses tulajdonságokkal[227,228].
Szobahőmérsékleten ferromágneses tulajdonságú, a 6 nm-nél kisebb részecskék
pedig szuperparamágnesesek[228].
Előállítására ma már számos „bottom-up” technológia ismert, melyek
rendelkeznek ugyan az adott módszerből adódó hátrányokkal, de a sokféleségnek
köszönhetően megtalálható az adott felhasználáshoz és eszközparkhoz
legmegfelelőbb technológia[228–230].
Az egyik gyakran alkalmazott módszer a vas-oxid nanorészecskék előállítására a
ko-precipitációs, azaz együttes kicsapásos, módszer. A részecskeképzéshez Fe2+- és
Fe3+-sók 1:2 mólarányú keverékét és valamilyen bázist – jellemzően nátriumhidroxidot, vagy ammóniát – alkalmaznak[231]. Először kicsapják a fém-hidroxidot,
majd a vas(III)-hidroxidból keletkező vas(III)-oxid-hidroxid és vas(II)-hidroxid
reakciójából képződik a magnetit. A ko-percipitációs részecskeképzés során az
adagolás történhet úgy, hogy a vas(II) és vas(III)-sókat tartalmazó oldathoz adagolják
a bázist, ez az úgynevezett Massart módszer[232], de történhet fordítva is, amikor az
alkalmazott bázis oldatához adagoljuk a vasvegyületek oldatát[233].
Gyakran alkalmaznak mikroemulziós módszereket is. Ilyenkor egymással nem
elegyedő szerves és vizes fázishoz felületaktív anyagot adagolva víz az olajban vagy
olaj a vízben típusú emulziót képeznek és az így létrehozott micellák, vagy inverz
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micellák nanoreaktorként szolgálnak a nanorészecske-szintézis során. A
vasvegyületeket a kisebb mennyiségben jelen lévő fázis tartalmazza, így a mágneses
nanorészecske a micellákban képződik. Gyakran alkalmazott felületaktív anyagok a
nátrium-dodecil-szulfát, cetil-trimetilammónium-bromid vagy a polivinilpirrolidon[234–237]. A módszer előnye, hogy a képződő részecskék a jelenlévő
felületaktív anyag hatására kisebb eséllyel aggregálódnak, így igen egységes, szűk
méreteloszlású részecskéket kaphatunk. A micellák méretével pedig könnyen
befolyásolható a kapott részecske mérete.
Az általunk is alkalmazott mágneses nanorészecskeképzési módszer a szolvotermál eljárás. Ennél a módszernél vas(III)-sókból alakítják ki a kívánt
vegyesoxidot[238–240]. Oldószerként leggyakrabban etilén-glikolt, esetleg nagyobb
szénatomszámú poliolokat alkalmaznak, melyből a részecskeképzés körülményei
között kis mértékben acetaldehid keletkezik (1)[240]. A keletkező vas(III)-hidroxid (3)
egy része az acetaldehid hatására redukálódik vas(II)-hidroxiddá (4), majd keletkezik
belőlük a jól mágnesezhető, fekete magnetit (5). Az alkalmazott bázis (2) jellemzően
ammónium-acetát[240–242] vagy nátrium-acetát[239].
HOCH2CH2OH → CH3CHO + H2O

(1)

BOAc + H2O → B+ + HOAc + OH-

(2)

3+

-

Fe + 3 OH → Fe(OH)3

(3)

2 CH3CHO + 2 Fe(OH)3 → CH3COCOCH3 + 2 Fe(OH)2 + 2 H2O

(4)

2 Fe(OH)3 + Fe(OH)2 → Fe3O4 + 4H2O

(5)

A részecskeképzést jellemzően magasabb hőmérsékleten (120-260 °C), gyakran az
oldószerként alkalmazott etilén-glikol forráspontja felett, enyhe túlnyomáson,
autoklávban valósítják meg[238–242]. A keletkező részecske méretét és így a mágneses
tulajdonságait is, jól lehet befolyásolni különböző additívek hozzáadásával, a
reakcióidővel, a bázissal és a bevitt víz mennyiségével[241].
További előállítási lehetőség még a hidrotermál módszer, mely során vizes
közegben magasabb hőmérsékleten és megfelelő nyomáson a fémsókból fémhidroxid majd fém-oxid képződik, amely a legtöbb esetben rosszul oldódik vízben
így kiválik. A nyomással, hőmérséklettel és reakcióidővel igen jól lehet befolyásolni
a leválasztás és a kristálynövekedés gyorsaságát, így a végső szemcseméretet is.
Mivel nincs szükség szerves oldószerre, így ezt tekintik a leginkább környezetbarát
eljárásnak[228,243].
Ritkábban alkalmazottak az ultrahangot használó illetve a mikrohullámú
besugárzáson alapuló módszerek, melyeket sok esetben ötvöznek a korábban
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ismertetett részecskeképzési módokkal[242,244–246], valamint a különböző
magnetotaktikus baktériumokat alkalmazó bioszintetikus eljárásokkal[247].
Sok esetben a felhasználás előtt ki kell alakítani egy bevonatot a nanorészecske
körül, mely egyrészt védelmet nyújthat az oxidációs folyamatokkal szemben és
megnehezíti az aggregációs folyamatokat, másrészt lehetőséget biztosít a részecske
további funkcionalizálására[248]. A kialakuló mag-héj szerkezetű részecskék
jellemzően könnyebben diszpergálhatóak, ami megkönnyíti a velük való munkát. A
héj szerkezete kialakítható szervetlen anyagokból, mesterséges szerves és
természetes alapú szerves polimerekből. A természetes szerves bevonatot alkotó
vegyületek főbb képviselői a heparin, a dextrán és a kitozán, a mesterséges polimer
bevonatoké pedig a polivinil-pirrolidon, polivinil-alkoholok és a polietilimin[249].
Szervetlen bevonatok között szerepelnek a különböző fémek, fém-oxidok, szén-, és
szilíciumalapú anyagok[250]. A szilikabevonatok előnye, hogy a szilika
nanorészecskékhez hasonlóan könnyen felületmódosíthatóak és a megfelelő
szilánvegyületekkel változatos funkciós csoportokat alakíthatunk ki a felületen.
Kialakíthatóak emulziós eljárással, ahol felületaktív anyagok segítségével
létrehozott micellákban vagy inverz micellákban történik a bevonatképzés. Az
aeroszolpirrolízis-eljárás során szilán- és vasvegyületek keverékéből magas
hőmérsékleten in situ alakítják ki a kívánt mag-héj jellegű nanokompozitokat. A
módszer előnye, hogy akár 5 kg/h termelékenységet is elérhetünk vele. Gyakran
alkalmazott és könnyen kivitelezhető eljárás a korábban már bemutatott Stöber-féle
szintézis, mely során tetraetoxi-szilánból kiindulva, annak hidrolízise, majd
polikondenzációja során alakul ki az összefüggő szilika bevonat.
2.5. Arany nanorészecskék előállítása és alkalmazási lehetőségei
Az arany nanorészecskék biokompatibilitásuknak köszönhetően jelentős szerepet
kapnak a különböző orvosdiagnosztikai és gyógyászati területeken. Különböző rákos
megbetegedések terápiája során erősíteni tudják a sugárkezelés hatását, és
szerepük lehet a rákos sejtek célzott pusztításában is[251,252]. A kis méretű, jellemzően
2 nm alatti, részecskéket fluoreszcens tulajdonságuk miatt gyakran alkalmazzák
bioszenzorokként vagy jelölőanyagként[253]. Szerves kémiai szempontból pedig
redoxireakciókban mutatott katalitikus aktivitásuk miatt érdemelnek egyre nagyobb
figyelmet[254].
Míg a tömbfázisban megjelenő arany rendkívül inert, a méret csökkenésével
azonban számos tulajdonsága jelentősen megváltozik. Ezek közül a leginkább
szembetűnő, hogy a tömbfázis fémesen csillogó sárga színével ellentétben 100 nm
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alatti nanorészecskék kolloid oldata lilától a vöröses-rózsaszínig változik a méret
csökkenésével.
A kolloid mérettartományban reakcióképességük is megnövekszik, így hatékony
katalizátorokká válnak. Mind a katalizátor visszanyerése, mind pedig a katalizátor
stabilitása szempontjából előnyös lehet az arany nanokatalizátorok rögzítése.
Rögzítésük történhet inert, valamint aktiváló hordozókon[255–257]. Aktiváló hordozók
lehetnek olyan fém-oxidok, melyeken az arany katalizátorok megnövekedett
aktivitást mutatnak. Inert hordozó esetén azonban nem beszélhetünk
aktivitásnövekedésről.
Ilyenek
például
a
szilikavagy
szénalapú
[254,258,259]
hordozórendszerek
. Az arany nanokatalizátorok előnyei, hogy katalitikus
aktivitásuk jól befolyásolható a részecskemérettel, alacsony hőmérsékleten, enyhe
körülmények között is igen hatékonyak, és előállításuk költsége sok esetben árban
sem különbözik jelentősen számos átmenetifém-katalizátorétól[260,261].
Az arany nanokatalizátorok alkalmazásával igen változatos szerves kémiai
reakciókat lehet megvalósítani. Gyakran vizsgált folyamat a szén-monoxid
oxidációja, de sikeresen alkalmazták már szilánvegyületek, alkoholok,
monoszacharidok oxidációjában, és acetilének vízaddíciós reakciójában, mely során
ketonokat állítottak elő[254,262–264]. Redukciós folyamatok között szerepelnek például
az aromás nitrovegyületek átalakítása aminokká, aldehidek reduktív aminálásának
vagy nitrogén-monoxid redukciójának a katalizálása is[254,260,265]. Gyakran
alkalmazott modellreakciója a 4-nitrofenol redukciója, mely során nátriumtetrahidrido-borátot alkalmaznak hidridforrásként. A reakció tanulmányozása
fontos lehet szerves szintetikus szempontból is, hiszen számos kulcsintermedier
tartalmaz aromás aminfunkciót, ami így könnyen kialakítható nitrovegyületeken
keresztül (2.21. ábra)[266–268].
A reakció kinetikáját Langmuir-Hinshelwood-modellel írják le, melynek
értelmében a reakció az arany nanorészecske felületén adszorbeálódott reaktánsok
között játszódik le[260]. A reakció pontos mechanizmusa még nem tisztázott.
Feltételeznek egy direkt és egy kondenzációs utat is (2.21. ábra). A direkt út során
egy nitrozo-, majd hidroxil-amin vegyületen keresztül alakul ki az aminocsoport. A
kondenzációs folyamatokat feltételező mechanizmus szerint a reakció során azoxivalamint azovegyületek keletkeznek, és ezek redukciója során keletkező
hidrazobenzolon keresztül képződik az aromás amin[260,269]. A redukciós reakció
hatékonyságára az alkalmazott arany nanokatalizátor méretén kívül jelentős
hatással van a hidridforrás mennyisége, valamint az alkalmazott hőmérséklet is[270].
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2.21. ábra. Feltételezett mechanizmusok a 4-nitrofenol arany nanorészecskékkel katalizált
redukciójában.

Több módszert is kidolgoztak már arany nanokatalizátorok előállítására. Számos
esetben az arany nanorészecskét már egyből a kívánt hordozó felületére választják
le, vagy egyszerre képzik a hordozóval. A leválasztás-lecsapásos módszer esetén az
arany(III)-sót semleges vagy enyhén lúgos pH-n arany(III)-hidroxid formájában
leválasztják, majd miután adszorbeálódott a hordozó felületén, szárítás és kalcinálás
során redukálják elemi arannyá. Ezt a módszert jellemzően a pH=5-nél magasabb
izoelektromos ponttal rendelkező fémoxid hordozók esetén alkalmazzák, mint
amilyen a titán-dioxid, cirkónium-dioxid vagy az alumínium-oxid[260].
Együttes lecsapás során a hordozóként használni kívánt fémoxidnak megfelelő
fémvegyületből, valamint az arany(III)-klorid oldatából nátrium-hidroxid, vagy
nátrium-karbonát segítségével fémhidroxidokat illetve fémkarbonátokat
választanak le, majd szintén szárítás és kalcinálás során alakítják ki a fém-oxid
felületen az arany nanorészecskéket. Ezt a módszer jellemzően a hidroxid- és
karbonátionokkal csapadékot képző átmenetifémek esetén alkalmazzák, mint
például a vas, nikkel vagy kobalt[260,271].
Azon hordozók esetén, melyek nem oldódnak fel az arany-vegyület erősen savas
oldatában, impregnálási eljárásokat is lehet alkalmazni. Száraz impregnálás során a
hordozó pórustérfogatával megegyező, míg nedves eljárás során jóval nagyobb
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mennyiségű aranyoldatot alkalmaznak. Az arany nanorészecskéket ezekben az
esetekben is hidrogén vagy oxigén jelenlétében történő kalcinálással alakítják ki. A
száraz módszer előnye, hogy kevesebb aranyoldatot igényel és a katalizátorok
fémtartalma szempontjából sokkal könnyebben reprodukálható az eljárás[272].
Az előző módszerektől jelentősen eltér a kolloid lecsapásos eljárás, amely során
elsőként az arany redukciója és a nanorészecskék képződése történik meg és csak
ezt követi valamilyen adszorpciós vagy rögzítési folyamat. A „bottom-up”
módszerrel előállított arany nanorészecskék méretét és alakját jelentősen tudjuk
befolyásolni az előállítása során alkalmazott reakciókörülményekkel, a
redukálószerek és a különböző felületaktív anyagok mennyiségével és minőségével.
Kialakíthatunk gömb, kocka, de akár pálcika vagy csillag alakú részecskéket is[273].
Gömb alakú részecskék szintézisére két ismertebb módszert különböztethetünk
meg. A Turkevich-féle eljárás során a hidrogén-tetrakloro-aurát oldatát forráspontig
melegítik, majd nátrium-citrátot adagolnak hozzá. A nátrium-citrát nem csak
redukálószerként szolgál, hanem stabilizálja is a képződő arany
nanorészecskéket[274] (2.22. ábra). Az arany(III)-só és citrát arány megfelelő
megválasztásával 15-150 nm között jól befolyásolható a kialakuló
részecskeméret[275].

2.22. ábra. Nátrium-citrát mint redukáló és stabilizáló ágens arany nanorészecske előállítása
során.

A Brust-Schiffrin-szintézist víz-toluol kétfázisú rendszerben valósítják meg
fázistranszfer katalizátor jelenlétében. A hidrogén-tetrakloro-aurátot alkil-tiolok
jelenlétében nátrium-tetrahidrido-boráttal redukálják, mely során jellemzően 25 nm-es alkil-tiollal funkcionalizált arany nanorészecskék keletkeznek a szerves
fázisban[275–277]. A kolloid lecsapásos módszerek előnye, hogy jól szabályozható és
igen kis méretű részecskék alakíthatóak ki. A későbbi aggregáció elkerülése
érdekében az így kialakított arany nanorészecskéket adszorbeáltatni kell valamilyen
szilárd felületen, mely leggyakrabban valamilyen szilikagél, vagy szénalapú
hordozó[260].
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2.6. mezo-Diolok előállítása olefinek oxidációjával
Alkének kettős kötésének oxidálásához és két cis-helyzetű hidroxilcsoport
beviteléhez a mai napig igen elterjedten alkalmaznak ozmium-tetroxid katalizátort.
Az ára jelentette gazdasági hátrány és a vele való munka veszélyei (jelentős tenzióval
rendelkező, igen mérgező vegyület) ellenére számos publikációt és szabadamat
találunk N-metil-morfolin-N-oxid jelenlétében ozmium-tetroxiddal végzett
oxidációs folyamatokra. Az általunk megvalósítani kívánt szubsztituált
pirrolinvegyületek cisz-dihidroxilezése során is gyakran alkalmazzák ezt a
módszert[278], vagy a aszimmetriacentrumokat tartalmazó cukoralkoholból alakítják
ki a kívánt 3,4-dihidroxipirrolidin gyűrűt[279].
Léteznek
ugyan
nehézfémmentes
módszerek
melyekkel
jó
diasztereoszelektivitással állíthatunk elő mezo-diolokat, lítium-bromid, ecetsav és
nátrium-perjodát
jelenlétében
acetátokon
keresztül,
vagy
speciális
peroxidvegyületek segítségével, de a legtöbb esetben nem szolgáltatják tisztán a
cisz-vegyületet[280,281].
Jóval ígéretesebbek az ozmium-tetroxid helyett ruténiumvegyületeket alkalmazó
módszerek. Shing és munkatársai részletesen vizsgálták számos olefin
ruténiumkatalizált oxidációját[282]. Kísérleteikben 0,07 ekvivalens RuCl3 és 1,5
ekvivalens NaIO4 felhasználásával in situ képezve a ruténium-tetroxidot, 0-5°C
között mindössze néhány perces reakciókban oxidáltak különböző olefineket ciszdiolokká átlagosan 60-90%-os termeléssel. Melléktermékként ketonok, aldehidek,
valamint karbonsavak keletkeztek, melyek mennyisége a reakcióidő növelésével
nőtt. A ruténiumkatalizált reakciók során a cisz-helyzetű hidroxilcsoportok arra
utalnak, hogy egy gyűrűs diészter képződik, melyet már sikerült is kimutatni a
reakcióelegyből (2.23. ábra)[283].

2.23. ábra. Olefinek ruténium-katalizálta cisz-dihidroxilezoése[283].

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy savadagolással javítható a termelés és a
szelektivitás, a RuCl3 mennyiségének csökkentése mellett is. A pH csökkentése
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elősegíti a ruténium-diészter hidrolízisét, és a vicinális diolok képződését. Plietker és
munkatársai kísérleteik során 20 mol%-os kénsav adagolása mellett a RuCl3
mennyiségét 0,5 mol%-ra tudták csökkenteni az általánosan alkalmazott 7 mol%ról[283]. Amennyiben az olefin sóképzésre hajlamos csoportot tartalmaz, Lewis-savak
jelenlétében is csökkenthető a RuCl3 mennyisége. Utóbbi esetben szintén Plietker
kutatásai nyomán a CeCl3 bizonyult a leghatékonyabbnak[284].
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3. Célkitűzés

Szelektív enzimrögzítési módszerek fejlesztése
A Kutatócsoportunkban évek óta foglalkozunk fémionaffinitás-kromatográfiára
alkalmas állófázisok fejlesztésével, melyek alkalmasak hisztidinjelölt enzimek
komplexálására. Az irodalomban gyakran alkalmazott iminodiecetsav és Nα,Nαbisz(karboximetil)-L-lizin komplexképzőkkel ellentétben mi polikarbonsavak
anhidridjeit alkalmaztuk. Az aminocsoportokon keresztül bevihető etilén-diamintetraecetsav dianhidriddel például könnyen képezhetünk nitrilotriecetsav típusú,
három karboxilcsoporttal rendelkező komplexképző ágenst.
Doktori munkám keretében az így előállított hordozók felhasználását kívántuk
kiterjeszteni olyan enzimrögzítési eljárásokra, melyekhez nem szükséges az enzim
előzetes tisztítása. Meg akartuk mutatni a fémionok erőteljes befolyásoló hatását
mind a rögzítés folyamatára, mind pedig a rögzített katalizátor tulajdonságaira.
Célunk volt rávilágítani az egyszerű komplexképzésen alapuló rögzítési módszernek
a hordozó visszaforgathatóságában rejlő előnyére.
Mivel mind a reakciókörülmények, mind a visszaforgathatóság megkövetelheti a
stabil kovalensen rögzített enzimkészítmények előállítását, munkám során
bizonyítani kívántuk, hogy erre, a rögzítési módszertől függően, több lehetőség is
nyílik a szelektivitás megőrzése mellett. Aminocsoportokat tartalmazó
nanorészecskék részleges felületmódosításával kialakított vegyes aminkomplexképző felszínű szilikarészecskét kívántunk alkalmazni hisztidinjelölt
foszfatáz enzim kétlépéses, szelektív, kovalens rögzítése során. Emellett egy új
felületmódosítási módszerrel kívántuk ötvözni a kovalens rögzítés stabilitását a
fémionaffinitás-kromatográfia szelektivitásával bifunkciós felületű hordozókon,
melyekkel ugyanabban a folyamatban valósítható meg a szelektív kovalens rögzítés.
Célunk volt az utóbbi eljárást kiterjeszteni eltérő morfológiájú hordozókra is. Be
kívántuk mutatni, hogy az általunk kifejlesztett rögzítési eljárások lehetővé teszik,
hogy a rendelkezésünkre álló sokféle többfunkciós epoxivegyület alkalmazásával
létrehozzuk az enzim számára legkedvezőbb rögzítési konstrukciót, ezzel is növelve
a végső biokatalizátor aktivitását.

Átmenetifémek alkalmazása redukciós és oxidációs reakciókban
Doktori munkám során az arany nanorészecskék előállításában ritkán alkalmazott
természetes cukoralapú polimer, az agaróz hatását terveztük vizsgálni a képződő
részecske tulajdonságaira. Emellett az előállított gyenge mechanikai
tulajdonságokkal rendelkező agarózgélbe ágyazott nanorészecskék stabilizálását is
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meg akartuk valósítani. Ennek megfelelően egy olyan eljárást kívántunk kidolgozni,
amelyben a részecskeszintézist követően azonnal megvalósítható az agarózgéllel
stabilizált arany nanokatalizátor rögzítése, egy jóval ellenálóbb pórusos metakrilát
polimer hordozón. Ez a kombinált stabilizálási és rögzítési eljárás lehetővé teszi,
hogy a katalizátort áramlásos rendszerben is alkalmazzuk, melyet munkán során mi
is szemléltetni kívántunk a 4-nitrofenol redukciójában.
Munkánk során célunk volt N-szubsztituált mezo-3,4-pirrolidinek előállítása és az
előállítás során leggyakrabban alkalmazott ozmium-tetroxid katalizátor kiváltása
egy olcsóbb és kevésbé toxikus módszerrel. Erre egy ruténium-klorid segítségével
megvalósítható reakcióutat kívántunk kidolgozni.
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4. Anyagok és módszerek

4.1. Felhasznált anyagok
A doktori munkám során felhasznált anyagokat és vegyszereket az alábbi
forgalmazóktól szereztük be:
Sigma-Aldrich Kft (Saint Louis, MO, USA; 2019 óta a Merck-csoport tagja):
3-(2-aminoetilamino)propil-dimetoxi-metilszilán (AMDMOS), agaróz (Type I),
ammónium-perszulfát, arany-klorid, biszfenol-A-diglicidil-éter (FB), brómfenolkék,
(Z)-but-2-én-1,4-diol (9), dialízis membrán (cellulóz membrán, vágási érték: 14 kDa),
etilén-diamin-tetraecetsav
(EDTA),
glicerin-diglicidil-éter
(GB),
glicidol,
glutáraldehid 25%-os vizes oldat, hidrogén-tetrakloro-aurát 30 m/V%-os oldat,
kálium-klorid, kobalt(II)-acetát-tetrahidrát, nátrium-tetrahidrido-borát, nátriumdodecil-szulfát, nátrium-klorid, nátrium-pirofoszfát, ninhidrin, 4-nitrofenil-foszfátdinátriumsó (3b), 4-nitrofenol (7a), metánszulfonsav-klorid, nikkel(II)-acetáttetrahidrát, racém fenilalanin (rac-1), réz(II)-acetát, ruténium-klorid-hidrát,
Sepharose-NTA-Ni
agaróz
affinitásgyanta,
tetraetoxi-szilán,
trisz(4hidroxifenil)metán-triglicidil-éter (FT), trisz(hidroximetil)-aminometán (TRISZ).
Merck Kft. (Darmstadt, Németország):
akrilamid-biszakrilamid 37,5:1, ecetsav-anhidrid, piridin.
Alfa Aesar (Karlsruhe, Németország):
Bradford-reagens, L-fenilalanin (L-1), 4-(2-hidroxieti)-1-piperazinetánszulfonsav
(HEPES), imidazol, transz-fahéjsav (2).
Ipox Chemicals Kft. (Budapest, HU):
bután-1,4-diol-diglicidil-éter (BB), (ciklohexán-1,4-diil)dimetanol-diglicidil-éter (CB),
hexán-1,6-diol-diglicidil-éter (HB), glicerin-triglicidil-éter (GT), neopentilglikoldiglicidil-éter (NB), polioxipropilén-diglicidil-éter (PB), trimetilolpropán-triglicidiléter (NT).
Resindion Srl. (Róma, Olaszország):
Relizyme HA 403/S (polimetil-metakrilát gyöngy hexil-amin funkciós csoportokkal:
1750 µmmol/g részecskeméret: 100-300 µm, szférikus, pórusméret: 40-60 nm),
Relizyme EA 403/S (polimetil-metakrilát gyöngy etil-amin funkciós csoportokkal:
1750 µmmol/g részecskeméret: 100-300 µm, szférikus, pórusméret: 40-60 nm).
Az oldószereket a Merck Kft-től szereztük be és az N,N-dimetilformamid
kivételével további tisztítás nélkül használtuk fel. A N,N-dimetilformamidot 4 Å
molekulaszita felett szárítottuk.
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4.2. Általánosan alkalmazott készülékek és módszerek
A rázatások során Heidolph Vibramax 100 típusú készüléket, termosztált rázatás
esetén pedig a rázógép mellett Heidolph Thermo 1000 termosztáló készüléket,
kisebb mintatérfogat esetén Thermomixer Comfort típusú termosztálható
rázókészüléket használtunk.
Az UV-Vis spektrofotometriás méréseket Spectronic Genesys 2 (Thermo Fisher
Scientific Inc., Waltham, MA, USA) típusú fotométeren végeztük.
Az anyagokat Binder VDL típusú vákuum-szárítószekrényben szárítottuk.
A kisebb mennyiségek centrifugálásához Thermo IEC MicroCL 21 típusú Eppendorf
centrifugát, a nagyobb mintamennyiségek centrifugálásához Hermle Z 400K (Hermle
LaborTechnik GmbH, Wehingen, Germany) kilendülőfejes centrifugát alkalmaztunk.
Az oldódás elősegítésére és a nanorészecskék szuszpendálásához Bandelin
Sonorex Digitec (f=35 kHz) ultrahangos készüléket használtunk.
Azokat a készülékeket, melyeket csak egy-egy kísérlet megvalósítása során
alkalmaztunk, a továbbiakban az adott módszernél említem meg.
NMR mérések
Az NMR spektrumokat Bruker DRX-300 készüléken vettük fel. A 1H NMR-eket
300 MHz-en, a 13C NMR-eket 75 MHz-en vettük fel, az eltolódásokat a TMS jeléhez
viszonyítva adtuk meg ppm-ben, H és C NMR esetén is.
Gélelektroforézis-vizsgálatok
Az SDS-PAGE gélelektroforézis során a géllapok futtatásához Mini-PROTEAN Tetra
cell (Bio-Rad Laboratories Inc, Hercules, CA, USA) futtatószettet és Enduro Power
Supplies transzformátort használtunk. A géllapok minden esetben 0,75 mm
vastagságúak voltak. A géllapokat akrilamid:biszakrilamid 37,5:1 arányú
keverékének felhasználásával készítettük, a polimerizáció iniciálásához N,N,N’,N’tetrametil-etilén-diamint és ammónium-perszulfátot alkalmaztunk. A tömörítő
szakasz 4%, az elválasztó szakasz 10% biszakrilamidot tartalmazott.
A folyadékmintákból 15 µl-t, a szilárd mintákból 2-2,5 mg-ot mértünk be egy
Eppendorf-csőbe, majd mindegyikhez 30 µl mintaelőkészítő oldatot (65mM TRISZ;
30% glicerin; 2% SDS; 5% ditiotreitol; 0,1% brómfenolkék) adtunk. A mintákat 5
percig 95°C-on Eppendorf-rázógépben rázattuk. Markerként a ThermoFisher
(Waltham, MA, USA) protein keverékét (10 kDa-tól 200 kDa-ig, 10 ismert tömegű
fehérje), a géllapok előhívása során a Lonza (Basel, Svájc) ProSieve Blue
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proteinfestékét használtunk. A géllapok futtatásakor először 180 V, majd 5 perc
után 200 V feszültséget alkalmaztunk.
4.3. Fenilalanin ammónia-liáz biokatalizátorok előállítása és alkalmazása
4.3.1. Analitikai módszerek
HPLC-mérések
A nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás méréseket a kolozsvári Babeş-Bolyai
Tudományegyetemen Prof. Dr. Paizs Csaba kutatócsoportjában Varga Andrea
végezte. A racém 4-klórfenilalanint (rac-1b) és 4-klórfahéjsavat (transz-2b) is ők
bocsájtották a rendelkezésünkre.
A fenilalanin ammónia-liáz biokatalizátorokkal racém fenilalaninból (rac-1a) és
racém 4-klórfenilalaninból (rac-1b) végzett eliminációs, valamint a fahéjsavból
(transz-2a) és 4-klórfahéjsavból (transz-2b) végzett addíciós reakciók során a
konverzió meghatározását Agilent 1200 készülékeken, az enantiomerfelesleg
meghatározását Agilent 1100 készülékeken végezték az alábbiak szerint:
• Konverzió meghatározása:
Kolonna: Gemini NX-C18 (150 × 4,6 mm; 5 µm) (Phenomenex, Torrance, CA, USA)
Mozgó fázis: A: NH4OH-oldat (0,1 M; pH 9,0); B: metanol
Detektor: DAD (220 nm, 254 nm)
Az áramlási sebesség minden esetben 1 ml/perc, a hőmérséklet a kolonnatérben
20 °C volt. A kromatogramok kiértékelése 220 nm-es hullámhosszon történt.
Elúció körülményei:
Szubsztrát

Mozgófázis

taminosav

takrilsav

Faktor

rac-1a
transz-2a

B: 10%-39% 12 perc alatt

4,7 min

9,0 min

0,11

rac-1b
transz-2b

B: 10%-50% 9 perc alatt

8,4 min

11,3 min

0,76

• Enantiomerfelesleg (ee) meghatározása:
Kolonna: Crownpak CR-I (+) (150 × 3 mm; 5 µm) (Daicel Corporation, Chiral
Technologies Europe, Illkirch Cedex, France)
Mozgófázis: A: perklórsavoldat (pH 1,5); B: acetonitril
Detektor: DAD (220 nm, 254 nm)
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Az áramlási sebesség minden esetben 0,4 ml/perc, a hőmérséklet a kolonnatérben
15 °C volt. A kromatogramok kiértékelése 220 nm-es hullámhosszon történt.
Elúció körülményei:
Szubsztrát

Mozgófázis

tD-aminosav

tL-aminosav

rac-1a

A: 80% B: 20%

3,4 min

6,8 min

rac-1b

A: 80% B: 20%

5,2 min

12,2 min

4.3.2. Fenilalanin ammónia-liáz előállítása
A felhasznált rekombináns fenilalanin ammónia-liáz enzim termelését Dima és
munkatársai alapján[285] az Enzimológia Intézet Genom Metabolizmus
Kutatócsoportjában, valamint nagyobb mennyiség esetén a Fermentia Kft-nél
valósítottuk meg.
4.3.3. EDTA-dianhidrid szintézise
Kihevített 500 ml-es négynyakú gömblombikba folyamatos argonáram mellett
bemértük az etilén-diamin-tetraecetsavat (100 g; 0,34 mol), majd a piridint (170 ml).
A szuszpenziót 65 °C-ra melegítettük és 1 órán át kevertettük. Ezután csepegtető
tölcsérből fokozatosan hozzáadtuk az ecetsav-anhidridet (130 ml; 1,34 mol). A
reakcióelegyet 16 órán át 65 °C-on kevertettük.
Az elegyet szobahőmérsékletre hűtöttük, és üvegszűrőn (G3) szűrtük végig
biztosítva az inert gázáramot a szűrő felett. A terméket ecetsav-anhidriddel
(2×100 ml) és dietil-éterrel (3×100 ml) mostuk, majd vákuum alatt exszikkátorban
szárítottuk és argon alatt fagyasztóban -20 °C-on tároltuk.
Termelés: 90 g (97%), fehér kristály.
1
H NMR (DMSO-d6): 2,67 (s, 4H, 2×CH2); 3,72 (s, 8H, 4×CH2).
4.3.4. Fenilalanin ammónia-liáz tisztítása
Annak érdekében, hogy megismerjük a sejtfeltárás utáni fehérjekeverékben a
PcPAL koncentrációját, valamint a referencia rögzítésekhez szükséges tiszta
célenzim előállításához, kereskedelmi fémionaffinitás-hordozón megtisztítottuk a
célenzimet. A tisztítás során 15 ml Sepharose-NTA-Ni agarózalapú affinitásgyantán
30 ml fehérjekeveréket engedtünk át gravitációs oszlopon. A nem specifikusan
kötődő fehérjék elúcióját először kis (2×30 ml LS oldat; 50 mM HEPES, 30 mM KCl,
pH 7,5), majd nagy (2×30 ml HS oldat; 50 mM HEPES, 300 mM KCl, pH 7,5)
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sókoncentrációjú oldatokkal végeztük. A fémkomplexben enyhén kötődő fehérjéket
kis koncentrációjú imidazololdat (2×30 ml 25 mM, LS-ben oldva, pH 7,5)
alkalmazásával szorítottuk ki. A célfehérjét kompetitív elúciót alkalmazva nagy
koncentrációjú imidazololdattal távolítottuk el a gyanta felületéről. A PcPAL-t
tartalmazó főfrakciót (41 ml), TCEP (1 mM végkoncentráció) hozzáadását követően,
hússzoros mennyiségű lízis pufferrel (50 mM TRISZ, 150 mM NaCl, pH 7,5) dializáltuk
egy éjszakán át 4 °C-on. Ezt követően az oldatot 5, illetve 1 ml-es adagokban -20 °Con tároltuk.
A tisztított PcPAL, valamint a sejtlizátum összefehérje-koncentrációját Bradfordmódszerrel, VIS-spektrofotometriás mérésekkel, határoztuk meg. Ehhez a
kalibrációt ismert koncentrációjú szarvasmarha szérumalbumin (BSA) oldatokkal
végeztük (kalibrációs egyenes egyenlete: y=1,22 · 10-4x – 1,76 · 10-4; R2=0,986). A
mérések során PMMA küvettában a Bradford-reagenshez (900 μl) hozzáadtuk a
mérendő mintát (100 μl, a sejtlizátumot előzetesen tízszeresére hígítottuk), majd
20 percig állni hagytuk 30 °C-on. Ezt követően 595 nm-en mértük a minták
abszorbanciáját. Három párhuzamos mérés átlagából a sejtlizátum összefehérjekoncentrációja 25,6 ± 2,0 mg/ml, a tisztított PcPAL koncentrációja 0,71 ± 0,1 mg/ml.
A tisztítás során bekövetkezett hígulást figyelembe véve a sejtlizátum PcPAL
tartalma 1,0 ± 0,1 mg/ml.
4.3.5. Polimer hordozó felületmódosítása és PcPAL enzim komplexképzésen
alapuló rögzítése
Metakrilát polimer felületmódosítása EDTA-dianhidriddel és glicidollal
Kihevített és argonnal inertizált 4 ml-es mintatartóüvegbe bemértük a Resindion
HA 403/S hordozót (50 mg; 87,5 μmol aminocsoport), hozzáadtuk az N,Ndimetilformamidot (10 ml), az EDTA-dianhidridet, a glicidolt és az N-etil-N,Ndiizopropilamint (Hünig-bázis). Az EDTA-dianhidridet és glicidolt a hordozó felületén
lévő aminocsoportok mennyiségéhez képest két ekvivalens mennyiségben
(175 μmol) alkalmaztuk. A bemérések egyenként, a következő keverési arányoknak
megfelelően változtak: EDTA-dianhidrid–glicidol mólarány: 1–0; 1–1; 1–3; 1–6; 1–
12; 1–18; 1–24; 1–36. A Hünig-bázis mennyisége minden esetben az EDTAdianhidridhez képest két ekvivalens volt. Az argonnal inertizált reakcióelegyet
termosztálható rázógépben 60 °C-on, 24 órán keresztül rázattuk. Ezután desztillált
(100 µl) vizet adtunk az elegyhez, és további 1 órán át rázattuk 60 °C-on. A polimer
hordozót G3-as üvegszűrőn kiszűrtük és acetonitrillel (2×10ml) majd 2-propanollal
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(1×10ml) alaposan átmostuk. A terméket vákuum-szárítószekrényben
szobahőmérsékleten szárítottuk, majd argon alatt, szobahőmérsékleten tároltuk.
Fémkomplex kialakítása a felületmódosított polimer hordozók felületén
Egy 15 ml-es csavaros kisüvegbe bemértük a komplexképzővel felületmódosított
polimer hordozót (100 mg) és a megfelelő fémsó vizes oldatát (5 ml 50 mM
Ni(OAc)2×4 H2O,
Co(OAc)2×4 H2O,
Cu(OAc)2×H2O,
FeCl3×6 H2O,
vagy
Zn(OAc)2×2 H2O) és fél órán át rázattuk szobahőmérsékleten (450 rpm). A
fémionokkal komplexált polimer hordozót G3-as üvegszűrőn kiszűrtük és desztillált
vízzel (3×10ml) majd 2-propanollal (1×10ml) mostuk. A terméket vákuumszárítószekrényben szobahőmérsékleten szárítottuk, majd argon alatt, hűtőben
tároltuk.
Fenilalanin ammónia-liáz rögzítése IMAC-felületű polimer hordozókhoz
A fémionokat tartalmazó polimer hordozóhoz (20 mg) hozzáadtuk a hisztidinjelölt
fehérjét tartalmazó lizátumot (1 ml), melyből a sejttörmeléket előzetesen
centrifugálással eltávolítottuk. Az elegyet 30 percig rázattuk szobahőmérsékleten
(450 rpm). Az aspecifikusan adszorbeálódott fehérjéket különböző koncentrációjú
só- és imidazololdatokkal mostuk le: kis koncentrációjú sóoldat (LS; 1 ml; 30 mM KCl,
50 mM HEPES, pH 7.5), nagy koncentrációjú sóoldat (HS; 1 ml; 300 mM KCl, 50 mM
HEPES, pH 7.5), kis koncentrációjú imidazololdat (LIM;1 ml; 25 mM imidazol LS-ben,
pH 7.5). A mosások között a szilárd biokatalizátort centrifugálással szeparáltuk a
folyadék fázistól (3500 rpm, 2 perc). Az így kapott PcPAL biokatalizátort desztillált
vízzel mostuk (3×1ml), majd vákuum-szárítószekrényben szobahőmérsékleten
szárítottuk és argon alatt, hűtőben tároltuk.
4.3.6. Hordozók szintézise és felületmódosítása PcPAL enzim szelektív
kovalens rögzítéséhez
Mágneses nanorészecske (MNPs) előállítása
A részecske előállításához etilén-glikolban (600 ml) feloldottunk vas(III)-kloridhexahidrátot (20,2 g) szonikálás segítségével, majd PEG-4000-et (20,2 g) és
kristályvizes nátrium-acetátot (52,0 g) adtunk az oldathoz és továbbra is
ultrahanggal segítettük az oldódást. A szuszpenziót rozsdamentes acél autoklávba
töltöttük, lezártuk, majd a rendszert 24 órán keresztül 200 °C-on tartottuk intenzív
kevertetés mellett. A reakcióban képződő fekete szuszpenziót háromszor vízzel
(100 ml), majd háromszor 2-propanollal (100 ml) alaposan átmostuk. A mágneses
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nanorészecske szeparálását minden esetben neodímium mágnes segítségével
végeztük.
A
nanorészecskét
szobahőmérsékleten,
elszívófülkében
tömegállandóságig szárítottuk, és mintatartóüvegben, lezárva, szobahőmérsékleten
tároltuk.
Mágneses nanorészecske bevonása szilikaréteggel
Az MNPs bevonásához etanol (35 ml) és víz (5 ml) elegyében szonikálás
segítségével diszpergáltattuk a mágneses nanorészecskét (1000 mg) PEG-400
(1000 mg) jelenlétében. Ezt követően ammónium-hidroxid 35 %-os vizes oldatát
(2500 µl) és tetraetoxi-szilánt (1500 µl) adtunk az elegyhez. A mintát 24 órán át
szobahőmérsékleten rázattuk, majd addig mostuk desztillált vízzel míg a felülúszó
semleges pH-jú nem lett. Ezt követően 2-propanollal még kétszer átmostuk. A
mágneses nanorészecske szeparálását minden esetben neodímium mágnes
segítségével végeztük. A terméket (MNPs-TEOS) szobahőmérsékleten, elszívó fülke
alatt tömegállandóságig szárítottuk, és mintatartóüvegben, lezárva,
szobahőmérsékleten tároltuk.
Mágneses nanorészecske felületmódosítása aminocsoportokkal
Jól záródó csavaros üvegben etanolban (10 ml) ultrahangos fürdőben
diszpergáltunk MNPs-TEOS-t (1000 mg) PEG-400 (500 mg) jelenlétében. Ezt
követően a szuszpenzióhoz ammónium-hidroxid 35 %-os vizes oldatát (90 µl) adtuk
és 10 percig lezárt üvegben rázattuk. Ezután az elegyhez hozzáadtuk az aminoszilánt
(AMDMOS, 215 µl, 1 mmol), és szobahőmérsékleten, lezárt üvegben 24 órán
keresztül rázattuk. A terméket (MNPs-A) háromszor 2-propanollal (10 ml) mostuk.
A mágneses nanorészecske szeparálását minden esetben neodímium mágnes
segítségével végeztük. Szobahőmérsékleten, elszívó fülke alatt tömegállandóságig
szárítottuk, és argon alatt, hűtőben tároltuk.
Felületi aminocsoportok mennyiségi meghatározása
A rögzítése során alkalmazott szilárd hordozók felületi aminocsoportjainak
mennyiségi meghatározását ninhidrin kolorimetriás méréssel végeztük. A
kalibrációt a felületmódosítás során alkalmazott aminoszilán-vegyülettel végeztük
el. A ninhidrin reagens (1000 μl, 70 mM n-propanolban + 0,2 V/V% ecetsav) és az
acetát puffer (500 μl, 100 mM, pH 5,5) keverékéhez 50 μl-t adtunk az AMDMOS
törzsoldataiból (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 μmol/ml n-propanolban). A mintákat
95 °C-on 20 percig forraltuk, majd hagytuk szobahőmérsékletűre hűlni. A keletkező
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lila (Rhuemann-lila) vegyület abszorbanciáját PMMA küvettákban 570 nm-en
mértük. Az így kapott kalibrációs egyenes y=4,3715x - 0,4377 (R2=0,9899).
A felületi aminocsportok meghatározása során a mágneses nanorészecskéhez
(~4-5 mg) hozzáadtuk a ninhidrinoldat és az acetát puffer 2:1 arányú keverékét
(3 ml) és 20 percig olajfürdőn forraltuk. A reakció során a ninhidrin reagens átalakul
a felületi aminocsoportok hatására és a belőle keletkező Rhuemann-lila vegyület
abszorbanciáját mérjük. A szobahőmérsékletűre hűlt elegyekből a mágneses
nanorészecskét neodímium mágnessel szeparáltuk és a felülúszót 5 ml-es
mérőlombikba pipettáztuk és n-propanol/acetát puffer (500 μl, 100 mM, pH 5,5)
2/1 arányú keverékével 5-ml-re hígítottuk. Az így kapott oldat abszorbanciáját
mértük 570 nm-en.
Aminocsoportokat
tartalmazó
mágneses
nanorészecske
felületmódosítása EDTA-dianhidriddel és multiepoxidokkal

(MNPs-NH2)

Kihevített és argonnal inertizált 4 ml-es mintatartóüvegbe bemértük az MNPs-A
részecskét (50 mg; 18 μmol aminocsoport), a PEG-400-at (25,0 mg) és az N,Ndimetilformamidot (DMF, 750 μl) és 10 percen keresztül ultrahang segítségével
diszpergáltuk. Ezt követően hozzáadtuk különböző arányban a multiepoxid
(100 µmol/ml DMF-ben) az EDTA-dianhidrid (40 µmol/ml DMF-ben) és az N-etilN,N-diizopropilamin (60 μmol/ml DMF-ben, az EDTA-dianhidridhez képest két
ekvivalens) oldatokat. A teljes EDTA-dianhidrid és multiepoxid bemérést a hordozó
felületén lévő aminocsoportok mennyisége alapján határoztuk meg kétszeres
ekvivalens mennyiségben (36 μmol). Egyenként, a keverési arány függvényében
változtak ezek a bemérések (EDTA-multiepoxid arány: 1-0; 1-1; 1-5; 1-10; 1-25; 150; 1-75; 1-100; 1-200; 0-1). A reagensek bemérését követően az elegy térfogatát
N,N-dimetilformamiddal 1800 µl-re egészítettük ki. Ezután 24 órán keresztül 60 °Con rázattuk 600 rpm fordulatszámon. Ezt követően 50 µl desztillált vizet adtunk
hozzá, és újabb 1 órás 60 °C-os rázatás után acetonitrillel (2×1 ml), majd 2propanollal (1×1 ml) mostuk. A mágneses nanorészecske szeparálását minden
esetben neodímium mágnes segítségével végeztük. A terméket vákuumszárítószekrényben szobahőmérsékleten szárítottuk, majd argon alatt, hűtőben
tároltuk.
Metakrilát polimer felületmódosítása EDTA-dianhidriddel és multiepoxidokkal
Kihevített és argonnal inertizált 4 ml-es mintatartóüvegbe bemértük a Resindion
HA 403/S hordozót (50 mg; 87,5 μmol aminocsoport). Hozzáadtuk a multiepoxid
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(100 µmol/ml DMF-ben) és az EDTA-dianhidrid (40 µmol/ml DMF-ben) oldatát, majd
az N-etil-N,N-diizopropilamin (60 μmol/ml DMF-ben, az EDTA-dianhidridhez képest
két ekvivalens) oldatát. Az EDTA-dianhidridet és multiepoxidot a hordozó felületén
lévő aminocsoportok mennyiségéhez képest két ekvivalens mennyiségben
(175 μmol) alkalmaztuk. A bemérések egyenként, a következő keverési arányoknak
megfelelően változtak: EDTA-dianhidrid–multiepoxid arány: 1–0; 1–1; 1–5; 1–10; 1–
25; 1–50; 1–75; 1–100; 1–200; 0–1. A reagensek bemérését követően DMF
hozzáadásával 8750 µl-re egészítettük ki az elegy térfogatát. Ezután 24 órán
keresztül 60 °C-on rázattuk 450 rpm fordulatszámon. Ezt követően 50 µl desztillált
vizet adtunk hozzá, és újabb 1 órás 60 °C-os rázatás után acetonitrillel (2×10 ml),
majd 2-propanollal (1×10 ml) mostuk. A polimer golyókat minden esetben
centrifugálással szeparáltuk a folyadék fázistól (3500 rpm, 2 perc). A terméket
vákuum-szárítószekrényben szobahőmérsékleten szárítottuk, majd argon alatt,
hűtőben tároltuk.
Fémkomplex kialakítása mágneses nanorészecskék és felületmódosított polimer
hordozó felületén
A komplexképzővel felületmódosított mágneses nanorészecskét (5 mg) egy 4 mles csavaros mintatartóüvegben és ultrahang segítségével diszpergáltuk desztillált
vízben (500 μl). Ezután hozzáadtuk a megfelelő fémsó vizes oldatát (500 μl 100 mM
Ni(OAc)2×4 H2O, Co(OAc)2×4 H2O, Cu(OAc)2×H2O, FeCl3×6 H2O, Zn(OAc)2×2 H2O). A
polimer hordozóhoz (10 mg) előzetes ultrahanggal történő besugárzás nélkül
hozzáadtuk a megfelelő fémsó oldatát (1 ml). Az elegyeket fél órán át rázattuk
szobahőmérsékleten. A fémionokkal komplexált nanorészecskéket neodímium
mágnes segítségével, a polimer hordozókat centrifugálással (3500 rpm, 2 perc)
szeparáltuk és desztillált vízzel (3×1 ml) mostuk, majd lízis puffer (1 ml; 50 mM
TRISZ, 150 mM NaCl; pH 7,5) hozzáadását követően egyből felhasználtuk az
enzimrögzítési kísérletekben.
Fenilalanin ammónia-liáz rögzítése IMAC-epoxi felületű polimer hordozókon és
mágneses nanorészecskén
A fémionokat tartalmazó polimer hordozó (10 mg), illetve mágneses
nanorészecske (5 mg) lízis pufferes (1 ml; 50 mM TRISZ, 150 mM NaCl; pH 7,5)
szuszpenziójához hozzáadtuk a hisztidinjelölt fehérjét tartalmazó lizátumot (1 ml),
melyből a sejttörmeléket előzetesen centrifugálással eltávolítottuk (5000 rpm,
2 perc). Az elegyet 20 órán keresztül rázattuk szobahőmérsékleten (450 rpm). A
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rögzítési idő elteltével az MNPs esetében neodímium mágnessel, polimer hordozók
esetén centrifugálással (3500 rpm, 2 perc) elkülönítettük a hordozókat a
felülúszótól. A felülúszót eltettük aktivitásmérés céljából. Az aspecifikusan kötődő
fehérjéket sóoldatokkal távolítottuk el: először kis koncentrációjú sóoldattal (LS;
1 ml; 30 mM KCl, 50 mM HEPES, pH 7,5), majd nagy koncentrációjú sóoldattal (HS;
1 ml; 300 mM KCl, 50 mM HEPES, pH 7,5) mostuk a rögzített enzimkészítményeket.
A csak komplexben rögzített hisztidinjelölt fehérje lemosásához imidazololdatot
használtunk (HIM; 1 ml; 500 mM, LS-ben oldva, pH 7,5). Végül az elkészült PcPAL
biokatalizátorokat háromszor mostuk TRISZ pufferrel (1 ml; 100 mM, pH 8,8) és
felhasználásig puffer alatt tároltuk.
Két mágneses nanohordozó esetén (MNPs-E/NB10 és MNPs-E/NB10) a rögzítést a
fenti arányok megtartása mellett harmincszorosan méretnövelve is
megvalósítottuk.
4.3.7. PcPAL biokatalizátorok általános jellemzése
Fenilalanin
ammónia-liáz
biokatalizátorok
ammóniaeliminációs reakciójában

vizsgálata

L-fenilalanin

Egy 4 ml-es csavaros mintatartóüvegbe bemértük a rögzített biokatalizátort
(MNPs: 5 mg; polimer: 10 mg) és az L-fenilalanin oldatát (2 ml; 10 mM L-fenilalanin;
100 mM TRISZ, pH 8,8). A reakcióelegyet termosztálható rázógépben 30°C-on
rázattuk (600 rpm), és 30, 60 perc elteltével mintát vettünk a reakcióelegyekből
(50 μl). A mintákat desztillált vízzel 1 ml-re hígítottuk és 290 nm-en mértük a
képződött fahéjsav elnyelését (ε=9530 l/cm · mol). A mért elnyelésből a LambertBeer-törvény alapján számítottuk a konverziót. A transz-fahéjsav extinkciós
koefficiensének meghatározásához előzetesen tízpontos kalibrációt készítettünk
fahéjsav törzsoldatokkal (R2=0,9992). A rögzített biokatalizátorokat az alábbi
értékekkel jellemeztük:
•

specifikus biokatalizátor aktivitás [μmol/perc × g]:
nP
𝑈B =
t × mB
ahol np [μmol] a keletkezett termék mennyisége, t [perc] a reakció kezdete óta
eltelt idő és mB [g] a felhasznált biokatalizátor tömege (rögzített biokatalizátor
esetén a bemért biokatalizátor tömege, lizátum esetén a teljes fehérjekoncentráció
alapján számított tömeg).
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•

specifikus enzimaktivitás [μmol/perc × g]:
nP
mB
𝑈E =
= 𝑈B ×
t × mE
mE
ahol mE [g] az enzim mennyisége a felhasznált biokatalizátorban. Az enzimrögzítés
során mértük a kiindulási lizátum, a rögzítést követően a felülúszó, valamint a nagy
imidazol koncentrációjú lemosó frakciók specifikus aktivitását. Ezen
aktivitásértékek, valamint a kiindulási lizátum PcPAL koncentrációjának
ismeretében (meghatározása a 4.3.4 pontban) határoztuk meg az egyes
biokatalizátorok enzimtartalmát.
•

fajlagos aktivitás [%]:
𝑌𝐴 = 100 ×

𝑈𝐸(𝑘𝑎𝑡)
𝑈𝐸(𝑙𝑖𝑧)

ahol UE(kat) az alkalmazott biokatalizátor specifikus enzimaktivitása, UE(liz) a rögzítés
előtt és után a lizátumból mért sepcifikus enzimaktivitások különbsége.
PcPAL biokatalitikus aktivitásának mérése a lizátumból és a rögzítés során a mosási
frakciókból
A rögzített enzimmennyiség meghatározásához mértük a kiindulási lizátum, a
rögzítést követően a felülúszó és a lemosásokból származó frakciók
enzimaktivitását. Termosztálható UV-Vis spektrofotométerben 30 °C-on egy PMMA
küvettába bemértük az L-fenilalanin-oldatot (1 ml; 10 mM L-Phe, 100 mM TRISZ, pH
8.8) és a mérni kívánt oldat 50 μl-es részletét. Alaposan elkevertük a mintát a
szubsztrát oldatával, majd 3 percen keresztül mértük a képződő transz-fahéjsav
elnyelését 290 nm-en. A mért abszorbanciakülönbségből határoztuk meg az egyes
frakciók specifikus enzimaktivitását és a rögzített enzimmennyiséget - mE [mg]:
𝑈liz − (𝑈sn + 𝑈HIM )
mE =
× c𝑃𝑐PAL,liz
𝑈liz
ahol Uliz a lizátumban, Usn a rögzítés végén a hordozó szeparálása után a
felülúszóban, UHIM pedig a nagy koncentrációjú imidazolos mosófrakcióban
(amennyiben volt ilyen mosás) mért enzimaktivitás, cPcPAL,liz [mg/ml] a PcPAL
koncentrációja a lizátumban. Az aktivitás értékeket az alábbiak szerint számítottuk:
𝑛𝑃,𝑘ü𝑣𝑒𝑡𝑡𝑎
𝑉ö𝑠𝑠𝑧
𝑈=
×
𝑡
𝑉𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎
ahol nP,küvetta [μmol] a fotométeres mérés során keletkezett fahéjsav mennyisége,
t [perc] a mérés ideje, Vössz [μl] a rögzítés során alkalmazott lizátum, illetve a mosó
frakciók térfogata, Vminta [μl] az előző oldatokból a méréshez felhasznált
mintamennyiség.
64

4.3.8. Komplexképzéssel rögzített PcPAL biokatalizátorok további vizsgálata
Hőstabilitási vizsgálatok
Csavaros mintatartóüvegbe (4 ml) bemértük a rögzített PcPal biokatalizátort
(5 mg) és hozzáadtuk az L-fenilalanin oldatát (2 ml, 10 mM; 100 mM TRISZ, pH 8,8).
A reakcióelegyet termosztálható rázógépben 2 órán át rázattuk (750 rpm) a
megfelelő hőmérsékleten (20 – 80 °C között 5 °C-os lépésközökkel). A reakcióidő
leteltével 50 µl mintát vettünk és a korábban ismertetett UV-spektrofotometriás
módszer segítségével meghatároztuk a konverziót (cT) és a specifikus biokatalitikus
aktivitást (UB,T). Ezt követően a biokatalizátorokat háromszor mostuk TRISZ pufferrel
(1 ml; 100 mM, pH 8,8), a mosások között a részecskéket centrifugálással
választottuk el (5000 rpm; 2 min). Ezután a biokatalizátorokhoz ismét L-fenilalaninoldatot (2 ml, 10 mM; 100 mM TRISZ, pH 8,8) adtunk és termosztálható rázógépben
2 órán át rázattuk 30 °C-on (750 rpm), majd ismét meghatároztuk a reakcióban elért
konverziót és biokatalitikus aktivitást (UB,T-30°C). Ezen aktivitásértékeket vetettük
össze az első körben 30 °C-on végzett reakcióban mért aktivitással (UB,30°C) és így
meghatároztuk a maradó aktivitást [%], mely az adott hőmérsékleten való
alkalmazás során elszenvedett tartós aktivitásvesztést jellemzi:
𝑈B,T−30°C
hőstab
𝑈maradó
=
× 100
𝑈B,30°C
ahol UB,30°C az első alkalmazáskor 30°C-on mért aktivitásérték, UB,T-30°C pedig a
biokatalizátorok második ciklusban mért aktivitásértéke, melyeket első körben
eltérő hőmérsékleteken (T) alkalmaztunk.
Visszaforgathatósági vizsgálatok
Csavaros mintatartóüvegbe (15 ml) bemértük a rögzített PcPal biokatalizátort
(25 mg) és hozzáadtuk az L-fenilalanin oldatát (10 ml, 10 mM; 100 mM TRISZ,
pH 8,8) és termosztálható rázógépben 30 °C-on 2 órán át rázattuk (750 rpm). A
reakcióidő leteltével mintát vettünk és a korábban ismertetett UVspektrofotometriás módszer segítségével meghatároztuk a konverziót és a
specifikus biokatalitikus aktivitást (UB,X). Ezt követően a biokatalizátorokat
háromszor TRISZ pufferrel (5 ml; 100 mM, pH 8,8), majd egyszer desztillált vízzel
(5 ml) mostuk. A mosások között a részecskéket centrifugálással választottuk el
(5000 rpm; 2 min), majd az utolsó mosást követően szobahőmérsékleten vákuumszárítószekrényben tömegállandóságig szárítottuk.
Ezt követően visszamértük a rögzített biokatalizátor tömegét és az első körben
alkalmazott reakciókörülményeket megtartva (2 ml szubsztrátoldat/5 mg
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bioktalizátor; 30°C; 2 óra; 750 rpm) egy következő körben vizsgáltuk a specifikus
biokatalitikus aktivitást. A rögzített biokatalizátort öt körön keresztül forgattuk
vissza. A reakcióciklusokban mért biokatalitikus aktivitást az első körben mért
aktivitásra vonatkoztatva, relatív maradó aktivitásként [%], adtuk meg:
𝑈B,X
visszaf
𝑈maradó
=
× 100
𝑈B,1
ahol UB,X az adott körben mért specifikus biokatalitikus aktivitás (X = 1-5), UB,1 az
első körben mért specifikus biokatalitikus aktivitás.
A hordozó regenerálása
A rögzített biokatalizárot (50 mg) háromszor dietilén-triamin oldattal (3×10 ml; 5
m/m% oldat TRISZ pufferben: 100 mM, pH 8,8), majd háromszor telített NaCloldattal (3×10 ml; 360 g/l desztillált vízben), végül háromszor desztillált vízzel
(3×10 ml) mostuk. A mosások között a részecskéket centrifugálással választottuk el
(5000 rpm; 2 min). Az utolsó mosást követően a hordozó felületéhez ismét
Co2+-ionokat, majd PcPAL enzimet komplexáltattunk (4.4.5. alfejezet) és vizsgáltuk a
kapott biokatalizátort az L-fenilalanin ammóniaeliminációs reakciójában (4.3.7
alfejezet).
4.3.9. Szelektív kovalens módszerrel rögzített PcPAL biokatalizátorok
további vizsgálata, alkalmazása
PcPAL biokatalizátorok visszaforgathatóságának vizsgálata racém fenilalanin és 4klórfenilalanin kinetikus rezolválási reakciójában
Csavaros mintatartóüvegbe (4 ml) bemértük a szubsztrát oldatát (racém
fenilalanin: 2 ml, 10 mM; racém 4-klórfenilalanin: 2 ml, 5 mM; 100 mM TRISZ,
pH 8,8) és hozzáadtuk a rögzített PcPal biokatalizátort (15 mg nedves tömeg; MNPE/NB10Co-PAL vagy MNP-E/FT10Co-PAL) és a szuszpenziót termosztálható
rázógépben 5 órán át rázattuk (600 rpm) 30 °C-on. A reakcióidő leteltével 50 µl
mintát vettünk HPLC-analízisre a konverzió és az enantiomerfelesleg meghatározása
céljából. A katalizátort öt körön át forgattuk vissza. A körök között háromszor
mostuk TRISZ pufferrel (100 mM, pH 8,8) és visszamértük a katalizátor nedves
tömegét.
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PcPAL biokatalizátorok visszaforgathatóságának vizsgálata transz-fahéjsav és
transz-4-klórfahéjsav ammóniaaddíciós reakciójában
Csavaros mintatartóüvegbe (4 ml) bemértük a szubsztrát oldatát (transz-fahéjsav:
1 ml, 5 mM; transz-4-klórfahéjsav: 1 ml, 5 mM; 6 M ammónia, pH 10,0; a pH
beállítása CO2-dal történt) és hozzáadtuk a rögzített PcPal biokatalizátort (30 mg
nedves tömeg; MNP-E/NB10Co-PAL vagy MNP-E/FT10Co-PAL) és a szuszpenziót
termosztálható rázógépben 3 órán át rázattuk (600 rpm) 30 °C-on. A reakcióidő
leteltével 50 µl mintát vettünk HPLC-analízisre a konverzió és az enantiomerfelesleg
meghatározása céljából. A katalizátort öt körön át forgattuk vissza. A körök között
háromszor mostuk a reakció pufferével (6 M ammónia, pH 10,0) és visszamértük a
katalizátor nedves tömegét.
4.4. Foszfatáz biokatalizátorok előállítása és alkalmazása
A foszfatáz enzimek rögzítésével és alkalmazásával kapcsolatos kutatásokat Prof.
Dr. Kurt Faber kutatócsoportjával (Műszaki Egyetem, Graz, Ausztria)
együttműködésben Nagy Flórával végeztük.
4.4.1. Alkalmazott készülékek és analitikai módszerek
HPLC-módszer
A HPLC méréseket a grazi Műszaki Egyetemen végezték. Az alkalmazott készülék
egy Shodex RI-101 RI detektorral ellátott Dionex Ultimate 3000 rendszer volt. A
mérések során Alltech IOA-2000 kationcserélő töltettel ellátott kolonnát
alkalmaztak. Az eluens 8 mM koncentrációjú kénsavoldat, a hőmérséklet 50 °C, az
injektált mintatérfogat 40 μl, az áramlási sebesség 0,4 ml/perc volt. A retenciós
időket az alábbi táblázatban foglaltam össze:

PPi
Pi
DMSO (belső standard)
szubsztrát
bután-1,4-diol
(Z)-but-2-én-1,4-diol
metil-α-D-glükopiranozid

Retenciós idő [perc]
3,4
5,1
14,2
tszubsztrát
ttermék
12,0
4,3
10,6
4,0
6,2
3,6
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4.4.2. Hordozók előállítása és felületmódosítása
Szilika nanorészecske előállítása (SNPs)
A szilika nanorészecskéket módosított Ströber-módszerrel állítottuk elő,
tetraetoxiszilán kondenzációs reakciójával. n-Butanol (180 ml) és ammóniumhidroxid (14,4 ml; 25 m/m%) keverékéhez hozzáadtuk a tetraetoxi-szilánt (11,1 ml),
majd 24 órán keresztül kis fordulatszámon rázattuk (120 rpm). A képződött
részecskékről az oldószert vákuumban eltávolítottuk, majd a részecskéket
infralámpa alatt tömegállandóságig szárítottuk.
Szilika nanorészecske funkcionalizálása aminocsoportokkal (SNPs-A)
A szilika nanorészecskét (1000 mg) ultrahang segítségével szuszpendáltuk
etanolban (10 ml). Vizes ammóniaoldat (100 μl; 25 V/V%) hozzáadását követően 10
percig rázattuk, majd hozzáadtuk az aminopropil-trimetoxiszilánt (1165 μl;
6,7 mmol) és szobahőmérsékleten egy napon át rázattuk 300 rpm fordulatszámon.
A felületmódosított részecskét szeparáltuk és etanollal mostuk (3×30 ml). A
mosások között a nanorészecskét centrifugálással szeparáltuk (10 perc, 3500 rpm).
A felületmódosított részecskét szobahőmérsékleten tömegállandóságig szárítottuk
elszívó fülkében.
Aminocsoportokkal módosított szilika nanorészecske funkcionalizálása EDTAdianhidriddel (SNPs-AE)
Egy kihevített és argonnal inertizált mintatartóüvegbe bemértük a szilika
nanorészecskét (SNPs-A; 300 mg) és a DMF-ot (11 ml) és ultrahang segítségével
diszpergáltuk a részecskéket. Hozzáadtuk az N-etil-N,N-diizopropilamint (1,5 ml;
8,6 mmol) és a megfelelő mennyiségű EDTA-dianhidridet (SNPs-AE12,5: 64 mg;
0,25 mmol; SNPs-AE25: 128 mg; 0,5 mmol; SNPs-AE37,5: 192 mg; 0,75 mmol; SNPsAE50: 256 mg; 1,0 mmol). A reakcióelegyeket 24 órán keresztül rázattuk 60°C-on,
majd hozzáadtunk desztillált vizet (300 μl) és még egy éjszakán át rázattuk. Ezt
követően a nanorészecskét szeparáltuk és DMF-dal (2×5 ml), desztillált vízzel
(2×5 ml), majd etanollal (2×5 ml) mostuk. A mosások között a nanorészecskét
centrifugálással szeparáltuk (10 perc, 3500 rpm). A felületmódosított részecskét
szobahőmérsékleten tömegállandóságig szárítottuk elszívó fülkében.
Fémkomplex kialakítása a szilika nanorészecskék felületén (SNPs-AE-Me)
A komplexképzővel felületmódosított szilika nanorészecskét (SNPs-AE; 100 mg)
egy 45 ml-es centrifugacsőben és ultrahang segítségével diszpergáltuk a megfelelő
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fémsó vizes oldatában (25 ml 50 mM NiSO4, FeCl3, CoCl2, CuCl2, vagy Zn(OAc)2) és
3 órán át rázattuk szobahőmérsékleten. A fémionokkal komplexált
nanorészecskéket szeparáltuk és kétszer desztillált vízzel (2×20 ml), majd etanollal
(2×20 ml) mostuk. A mosások között a nanorészecskét centrifugálással szeparáltuk
(10 perc, 3500 rpm). A felületmódosított részecskét szobahőmérsékleten
tömegállandóságig szárítottuk elszívó fülkében.
Felületi aminocsoportok mennyiségi meghatározása
A rögzítése során alkalmazott szilárd hordozók felületi aminocsoportjainak
mennyiségi meghatározását ninhidrin reagens alkalmazásával kolorimetriás
méréssel végeztük. A kalibrációt a felületmódosítás során alkalmazott aminopropiltrimetoxiszilánnal (APTMOS) végeztük el. Egy jól záródó csavaros 4 ml-es
mintatartóüvegben a ninhidrin reagens (1000 μl, 70 mM n-propanolban + 0,2 V/V%
ecetsav) és az acetát puffer (500 μl, 100 mM, pH 5,5) keverékéhez 50 μl-t adtunk az
APTMOS törzsoldataiból (2,5; 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15 μmol/ml n-propanolban). A
mintákat olajfürdőben 95 °C-on 20 percig forraltuk, majd hagytuk
szobahőmérsékletűre hűlni. A keletkező lila (Rhuemann-lila) vegyület
abszorbanciáját PMMA küvettákban 570 nm-en mértük. Az így kapott kalibrációs
egyenes: y=4,3715x - 0,4377 (R2=0,9899).
A felületi aminocsoportok meghatározásához előzetesen kimértük a szükséges
reakcióidőt. Ezek alapján 50 perces reakcióidőt követően értük el a maximális
abszorbanciát. A felületi aminocsportok meghatározásakor a szilárd hordozóhoz
(SNPs-A 2-2,5 mg; SNPs-AE: 2,5-3 mg) hozzáadtuk a ninhidrinoldat és az acetát
puffer 2:1 arányú keverékét (SNPS-A: 3000 μl; SNPs-AE: 1500 μl) és 50 percig
forraltuk. A szobahőmérsékletűre hűlt elegyekből centrifugálással szeparáltuk a
szilika nanorészecskéket (14000 rpm; 2 perc), majd 570 nm-en mértük a felülúszó
abszorbanciáját.
4.4.3. PhoN-Sf biokatalizátorok előállítása és vizsgálata
PhoN-Sf enzim rögzítése funkcionalizált szilika nanorészecskéken (SNP-AE0,25-MeNB-PhonSf)
A felületmódosított szilika nanorészecskét (SNP-AE0,25-Me; 12 mg) szuszpendáltuk
TRISZ pufferben (1 ml; 250 mM; pH 8), mely megfelelő mennyiségben tartalmazta a
sejttörmeléktől elválasztott lizátumot (a különböző komplexképző mennyiségének,
a fémionoknak és a keresztkötő típusának vizsgálata során 1 U/mg részecske; a
kereskedelmi hordozókkal és a további biokatalitikus vizsgálatok során 2 U/mg
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részecske). A szuszpenziót egy éjszakán át rázattuk (120 rpm), majd elválasztottuk
és kétszer mostuk TRISZ pufferrel (2 × 5 ml). A mosások között a nanorészecskét
centrifugálással szeparáltuk (10 perc, 3500 rpm). Ezt követően a nanorészecskéhez
fémkomplexben rögzített enzimhez hozzáadtuk a megfelelő keresztkötő oldatát
[1 ml; 20 V/V% etanolt tartalmazó TRISZ pufferben (250 mM; pH 8), 2 m/m% GB,
NB, PB vagy GA]. Az enzimkészítményt egy éjszakán át rázattuk szobahőmérsékleten
(120 rpm), majd TRISZ pufferrel (2×5 ml; 250 mM; pH 8) alaposan átmostuk. A
rögzített enzimkészítményeket liofilizálást követően 4 °C-on tároltuk.
Foszfatáz enzimek rögzítése kereskedelmi hordozókon
A szilárd hordozókat (12 mg; Immobead T2-150, EziGTM2Fe) TRISZ pufferben (1 ml;
250 mM; pH 8,0) szuszpendáltuk, mely tartalmazta a sejttörmeléktől elválasztott
lizátumot (célenzim mennyisége 2 U/mg hordozó). Az így kapott szuszpenziókat egy
éjszakán át rázattuk (120 rpm), majd elválasztottuk és kétszer mostuk TRISZ
pufferrel (2×5 ml; 250 mM; pH 8,0). A mosások között a nanorészecskét
centrifugálással szeparáltuk (10 perc, 3500 rpm). A rögzített enzimkészítményeket
liofilizálást követően 4 °C-on tároltuk.
Enzimkészítmények aktivitásának meghatározása 4-nitrofenil-foszfát
hidrolízisében
Az oldott állapotban lévő (100 μg/ml) vagy immobilizált enzimhez (3 mg)
hozzáadtuk a maleát puffert (480 μl; 100 mM végkoncentráció; pH 6,0), és a 4nitrofenil-foszfát oldatát (20 μl; 10 mM végkoncentráció). A reakcióelegyet 1 percen
át 30 °C-os termosztálható rázógépben 800 rpm fordulatszámon rázattuk. Ezt
követően a reakciót NaOH-oldattal (500 μl; 1 M) leállítottuk és mértük a keletkező
4-nitrofenol abszorbanciáját 405 nm-en (ε=18500 l/cm · mol).
Enzimatikus transzfoszforilezési reakciók
Az általunk fejlesztett biokatalizátorral több szubsztráton is végeztek
transzfoszforilezési reakciókat. A rögzített biokatalizátorokhoz (3 mg) hozzáadták a
megfelelő szubsztrátot tartalmazó reakcióelegyet (1 ml; 250 mM pirofoszfátoldat,
pH 4,2; 1% DMSO; bután-1,4-diol 500 mM, (Z)-but-2-én-1,4-diol 300 mM, metil-α-Dglükopiranozid 500 mM) és 30 °C-on rázatták (800 rpm). A reakcióelegyekből 1
napon át különböző időpillanatokban 25 μl mintát vettek és kénsav vizes oldatával
(8 mM) 500 μl-re hígították. A minták összetételét kationcserélő oszloppal és RI
detektorral ellátott HPLC-n vizsgálták.
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4.5. Arany nanokatalizátorok előállítása és alkalmazása
Az arany nanokatalizátorokkal kapcsolatos kísérleteket Dr. Lagzi István Lászlóval
együttműködve, Dr. Balogh-Weiser Diánával és Dr. Szűcs Rózsával végeztük.
4.5.1. Alkalmazott készülékek
A nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek FEI TECNAI G2
20 X-Twin készüléken készültek 200 kV gyorsító feszültség alkalmazása mellett.
Az agarózba ágyazott arany nanorészecske hidrogélek UV-Vis spektrumait UV1600PC (VWR) készülékkel vettük fel szobahőmérsékleten.
4.5.2. Arany nanorészecskék szintézise, rögzítése és alkalmazása
Arany nanorészecskék előállítása
Az agaróz oldatát (4,5 ml; 0,5-3,0 m/V % végkoncentráció) folyamatos kevertetés
mellett (400 rpm) 90 °C-ra melegítettük. Amikor az agaróz oldat áttetsző lett,
hozzáadtuk az arany(III)-klorid oldatát (500 µl; 0,1-10 mM; 0,01-1 mM
végkoncentráció a reakcióelegyben) és további 30 percig 90 °C-on kevertettük. Ezt
követően hagytuk az elegyeket szobahőmérsékletűre hűlni és a kialakult
hidrogéleket UV-Vis spektrofotométerrel és nagyfelbontású transzmissziós
elektronmikroszkóppal vizsgáltuk.
Arany nanorészecskék rögzítése makropórusos polimer hordozón
Az agaróz és arany nanorészecske keverékéhez (10 ml; 1,0 m/V% agaróz, 1 mM
arany-klorid), melyet az előző pontnak megfelelően készítettünk, a
szobahőmérsékletre hűtést követően, hozzáadtuk a pórusos polimer hordozót
(400 mg; Resindion EA 403/S) és 10 percig kevertettük. A fehér polimer hordozó jól
láthatóan rózsaszínes-lilás színű lett. Ezt követően a katalizátort centrifugálással
szeparáltuk (330 rcf, 10 perc), etanollal átmostuk és szobahőmérsékleten vákuumszárítószekrényben szárítottuk, majd szobahőmérsékleten tároltuk.
Aromás nitrovegyületek extinkciós koefficienseinek meghatározása
Minden választott szubsztrát esetén felvettük a szubsztrát és a termék spektrumát
(2 ml; 150 µM desztillált vízben), hogy meghatározzuk a reakciókövetéshez
legalkalmasabb hullámhosszt. A szubsztrátokból kalibrációs sort készítettünk (5, 10,
30, 50, 100, 150, 300 µM) és felvettük az egyes koncentrációkhoz tartozó oldatok
spektrumát 200-600 nm között. Meghatároztuk a kiválasztott hullámhosszhoz
tartozó extinkciós koefficienseket:
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Szubsztrát

7a
7b
7c
7d
7e

4-nitrofenol
4-nitroanilin
4-nitrobenzil-alkohol
2-nitro-4-metilanilin
metil-3-nitrobenzoát

λ
[nm]

ε
[l/cm × mol]

R2

401
380
278
428
262

18200
12980
8489
3873
6708

0,998
0,999
0,998
0,998
0,999

Rögzített arany katalizátor alkalmazása nitrocsoport redukciójában
Az arany nanokatalizátor (5 mg) és a megfelelő nitrovegyület oldatának (10 ml;
3 mM vízben, illetve víz:etanol 9:1 térfogatarányú elegyében) keverékéhez
hozzáadtuk a nátrium-tetrahidrido-borátot (375 µl; 2,0 M trietilénglikol-dimetiléterben; 25 ekvivalens). A reakcióelegyeket szobahőmérsékleten 2 órán át rázattuk
(450 rpm) és 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 perc elteltével 100 µl mintát vettünk.
A mintát desztillált vízzel hússzorosára hígítottuk és 200 és 600 nm között felvettük
az UV-Vis spektrumát. A szubsztrátokhoz tartozó kalibráció és a Lambert-Beertörvény alapján számítottuk a konverziót és a katalizátorok hatékonyságát.
4.6. N-Szubsztituált mezo-3,4-dihidroxipirrolidin-vegyületek előállítása
((Z)-But-2-én-1,4-diil))dimetánszulfonát (10)
Argonnal öblített lombikban 0 °C-ra hűtöttük 20 ml metánszulfonsav-klorid (0,264
mol) vízmentes diklórmetános (150 ml) oldatát, majd csepegtető tölcséren át
adagoltuk a (Z)-but-2-én-1,4-diol (9, 5,25 ml; 0,0635 mol) és trietilamin (42 ml;
0,302 mol) keverékét. Végig argon atmoszféra alatt dolgoztunk, és olyan ütemben
csepegtettük a diolt, hogy a hőmérséklet ne emelkedjen 5 °C fölé. Az adagolás
befejezése után még fél órán át kevertettük a reakcióelegyet. Ezután
választótölcsérben először 100 ml vízzel mostuk, így a keletkezett só nagy része
átoldódott a vizes fázisba. Ezután a szerves fázist még 10%-os sósavval (100 ml),
telített NaHCO3-oldattal (100 ml) és végül telített NaCl-oldattal (100 ml) mostuk. A
szerves fázist ezután MgSO4-on szárítottuk, majd szűrés után bepároltuk.
Termékként 15,0 g (97%) sárga kristályt kaptunk, melyet tisztítás nélkül használtunk
a következő reakciólépésben.
Op.: 55 °C; VRK: Rf= 0,65 (DKM-metanol 20:1); 1H NMR (CDCl3): 3,05 (6H, s, CH3),
4,85 (4H, d, J = 5,0 Hz, CH2), 5,95 (2H, t, J = 5,0 Hz, CH); 13C NMR (CDCl3): 38,19
(2xCH3), 64,30 (2xCH2),128,27 (2xCH); IR (KBr): 550, 931, 1173, 1351, 2942, 3034.
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1-Fenil-2,5-dihidro-1H-pirrol (12a)[286]
Argon alatt 2,44 g ((Z)-but-2-én-1,4-diil)dimezilát (9, 10 mmol) absz.
diklórmetános oldatához (50 ml), szobahőmérsékleten hozzácsepegtettünk 2,73 ml
anilint (10a, 30,8 mmol). Ezt követően a reakcióelegyet egy éjszakán át kevertettük.
Másnap vizes mosással (50 ml) eltávolítottuk a keletkezett szerves sót. A szerves
fázist MgSO4-on szárítottuk. Bepárlást követően a nyersterméket
oszlopkormatográfiásan tisztítottuk és 1,08 g apró kristályt kaptunk.
Rf=0,44 (DKM:metanol 20:1), 1H NMR (CDCl3): 4,15 (s, 4H, CH2), 5,99 (s, 2H,
CH=CH), 6,58 (d, 2H, fenil), 6,73 (t,1H, fenil), 7,28 (t, 2H, fenil), 13C NMR (CDCl3):
54,59 (2×CH2), 111,33 (2C, fenil), 115,77 (1C, fenil), 126,59 (2C, CH=CH), 129,52 (2C,
fenil), 147,27 (1C, fenil).
((2R,3S)-2,3-Dihidroxibután-1,4-diil)dimetánszulfonát (14)
Bemértük a CeCl3 –ot (0,990 g, 4 mmol, 10 mol%) és a NaIO4-ot (12,8 g; 60 mmol,
1,5 ekv.) egy 250 ml gömblombikba. Hozzáadtunk 18 ml desztillált vizet és a
szuszpenziót 50°C-os olajfürdőn, kevertetés közben melegíteni kezdtük. Amikor a
szuszpenzió élénksárga színű lett, jeges hűtéssel 0°C-ra hűtöttük, és hozzáadtuk az
etil-acetát (60 ml) és acetonitril (50 ml) keverékét. Amikor az elegy hőmérséklete
ismét elérte a 0 °C-ot, hozzáadtuk a RuCl3 katalizátort (0,052 g, 0,20 mmol,
0,5 mol%) kevés desztillált vízben feloldva. Ezt követően a katalizátoros elegyhez
adtuk a dimezilát (10) acetonitriles oldatát (9,77 g; 40 mmol; 10 ml). A
reakcióelegyet 15 percen át intenzíven kevertettük folyamatos hűtés közben, majd
20 g Na2SO4-ot és 120 ml etil-acetátot adtunk a reakcióelegyhez. A reakcióelegyet
ezután közvetlenül intenzíven kevertetett telített Na2SO3 oldatba (160 ml) szűrtük.
Miután a szerves fázis teljesen elszíntelenedett, a két fázist szétválasztottuk és a
szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk. Szűrés és bepárlás után a halványsárga
kristályos terméket diklórmetánnal eldörzsöltük, és üvegszűrőn kevés
diklórmetánnal mostuk. Végül 70%-os termeléssel (7,8 g) kaptuk a kívánt fehér
kristályos diolt (14).
Op.: 111°C; Rf= 0,33 (hexán:etil-acetát 2:8); 1H NMR (DMSO-d6): 3,17 (6H, s, 2 CH3),
3,64 (2H, s, 2 CH), 4,18 (2H, dd, J = 10,1, 5,3 Hz, 2 CH-H), 4,33 (2H, d, J = 10,1 Hz, 2
CH-H), 5,51 (2H, d, J = 5,3 Hz, OH); 13C NMR (DMSO-d6): 36,65 (2 CH3), 68,62 (2 CH2),
72,03 (2 CH); IR (KBr): 525, 533, 853, 956, 1080, 1183, 1348, 3036, 3440, 3507.
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N-Szubsztituált pirrolidin-3,4-diolok előállítása (13a-c)
Az aromás aminok (11a: 1,40 g; 11b: 1,85 g; 11c: 1,67 g; 15 mmol; 3 ekv.) etanolos
oldatához (40 ml) hozzáadtuk a mezo-diolt (14, 1,39 g; 5mmol), a vízmentes káliumjodidot (1,66 g; 10 mmol, 2ekv.), és a tetrabutilammónium-kloridot (0,228 g;
1 mmol; 0,2 ekv.). A reakcióelegyet 48 órán át kevertettük reflux hőmérsékleten,
majd a reakcióelegyet szűrtük és az etanolt bepároltuk. A nyersterméket
oszlopkromatogárfiásan tisztítottuk (szilika gél, gradiens elúció, hexán:etil-acetát
2:8 – tiszta etil-acetát).
mezo-1-Fenilpirrolidin-3,4-diol (13a): 590 mg fehér kristályos anyag; termelés:
66%; Op.: 157°C; VRK: Rf= 0,51 (hexán: etil-acetát 2:8); 1H NMR (DMSO-d6): 3,06 (2H,
dd, J = 9,6 Hz, J = 4,2 Hz, CH-H), 3,37 (2H, dd, J = 9,3 Hz, J = 5,4 Hz, CH-H), 4,10–4,17
(2H, m, J = 3,3 Hz, 2CH-OH), 4,88 (2H, d, J = 4,4 Hz, OH), 6,45 (2H, d, J = 8,1 Hz, 2CH),
6,56 (1H, t, J = 7,2 Hz, CH), 7,13 (2H, t, J = 7,8 Hz, 2CH); 13C NMR (DMSO-d6): 52,36
(2CH2), 70,60 (2CH), 111,00 (2CH), 115,04 (C), 129,01 (2CH), 147,67 (C-N); IR (KBr):
692, 745, 1101, 1341, 1381, 1506, 1600, 2852, 2910, 3312, 3439.
mezo-1-(4-Metoxifenil)pirrolidin-3,4-diol (13b): 710 mg világosbarna kristályos
anyag; termelés: 68%; Op.: 160°C; VRK: Rf= 0,49 (hexán: etil-acetát 2:8); 1H NMR
(DMSO-d6): 3,02 (2H, d, J = 5,3 Hz, CH-H), 3,35 (2H, CH-H), 3,64 (3H, s, CH3), 4,12 (2H,
s, 2CH-OH), 4,84 (2H, s, 2OH), 6,40 (2H, d, J = 7,6 Hz, CH), 6,78 (2H, d, J = 7,6 Hz, CH);
13
C NMR (DMSO-d6): 53,38 (CH3), 55,84 (2CH2), 71,07 (2CH), 112,11 (2CH), 115,22
(2CH), 143,02 (C-N), 150,63 (C-OCH3); IR (KBr): 518, 773, 794, 812, 1030, 1105, 1179,
1243, 1276, 1370, 1480, 1517, 2829, 2900, 2927, 2955, 3356.
mezo-1-(4-Fluorfenil)pirrolidin-3,4-diol (13c): 820 mg fehér kristályos anyag;
termelés: 83%; Op.: 142.5°C; VRK: Rf= 0.41 (hexán: etil-acetát 2:8); 1H NMR (MeOHd4): 3,20 (2H, dd, J = 9,5, 4,1 Hz, CH-H), 3,46 (2H, dd, J = 9,4, 5,6 Hz, CH-H), 4,25–4,
31 (2H, m, 2CH-OH), 6,46 (2H, dd, J = 9,1 Hz, J = 4,3 Hz, 2CH), 6,90 (2H, t, J = 8,9 Hz,
2CH); 13C NMR (MeOH-d4): 54,01 (2CH2), 72,67 (2CH), 112,98 (d, J = 7,3 Hz, 2CH),
116,39 (d, J = 22,3 Hz, 2CH), 146,21 (d, J=0,9 Hz, C-N), 156,55 (d, J = 232,1 Hz, C-F);
IR (KBr): 509, 548, 780, 813, 1109, 1212, 1380, 1470, 1518, 1608, 2843, 2924, 3267,
3468.
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5. Eredmények

5.1. Szelektív enzimrögzítési eljárások fejlesztése
A szelektív enzimrögzítési eljárások kidolgozása során minden esetben a
fémionaffinitás-kromatográfia nyújtotta lehetőséget használtuk ki hisztidinjelölet
enzimek rögzítésére. Vizsgáltuk az általunk alkalmazott etilén-diamin-tetraecetsavdianhidriddel kialakítható nitrilotriecetsav típusú komplexképző felületet fenilalanin
ammónia-liáz reverzibilis, pusztán csak a komplexképzésen alapuló rögzítésében.
Továbbfejlesztettük az eljárást és többfunkciós epoxivegyületekkel olyan bifunkciós
felületeket alakítottunk ki, melyeken a komplexképzést követően megtörténik az
enzim kovalens rögzítése is az eljárás megszakítása nélkül. Megvalósítottuk egy
hisztidinjelölt foszfatáz enzim szelektív rögzítést, ahol a szelektív komplexképzés és
a kovalens kötések kialakítása az epoxivegyületekkel nem csak időben, hanem
térben is máshol, egy kétlépéses folyamatban zajlik.
5.1.1. Fenilalanin ammónia-liáz reverzibilis rögzítése
Szelektív enzimrögzítési kísérleteinkhez egy tíz hisztidinből álló jelölést tartalmazó
fenilalanin ammónia-liázt használtunk, melyet fém-fehérje kölcsönhatáson alapuló
fémionaffinitás-kromatográfiás módszerrel kívántunk reverzibilisen rögzíteni.
Kutatócsoportunk jelentős tapasztalattal rendelkezik ezzel az enzimcsaláddal
kapcsolatban. Az általuk katalizált ammóniaeliminációs reakció során a transzfahéjsav (transz-2a) képződése jól követhető UV-spektrofotometriával (5.1. ábra).
Emellett az irodalomban eddig még nem vizsgálták szelektív rögzítési lehetőségeit,
sőt hasonló homotetramer szerkezettel rendelkező enzimeket is igen ritkán
rögzítettek ilyen módszerekkel. A választott enzimmel a rögzítési módszer
hatékonyságát is igen jól lehet szemléltetni, mivel kifejeződése a termelő sejtekben
igen alacsony hatásfokkal megy végbe, így koncentrációja a rögzítés során
alkalmazott fehérjekeverékben általában 5% alatti. Mivel ennél a rögzítés formánál
nem egy merevebb, több pontos kovalens rögzítésről van szó, várhatóan az enzim
jobban meg tudja őrizni szerkezetét, és könnyebben végbemehetnek a katalitikus
aktivitáshoz elengedhetetlen konformációváltozások. Emellett az enzim
inaktiválódása esetén megfelelő regenerálási módszer alkalmazásával
megvalósítható a szilárd hordozó regenerálása és újbóli alkalmazása.
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5.1. ábra. A fenilalanin ammónia-liázok által katalizált ammóniaeliminációs reakció.

Fémion kiválasztása
Az irodalmi példákból egyértelműen kiderült, hogy a fémionaffinitáskromatográfia elvén alapuló enzimrögzítések során nagyon nagy hatása lehet az
alkalmazott fémionnak a végső biokatalizátor aktivitására. Elsőként tehát a
megfelelő fémion kiválasztása volt a célunk. A kísérleteinket egy kereskedelmi
forgalomban kapható pórusos polimer hordozón végeztük (Resindion HA 403/S),
mely felületi hexilaminocsoportokat tartalmazott. A felületmódosítás során az
aminocsoportokkal reagáltattunk inert körülmények között etilén-diamintetraecetsav-dianhidridet (EDa), így kialakítva a komplexképzésre alkalmas felületet
(5.2. ábra). A célenzim rögzítését az öt leggyakrabban alkalmazott átmenetifémmel
vizsgáltuk. A fémionok komplexálása során a vas-, kobalt-, nikkel- és réz-ionok
esetén az addig fehér polimer gyöngyök felvették a fémion EDTA-komplexének
megfelelő színt, mely jól jelezte, hogy az előző lépésben elvégzett felületmódosítás
valóban sikeres volt. A rögzítéseket minden esetben a fenilalanin ammónia-liázt is
tartalmazó fehérjekeverékből végeztük. A kontaktidő 30 perc volt és minden
esetben kihasználtuk a hordozó maximális enzimrögzítési kapacitását.

5.2. ábra. Felületi fémkomplex kialakítása aminocsoportokon keresztül etilén-diamintetraecetsav-dianhidriddel és hisztidinjelölt fenilalanin ammónia-liáz szelektív rögzítése.

A fehérjetisztítási eljárások során a célfehérje elúciója előtt különböző
sókoncentrációjú puffereket, valamint imidazololdatot alkalmaznak a felületre
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aspecifikusan kötődő fehérjék lemosására. A rögzítési módszer optimalizálásának
részeként három eltérő lemosási protokollt vizsgáltunk. Ezek során a rögzítést
követően eltávolítottuk a fehérjeoldatot a szilárd polimer mellől, majd az alábbiak
szerint jártunk el:
„A” módszer esetén a rögzített enzimkészítményeket átmostuk alacsony
sókoncentrációjú pufferrel (LS puffer: 30 mM KCl, 50 mM HEPES, pH 7,5),
majd TRISZ puffer (100 mM, pH 8,8) alatt hűtőben tároltuk

•

„B” módszer esetén a rögzített enzimkészítményeket először átmostuk
alacsony sókoncentrációjú pufferrel (LS puffer: 30 mM KCl, 50 mM HEPES,
pH 7,5), majd alacsony koncentrációjú imidazol pufferrel (LIM: 25 mM
imidazol LS pufferben feloldva, pH 7,5), majd TRISZ puffer (100 mM,
pH 8,8) alatt hűtőben tároltuk

•

„C” módszer esetén a lemosási protokoll megegyezett a B módszerével,
azt követően viszont a katalizátorokat átmostuk desztillált vízzel, és
vákuum-szárítószekrényben szobahőmérsékleten tömegállandóságig
szárítottuk majd ezt követően hűtőben tároltuk a rögzített
készítményeket.

UB [µmol × perc-1 × g-1]

•

35
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5.3. ábra. Rögzített PcPAL enzimkészítmények biokatalitikus aktivitása L-fenilalanin
ammóniaeliminációs reakciójában az alkalmazott fémion (◼ Co2+; ◼ Cu2+; ◼ Zn2+; ◼ Ni2+;
◼ Fe3+;) és lemosási módszer (A: LS puffer; B: LS puffer és LIM; C: LS puffer, LIM, desztillált víz,
majd szárítás) függvényében. Minden mérést háromszoros ismétlésben végeztünk.

A rögzített biokatalizátorokat az L-fenilalanin (L-1a) ammóniaeliminációs
reakciójában vizsgáltuk, mely során transz-fahéjsav (transz-2a) keletkezik. A Fe3+- és
Cu2+-ionokat tartalmazó katalizátorok esetén a reakció során intenzív
fémionszivárgást figyeltünk meg, mely jól láthatóan narancssárgára, valamint kékre
színezte a reakcióelegyeket. A rögzítési protokolltól függetlenül Co2+-ionok
alkalmazása mellett mértük az egyik legjobb specifikus biokatalitikus aktivitást (5.3.
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ábra). Elvégeztük a rögzítést fémionmentes hordozón is, de egyik esetben sem
tapasztaltunk mérhető enzimaktivitást. Ebből arra következtethetünk, hogyha nincs
jelen fémion, nem történik érdemi adszorpció a hordozó felületén. Emellett a
fémionokat igen, de a fehérjét nem tartalmazó hordozókat is kipróbáltuk a
reakcióban. Egyik esetben sem tapasztaltuk a fahéjsav képződését, így biztosak
lehettünk abban, hogy a fémionok nem zavarják a reakciót.
Amennyiben a rögzítés végén nem szárítottuk a biokatalizátort, nem volt jelentős
különbség a kétféle lemosási módszer között. A szárítás hatására azonban már
tapasztaltunk aktivitásvesztést a puffer alatt tárolt készítményekhez képest.
Vizsgáltuk az egyes hordozók kapacitását, szelektivitását, valamint, hogy az enzim
mennyire őrzi meg aktivitását a rögzítést követően. Ehhez mértük a fehérjekeverék
aktivitását a rögzítés előtt, valamint a rögzítést követően is, és a kettő különbségéből
következtettünk a rögzített PcPAL mennyiségére. A kiindulási fehérjekeverék
összfehérje-tartalmát Bradford-módszerrel, a célenzimtartalmat kereskedelmi
hordozón történő tisztítást követően Nanodrop készülékkel és Bradford-módszerrel
határoztuk meg. A szelektivitást és a kapacitást az öt fémion esetén SDS-PAGE
módszerrel is elemeztük. A rögzítést követően a fehérjekeverék, valamint a hordozó
felületén megkötődött fehérjék összetételét vizsgáltuk (5.4. ábra). Jól látható, hogy
a fémionmentes hordozó esetén valóban nem kötődött meg a célenzim (5.4. ábra
8b). A Cu2+- és a Co2+- tartalmú polimer esetén tapasztaltuk a legnagyobb kapacitást,
de előbbinél ez igen csekély szelektivitással társult (5.4. ábra 4b és 6b). Ezzel
ellentétben Fe3+-ionok alkalmazásakor a célenzim jóval kisebb mennyiségben, de
igen jó szelektivitással kötődött (5.4. ábra 3b).

5.4. ábra. Rögzített PcPAL biokatalizátorok SDS-PAGE vizsgálata. M: standard fehérjekeverék, 2:
Sejtlizátum (PcPAL tartalom 5% alatti), 3-7: PcPAL rögzítése a különböző fémionokat tartalmazó
IMAC-hordozón (3: Fe3+, 4: Co2+, 5: Ni2+, 6: Cu2+, 7: Zn2+, 8: fémmentes; a: fehérjekeverék a
rögzítést követően, b: hordozó a rögzítést követően), 9: NiNTA-n tisztított PcPAL (81 kDa).
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Ellenőriztük a kálium-kloridos és imidazolos mosófrakciókat is, de esetükben nem
volt mérhető enzimaktivitás, amiből arra következtettünk, hogy nem mosódott le
célenzim. Ezt a következtetést később az SDS-PAGE vizsgálatok is megerősítették. Az
oldott formában mért enzimaktivitás összevetve az enzim rögzített formában mért
aktivitásával meghatározható az enzim fajlagos aktivitása (YA), mely megmutatja,
hogy a rögzítést követően mennyiben változott meg az enzim szubsztrátátalakító
képessége (5.1. táblázat).
5.1. Táblázat. Rögzített biokatalizátorok specifikus biokatalitikus aktivitása és fajlagos
enzimaktivitása a C lemosási protokoll esetén.

UBC

Kapacitás
[mg/5mg hordozó]

[μmol ×

perc-1

×

g-1]

YAC

UBC/ UBB

[%]

[%]

HA-ECo-PAL

0,771 ± 0,054

23,1 ± 0,8

76

73

HA-ECu-PAL

0,656 ± 0,049

23,2 ± 1,1

90

93

HA-EZn-PAL

0,589 ± 0,119

17,3 ± 0,9

75

67

HA-ENi-PAL

0,588 ± 0,028

14,1 ± 0,7

61

56

HA-EFe-PAL

0,505 ± 0,025

4,7 ± 0,2

23

30

A méréseket minden esetben három ismétlésben végeztük. A fajlagos
aktivitásértékek esetén a szórás 5% alatt volt.

A további kísérleteket egy kiválasztott fémion és rögzítési módszer
kombinációjával előállított biokatalizátoron terveztük elvégezni. Mivel a többszáz
mikrométer átmérőjű polimerek esetén a megszárított formából könnyebb
reprodukálható módon ugyanakkora tömegeket kimérni, ezért a C típusú lemosási
módszert választottuk. A fémion-szivárgás miatt a vas- és réz-tartalmú hordozók
alkalmazását a továbbiakban elvetettük. Mivel a HA-ECo-PAL biokatalizátorok
aktivitása végig kiemelkedő volt, esetükben nem tapasztaltunk fémion-szivárgást, és
a Co2+-ion tartalmú hordozónak volt a legjobb a kapacitása és szelektivitásban is az
elsők között volt, így a továbbiakban ezt a biokatalizátort vizsgáltuk részletesebben.
Hőstabilitási vizsgálatok
A hőstabilitási vizsgálatok során 20 és 80 °C között 5 °C-os lépésközöket
alkalmazva vizsgáltuk a hőmérséklet hatását a biokatalitikus aktivitásra L-fenilalanin
(L-1a) átalakítása során. Annak érdekében, hogy feltárjuk, hogy az egyszeri
magasabb hőmérsékleten való alkalmazás okoz-e irreverzibilis károkat, a
készítmények aktivitását minden hőmérséklet esetén ismét megmértük 30 °C-on is.
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Ezeket az értékeket összevetettük az előzetesen még nem használt biokatalizátor
30 °C-on mért aktivitásával, így vizsgálva a maradó aktivitást (5.5 ábra).
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5.5. ábra. Hőmérséklet hatása a HA-ECo-PAL biokatalizátor produktivitására. Oszlopok: konverzió
2 óra után az L-1a ammóniaeliminációs reakciójában. Körök: megmaradt aktivitás adott
hőmérsékleten való alkalmazást követően. Minden mérést háromszoros ismétlésben végeztünk.

A hőstabilitási vizsgálatokból jól látható, hogy bár a 2 óra alatt elért konverzió
60 °C-ig folyamatosan nő, 40 °C-nál már végbementek olyan változások, melyek
tartósan befolyásolták a biokatalizátor aktivitását. A 65 °C-nál magasabb
hőmérsékletek esetén már oly mértékben károsodott az enzim, hogy az első –
magasabb hőmérsékleten vezetett – reakcióban is elmaradtak a konverzióértékek
az addig mértektől, a biokatalizátor 30 °C-on történő visszaforgatása során pedig
szinte teljes inaktiválódást tapasztaltunk. Korábbi termofluorometriás mérések
igazolták, hogy 65 °C-nál már megindul a harmadlagos szerkezet széttekeredése,
mely az enzim teljes denaturációjához vezet[149]. A hisztidinjelölésen keresztüli
komplexképzés a több pontos kovalens rögzítéshez képest egy jóval lazább
kapcsolatot alakít ki a hordozó és az enzim között. Így bár a konformációs változások
könnyebben lejátszódhatnak, a reakciókörülményekkel szemben kevésbé védett az
enzim. Ennek megfelelően az extrém reakciókörülmények sokkal könnyebben
kifejtik negatív hatásukat. A vizsgálat alapján azonban elmondható, hogy az eddig
alkalmazott 30 °C-ról 35 °C-ra növelve a hőmérsékletet 40%-kal nőtt a biokatalizátor
aktivitása, és a visszamérés alapján nem tapasztaltunk tartós aktivitáscsökkenést
sem.
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Visszaforgathatósági vizsgálatok
A rögzített biokatalizátorok mellett az enzim stabilizálásán kívül a másik komoly
érv az újrafelhasználhatóság. Éppen ezért vizsgáltuk, hogy több egymást követő
ciklusban hogyan teljesít a HA-ECo-PAL biokatalizátor. Minden alkalommal 2 órán
keresztül végeztük a reakciót, majd a katalizátort alaposan átmostuk és
megszárítottuk. A visszamért tömeg ismeretében arányosan csökkentettük az egyes
komponensek mennyiségét a reakcióban. Az eredményekből látható, hogy a
harmadik ciklus után kezdődik egy jelentősebb aktivitáscsökkenés, de az ötödik kör
végén is még közel 50%-a megmaradt a kezdeti aktivitásnak (5.6. ábra). A reakciók
végén minden esetben mintát vettünk a felülúszóból, és töményítést követően, SDSPAGE segítségével vizsgáltuk, de nem volt kimutatható mennyiségű enzim a
mintákban. Jelentősebb enzimszivárgás tehát nem jelentkezett a rögzített
enzimkészítmény alkalmazása során.
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5.6. ábra. HA-ECo-PAL biokatalizátor relatív biokatalitikus aktivitása öt visszaforgatási cikluson
keresztül, az L-1a ammóniaeliminációs reakciójában, 2 órás reakcióidő alkalmazása mellett.
Minden mérést háromszoros ismétlésben végeztünk.

Mivel egy reverzibilis rögzítési módszert alkalmaztunk, ezért lehetőség nyílt nem
csak a biokatalizátor, hanem a katalizátorhordozó visszaforgatására is. Ehhez először
ki kellett dolgoznunk egy megfelelő módszert a PcPAL lemosására. Hisztidinjelölt
enzimek kiszorítására a fém-fehérje komplexből leggyakrabban imidazolt,
amennyiben pedig a fémiont is el akarják távolítani a felületről, EDTA
komplexképzőt használnak. Esetünkben az általánosan alkalmazott legtöményebb
imidazololdatos (1 M) kezelést követően is maradt a felületen gélelektroforézissel
még kimutatható mennyiségű enzim. Figyelembe véve az alkalmazott proteinfesték
kimutatási határát (4 ng), a mintaelőkészítés során fellépő hígítást, valamint, hogy
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nem a teljes mintamennyiséget vittük fel a géllapra, az 5 mg hordozóra rögzített
771 µg enzimből a felületen maradt fehérjemennyiség 750-1500 ng lehetett, mely
1-2%. Bár ez nem jelentős mennyiség, a regenerálás során azonban fontos, hogy
teljesen eltávolítsuk az inaktiválódott enzimet. Ezért a továbbiakban három
komplexképző vegyületet vizsgáltunk. Az etilén-diamin-tetraecetsavval, a dietiléntriamin-pentaecetsaval (100 mM és 200 mM), valamint a háromfogú dietiléntriaminnal (5%-os vizes oldat) is elvégeztük az PcPAL enzim elúcióját. A komplexált
Co2+-ionokat a dietilén-triamin távolította el a leghatékonyabban, a másik két
komplexképző esetén többszöri átmosást követően is egy enyhe rózsaszín árnyalata
volt a polimer hordozónak. Azonban még a fémionok teljes kimosását követően is
az enzim egy része a hordozón maradt. Ez egy erős ionos kölcsönhatással
magyarázható, mely könnyen kialakulhat az enzimet alkotó aminosavak ionos
oldalláncai, valamint a karbonsav funkciókkal borított felület között. Így a
továbbiakban ezt az ionos kölcsönhatást kellett megszüntetni. Így egy kétlépcsős
lemosási protokollt dolgoztunk ki, ahol elsőként 5%-os dietilén-triamin oldattal
eltávolítottuk a Co2+-ionokat és az enzim jelentős részét, majd ezt követően egy
telített sóoldatos mosással az ionos kölcsönhatások révén még adszorbeálódott
PcPAL enzimet is. Ezt követően SDS-PAGE módszerrel igazoltuk, hogy a polimer
valóban nem tartalmaz kimutatható mennyiségben enzimet. Miután kidolgoztuk a
megfelelő lemosási módszert, a megtisztított hordozót kipróbáltuk egy következő
enzimrögzítési ciklusban. A felületre Co2+ ionokat komplexáltattunk, majd a
fehérjekeverékből elvégeztük a PcPAL rögzítését. Az első, valamint a második
rögzítést követően mért biokatalitikus aktivitásokat összehasonlítva elmondható,
hogy nincs jelentős különbség az újonnan előállított és a regenerált hordozón mért
aktivitások között (5.2. táblázat).
5.2. Táblázat. Biokatalitikus aktivitások első alkalmazáskor és regenerált hordozó esetén

UB

Katalizátor típusa

[μmol × perc-1 × g-1]

Új HA-ECo-PAL
Regenerált HA-ECo-PAL

23,1 ± 0,8
22,8 ± 1,0

A méréseket három ismétlésben végeztük az L-1a
ammóniaeliminációs reakciójában.

Az általunk kidolgozott regenerálási protokoll tehát alkalmas arra, hogy az enzim
inaktiválódása esetén eltávolítsuk azt a felületről, és anélkül, hogy a teljes
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felületmódosítási folyamatot megismételnénk egy újabb sarzson, ismételten fel
tudjuk használni a már felületmódosított polimert a rögzítési eljárásban.
Felület optimalizálás
Korábban már voltak olyan tapasztalataink, melyek bizonyították, hogy az enzim
rögzítéséért felelős csoportok, molekulák mellett előnyös lehet úgynevezett inert
csoportok bevitele[122,127]. Ezekkel a csoportokkal jól lehet befolyásolni a felület
tulajdonságait, ami kihathat a végső biokatalizátor aktivitására. Egyrészt az
alkalmazott oldószeres közegnek megfelelően kialakíthatunk hidrofil vagy hidrofób
csoportokat, melyek elősegíthetik a reakció során a diffúziót. Másrészt így lehetőség
nyílik, hogy szabályozzuk a rögzítésben résztvevő funkciók felületi sűrűségét, így
kontrollálható a rögzített enzim mennyisége és felületi elhelyezkedése. Amennyiben
túl sűrűn vannak a kötőpontok, előfordulhat, hogy a zsúfoltan elhelyezkedő enzimek
akadályozzák egymás konformációs mozgását. Megfelelő arányban alkalmazva a
kötést biztosító és az inert csoportokat elérhetjük, hogy a katalizátor felülete
egyenletesen legyen fedve az enzimmolekulákkal, de legyen elegendő hely a
szubsztrát átalakításához szükséges konformációváltozásoknak.
Mivel a fenilalanin ammónia-liázt vizes közegben alkalmazzuk, ezért olyan inert
csoportokat kívántunk alkalmazni, melyek hidrofil tulajdonságot kölcsönöznek a
felületnek. Az EDTA-dianhidriddel párhuzamosan epoxivegyületeket is bevihetünk a
felületre, így nincs szükség két felületmódosítási lépésre. A komplexképző mellé a
glicidolt választottuk.

5.7. ábra. Aminocsoportok módosítása glicidol és EDTA-dianhidrid keverékével.

A glicidol az EDTA-nál jóval kisebb molekula, így nem árnyékolja le a komplexált
fémionokat, és a felületi aminocsoportokkal, elreagálva a kialakuló két
hidroxicsoportok hidrofil karaktert biztosít a felületnek (5.7. ábra). Így az eddigi csak
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komplexképző csoportokkal módosított hordozó mellett a komplexképzővel és a
glicidollal 8 különböző arányban felületmódosított hordozót is elkészítettünk, és
vizsgáltuk enzimrögzítési hatékonyságukat, valamint a készítmény specifikus
biokatalitikus aktivitását (5.3. Táblázat).
A rögzített enzimkészítmények specifikus biokatalitikus aktivitásában (UB) nem
tapasztaltunk jelentős eltérést, a kötőpontok ritkulásával azonban általában
csökkent a hordozó kapacitása is a csak komplexképző csoportokat tartalmazó
hordozóhoz képest. Ennek megfelelően a fajlagos enzimaktivitás a komplexképzőglicidol 1:6 illetve ennél nagyobb glicidol aránnyal készített hordozók esetén
magasabb volt, mint a referencia HA-ECo hordozó esetén. Ez azt jelenti, hogy
ugyanakkora specifikus biokatalitikus aktivitással rendelkező készítmény
előállításához kevesebb enzimre volt szükség. A felületmódosítás optimalizálásával
tehát elértük, hogy a csak komplexképző csoportokat tartalmazó hordozóhoz képest
az EDTA-dianhidrid és glicidol 1:24 arányú keverékével felületmódosított polimer
esetén (HA-EG24Co-PAL) közel 30%-ponttal növekedett a fajlagos enzimaktivitás, és
elérte a natív, rögzítetlen enzim aktivitását.
5.3. Táblázat. A felületmódosításkor alkalmazott glicidol – EDTA-dianhidrid arányának
hatása a biokatalizátor tulajdonságaira.
𝐧glicidol
𝐧EDa

Átlagos kapacitás

UB

YA

[mg/5mg hordozó]

[μmol × perc-1 × g-1]

[%]

HA-ECo-PAL

0

0,771

23,1 ± 0,8

76

HA-EG1Co-PAL

1

0,774

23,2 ± 1,0

74

HA-EG3Co-PAL

3

0,782

23,3 ± 1,6

75

HA-EG6Co-PAL

6

0,673

21,9 ± 0,7

83

HA-EG9Co-PAL

9

0,657

23,2 ± 1,1

89

HA-EG12Co-PAL

12

0,766

23,3 ± 1,3

77

HA-EG18Co-PAL

18

0,720

22,6 ± 0,8

81

HA-EG24Co-PAL

24

0,547

23,3 ± 1,0

103

HA-EG36Co-PAL

36

0,579

21,7 ± 1,6

95

A méréseket minden esetben három ismétlésben végeztük az L-1a ammóniaeliminációs
reakciójában. A kapacitás értékek esetén a szórás 5% alatt volt.

85

Rövid összefoglalás, konklúzió
Munkánk során egy eddig ritkán alkalmazott módon alakítottunk ki
fémionaffinitás-hordozót és alkalmaztuk azt szelektív enzimrögzítésre (5.8. ábra)[PI].
A modellként választott PcPAL enzim szelektív rögzítési lehetőségeit mi vizsgáltuk
először. Ennek során megfigyeltük a fémionok hatását, és az egyik leggyakrabban
alkalmazott Ni2+-ionnál jóval hatékonyabbnak találtuk a Co2+-tartalmú hordozót,
mely mind aktivitásban, mind szelektivitásban kiemelkedett [PI, PIII]. Emellett pedig
alkalmazásakor nem tapasztaltunk sem fémion-, sem pedig enzimszivárgást a
felületről. A felületmódosítás során, a rögzítés szempontjából inert glicidolt is
alkalmazva tovább tudtuk növelni a biokatalizátor hatékonyságát. Így bizonyítva,
hogy az enzim maximális hasznosulása nem feltétlen jár együtt a hordozó
kapacitásának növelésével. Nem csak a biokatalizátor visszaforgathatóságát, hanem
a felületmódosított polimer regenerálását is vizsgáltuk, melyhez kidolgoztunk egy
lemosási protokollt az inaktiválódott enzim eltávolítására. A frissen
felületmódosított és a regenerált hordozón elvégzett rögzítés, majd
biokatalitikusaktivitás-mérések alapján elmondható, hogy a regenerálás és az
újrahasznosítás is hatékony volt. Ez mind gazdaságilag, mind környezetvédelmi
szempontból előnyös, hiszen az enzim kimerülése esetén nem kell a teljes
felületmódosítást megismételni újabb sarzson. Így megspórolhatjuk annak
költségeit és a hozzá szükséges vegyszerekkel, oldószerekkel sem terheljük a
környezetet.
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5.8. ábra. Fenilalanin ammónia-liáz reverzibilis rögzítése – Összefoglalás.
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5.1.2. Fenilalanin ammónia-liáz szelektív kovalens rögzítése
Az előzőekben ismertetett, csak a fémion és az enzim közti komplexképzésen
alapuló, rögzítési módszer hátránya ugyanúgy az immobilizáció reverzibilitásából
fakad, mint számos előnye. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a
fémionok és az enzim jelentős része is kimosódik a katalizátorból, például, ha a
szubsztrát komplexképző sajátságokkal bír. Emellett ebben a gyengébb, egypontos
rögzítési formában az enzimmolekula jobban közelíti a natív oldott formában
jellemző tulajdonságait, így adott esetben a környezeti hatásokra is érzékenyebb
lehet, mint egy többpontos kovalensen rögzített készítményben. Ezen problémák
kiküszöbölése érdekében egy olyan rögzítési módszert akartunk megvalósítani, mely
megőrzi a fémionaffinitás-kromatográfia szelektivitását, de lehetőséget nyújt stabil
kovalens kötések kialakítására is.
Korábban az irodalomban számos példát láttunk, amikor komplexképző és
epoxicsoportokat kombináltan alkalmaztak, így a hisztidinjelölt enzimet az
előállítást követően, közvetlenül a fehérjekeverékből tudták rögzíteni igen jó
szelektivitással. Ezekben az esetekben az epoxifunkciókkal ellátott hordozókat
részlegesen módosították iminodiecetsavval, így csak az oxirángyűrűk egy részéből
képezték a komplexképző csoportokat. Ezzel a módszerrel szemben, mi egylépésben
akartuk kialakítani mindkét funkciós csoportot. A korábban alkalmazott
aminocsoportokat tartalmazó hordozón az EDTA-dianhidrid mellett bisz- és
triszepoxidokat alkalmazva kialakítható a kívánt bifunkciós felszín. A módszer
előnye, hogy a két reagens aránya a felületmódosítás során jól szabályozható, és
lehetővé teszi változatos epoxivegyületek alkalmazását, melynek eddigi
tapasztalataink alapján nagy hatása lehet a végső biokatalizátor
aktivitására[134,143,144]. Emellett, bár mi a kísérleteink során csak az EDTA-dianhidridet
alkalmaztuk, bármilyen más komplexképző is felhasználható, melyből lehetőségünk
van anhidridgyűrűt kialakítani.
Szelektív kovalens rögzítés megtervezése és előkísérletei
Ahhoz, hogy a két reagens mennyiségét be tudjuk állítani, először meg kellett
határozni az aminocsoportok pontos mennyiségét. Ezt az irodalomban már leírt
módszert alkalmazva ninhidrin reagens segítségével tettük meg[287], mely a primer
aminocsoportokkal reakcióba lépve Schiff-bázison keresztül egy Ruhemann-lila nevű
vegyületet képez, melynek látható tartományban jól mérhető elnyelése van. Ez
alapján az aminocsoportok mennyiségét 1750 µmol/g-nak mértük, mely közel
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azonos volt a gyártó által közölt ioncsere-kapacitással (1800 µmol/g). Mielőtt
részletesebben is vizsgáltuk volna a két csoport arányának a hatását,
meghatároztuk, hogy együttesen mekkora feleslegben érdemes alkalmazni a
reagenseket. Ehhez az EDTA-dianhidrid (EDa) és neopentilglikol-diglicidil-étert (NB)
a felületi aminocsoportokhoz képest egy, kettő, valamint három ekvivalens
mennyiségben alkalmaztuk, és minden esetben három eltérő arányt vizsgáltunk
(EDa/NB: 1/1; 1/10; 1/100). A felületmódosítás során a körülményeket a hidrolízisre
érzékenyebb anhidridhez igazítottuk, így a reakciót előzetesen kihevített
üvegekben, vízmentes DMF-ban végeztük (5.9. ábra). A modellenzim ebben az
esetben is a PcPAL volt, így a fémkomplexben a korábbi tapasztalatok alapján
kobaltot alkalmaztunk.

5.9. ábra. Aminocsoportok módosítása neopentilglikol-diglicidil-éter és EDTA-dianhidrid
keverékével.

Ebben az esetben az egyszerű komplexképzéses rögzítéshez képest hosszabb
reakcióidő szükséges, mert bár a hisztidinjelölt célenzimmel gyorsan kialakul a fémfehérje kölcsönhatás, de a kovalens kötések jóval lassabb folyamatban alakulnak ki.
Hasonló rögzítéseket korábban az irodalomban jellemzően 15-24 órás reakcióidővel
végeztek[135,140,174]. Ezek alapján mi egységesen a 20 órás reakcióidőt választottuk.
Mivel a célunk egy kovalensen rögzített készítmény előállítása volt, ezért a rögzítési
folyamat végén el kellett távolítani azon enzimeket melyekkel nem alakult ki
kovalens kapcsolat, és csak a fémkomplexen keresztül kapcsolódtak a hordozó
felszínéhez. Korábban már láthattuk, hogy a karboxilcsoportokkal sűrűn borított
felszín és az enzim között kialakul egy erős ionos kölcsönhatás. Emiatt azonban a
célenzimnek csak csekély mennyisége marad a felületen, és a komplexképző
mennyiségének csökkenésével várhatóan az ionos kölcsönhatás is gyengül. Ezeket
figyelembe véve a rögzítés végén a sóoldatos lemosás mellett egy 500 mM
koncentrációjú imidazololdatos lemosást alkalmaztunk. Ez a kereskedelmi
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forgalomban kapható enzimtisztításra alkalmas hordozók esetén is ajánlott elúciós
oldat, mely nem befolyásolja negatívan az enzim további működését.

Konverzió [%]
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10
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5.10. ábra. A felületmódosító csoportok arányának és összmennyiségének (◼ 1 ekvivalens; ◼ 2
ekvivalens; ◼ 3 ekvivalens) hatása a rögzített PcPAL biokatalizátorok hatékonyságára az L-1a
ammóniaeliminációs reakciójában.

A három eltérő mennyiségben és arányban alkalmazott felületmódosító
ágensekkel elvégeztük a bifunkciós hordozó kialakítását, majd ezt követően a PcPAL
rögzítését. A rögzített enzimkészítményeket a már ismert L-fenilalanin dezaminációs
reakciójában vizsgáltuk. A kétórás reakcióban a kapott konverziók alapján
elmondható, hogy minden EDa/NB arány esetén akkor kaptuk a legjobb
eredményeket, amikor a felületmódosítás során a reagenseket 2 ekvivalens
mennyiségben alkalmaztuk a felületi aminocsoportokhoz képest (5.10. ábra). A
továbbiakban tehát a két reagens összmennyiségét mindig két ekvivalensnek
állítottuk be.
Szelektív kovalens rögzítés pórusos polimer hordozón
Az előkísérleteket követően 9 különböző arányban alkalmaztuk a komplexképző
és a kovalens kötés kialakítására alkalmas csoportokat a kereskedelmi forgalomban
kapható polimer felületmódosítása során. A PcPAL rögzítése és a rögzítés végén a
biokatalizátor lemosása minden esetben, a korábban leírt megfontolások alapján,
az előkísérletekben ismertetett módon történt. Kísérleteinket a felületmódosítástól
kezdve három ismétléssel végeztük. A bifunkciós hordozók mellett referenciaként a
csak komplexképzővel és csak epoxivegyülettel módosított hordozóval is elvégeztük
az enzimrögzítést. Mivel az előző fejezetben látható volt, hogy jobb aktivitás érhető
el amennyiben nem szárítjuk meg a biokatalizátort, így ebben az esetben a rögzítést
követően puffer (100 mM TRISZ, pH 8,8) alatt tároltuk a készítményeket az
aktivitásmérésig.
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5.11. ábra. A felületmódosítás során alkalmazott biszepoxi- és komplexképző vegyületek
arányának hatása a rögzített PcPAL biokatalizátorok specifikus biokatalitikus aktivitására az L-1a
ammóniaeliminációs reakciójában. A méréseket minden esetben három ismétlésben végeztük.

Az eredményekből látszik, hogy a hatékony biokatalizátor előállításához valóban
szükséges mindkét funkciós csoport jelenléte a felületen (5.11. ábra). Amennyiben
nincs jelen komplexképző, az epoxicsoportok nagyon kevés eséllyel kötik meg a
fehérjekeverékből a célenzimet. A fémionok szelektivitásra gyakorolt hatásának
jelentőségét mutatja, hogy az EDa-t már a legkisebb mennyiségben alkalmazva is
nyolcszoros biokatalitikus aktivitást értünk el a csak epoxicsoportokkal módosított
hordozóhoz képest. Ugyanakkor, ha nincs elegendő lehetőség stabil kovalens
kötések kialakítására, a célenzim jelentős része az 500 mM-os imidazololdat
hatására lemosódik a hordozó felületéről. A fehérjekeverék rögzítés előtti és utáni,
valamint a mosóoldatokból vett minta enzimaktivitása alapján elmondható, hogy a
csak komplexképzőt tartalmazó hordozó esetén a komplexált fehérje kevesebb,
mint 10%-a maradt a felületen egyszeri imidazololdatos átmosást követően. A
karboxilcsoportok számának csökkenésével az erős ionos kölcsönhatás mértéke is
csökken, a két funkciós csoporttal 1:1 arányban módosított hordozó esetén az
aktivitás visszaeset, itt már gyengébb az ionos kölcsönhatás és még kovalens
kötések kialakítására is kevesebb a lehetőség. Az epoxicsoportok mennyiségének
növekedésével viszont ismét növekszik az aktivitás, hiszen egyre több stabil
kovalens kötés jön létre a hordozó és a célenzim között. Polimer hordozó esetén a
felületmódosítás során az etilén-diamin-tetraecetsav-dianhidridet és a
neopentilglikol-diglicidil-étert 1/75 mólarányban alkalmazva értük el a legnagyobb
specifikus biokatalitikus aktivitást (8,0 U/g a HA-E/NB75Co-PAL katalizátor esetén).
A legjobb arány alkalmazása mellett 9 további bisz- és triszepoxi vegyülettel
(5.12. ábra) is elvégeztük a felületmódosítást, majd ezt követően a PcPAL enzim
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rögzítését. A legtöbb esetben jobb biokatalitikus aktivitást értünk el, mint az eddig
alkalmazott NB-vel (5.4. táblázat). Egyedül a leghosszabb lánccal rendelkező
epoxivegyület (PB) alkalmazásakor mértünk kicsivel kisebb értéket.

5.12. ábra. A kevert feleltmódosítás során alkalmazott epoxivegyületek.

Jelentősebb különbséget a trifunkciós vegyületek alkalmazása esetén
tapasztaltunk, melyek közül a három aromás gyűrűt tartalmazó, nagy térkitöltésű FT
epoxivegyülettel a biokatalitikus aktivitást közel kétszeresére tudtuk növelni. A
trifunkciós vegyületek esetén több lehetőség nyílik a kovalens kötések kialakítására,
és utóbbi esetben ez a hordozó kapacitásának növekedésén is jól látható. Az előző
fejezetben tapasztaltakhoz hasonlóan azonban a kapacitás növekedésével
párhuzamosan csökkent az enzim fajlagos aktivitása, mely az enzimek zsúfoltabb
elhelyezkedésével magyarázható.
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5.4. Táblázat. Az epoxivegyület típusának hatása a kapacitásra és biokatalitikus aktivitásra.

Biokatalizátor
típusa
HA-E/PB75Co-PAL

Kapacitás

YA

[mg/10mg hordozó]

[%]

7,8 ± 0,3

0,246 ± 0,006

89 ± 1

HA-E/NB75Co-PAL

8,0 ± 0,8

0,263 ± 0,015

89 ± 6

HA-E/HB75Co-PAL

8,8 ± 0,4

0,226 ± 0,003

108 ± 4

HA-E/CB75Co-PAL

8,8 ± 0,6

0,269 ± 0,021

92 ± 7

HA-E/BB75Co-PAL

8,8 ± 1,0

0,222 ± 0,025

111 ± 5

HA-E/GB75Co-PAL

9,9 ± 0,7

0,351 ± 0,006

79 ± 5

HA-E/FB75Co-PAL

10,2 ± 1,4

0,290 ± 0,097

105 ± 34

HA-E/NT75Co-PAL

11,0 ± 0,4

0,378 ± 0,045

76 ± 1

HA-E/GT75Co-PAL

11,9 ± 2,7

0,361 ± 0,018

92 ± 16

HA-E/FT75Co-PAL

14,8 ± 0,9

0,596 ± 0,015

69 ± 6

UB
[μmol ×

min-1

×

g-1]

A méréseket minden esetben három ismétlésben végeztük az L-1a
ammóniaeliminációs reakciójában. A kapacitásértékek esetén a szórás 5% alatt volt.

Elmondható, hogy az eddigi irodalomban fellelhető hasonló rögzítési eljárásokhoz
képest, jóval részletesebben vizsgáltuk a két funkciós csoport arányának hatását,
mely során azonosítottuk az optimális összetételt. Így sikerült megvalósítanunk
polimeralapú hordozón a PcPAL enzim szelektív kovalens rögzítését, oly módon,
hogy a felületmódosítási módszer lehetőséget biztosít az epoxikomponens és a
komplexképző változatos alkalmazására.
Szelektív kovalens rögzítés optimalizálása mágneses nanorészecskén
A pórusos polimer hordozón jól működő szelektív kovalens rögzítési eljárást ki
akartuk terjeszteni más hordozó típusra is. Választásunk a mágneses
nanorészecskékre esett. Csoportunkban korábban már foglalkoztak a részecske
szintézisének optimalizálásával és alkalmazásával különböző enzimek és
katalizátorok rögzítésére, így sok tapasztalat állt rendelkezésünkre[39,218]. Ebben az
esetben egy nem pórusos, körülbelül 300 nm átmérőjű részecskével dolgoztunk,
mely
mágnesezhetőségének
köszönhetően könnyen
szeparálható
a
reakcióelegyből. Jól látható tehát, hogy a kereskedelmi polimerhez képest egy
teljesen más tulajdonságokkal rendelkező hordozóra tértünk át.
A mágneses magnetit magot a csoportban korábban is alkalmazott szolvo-termál
szintézissel állítottuk elő vas(III)-kloridból. A vas-oxid magot annak védelme és
könnyebb funkcionalizálása érdekében szol-gél eljárást alkalmazva szilikaréteggel
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vontuk be, így kialakítva egy mag-héj szerkezetű részecskét. Az ammónia hatására
beinduló polikondenzációs reakció során a tetraetil-ortoszilikátból egy egységes
szilika bevonat alakul ki a mágneses nanorészecske felületén, mely a
kondenzációban részt nem vevő hidroxil- és etoxicsoportokon keresztül
funcionalizálható. A polimerhez hasonlóan itt is aminocsoportokon keresztül
kívántuk kialakítani a szelektív rögzítésre alkalmas bifunkciós felületet. Ennek
érdekében a részecske felszínét egy aminoszlán vegyülettel [AMDMOS: 3-(2aminoetilamino)propil-metil-dimetoxiszilánnal] módosítottuk (5.13. ábra). Az
aminocsoportok mennyiségét ebben az esetben is ninhidrin segítségével határoztuk
meg, mely 360 ± 18 µmol/g-nak adódott.

5.13. ábra. Mágneses nanorészecske előállítása és funkcionalizálása.

Első lépésben a csak komplexképzővel felületmódosított részecskén vizsgáltuk,
hogy a fémionok közül továbbra is a kobalt esetén tapasztaljuk-e a legjobb
szelektivitást. A különböző fémionokkal komplexált és egy fémionmentes hordozót
fél órán át rázattuk a PcPAL-t tartalmazó fehérjekeverék oldatában, majd SDS-PAGE
segítségével vizsgáltuk a hordozók felületén komplexált és adszorbeálódott fehérjék
összetételét (5.14. ábra). A polimeren tapasztaltakhoz hasonlóan a fémionmentes
hordozón nem tapasztaltunk kötődést, Co2+-ionok esetén volt a legnagyobb a
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kapacitás és a szelektivitás is, mely megfelelt a korábban tapasztaltaknak. A
Cu2+-ionok itt sem mutattak jó szelektivitást, a Fe3+-, Ni2+- és Zn2+- tartalmú hordozók
pedig kapacitásban maradtak el a kobalt mögött. A továbbiakban a mágneses
nanorészecskék esetén is a kobaltionokat alkalmaztuk a PcPAL enzim komplexálása
során. A rögzítést a polimer hordozóknál alkalmazott módszer szerint végeztük:
20 órás rögzítési időt követően egy KCl-, majd egy imidazololdatos mosással
távolítottuk el az aspecifikusan adszorbeálódott fehérjéket és a csak komplexben
lévő enzim jelentős részét.

5.14. ábra. PcPAL enzim komplexálásának hatékonysága fémtartalmú hordozókon. M: standard
fehérjekeverék, L: Sejtlizátum, NM és fémek: fémionmentes és a jelölt fémiont tartalmazó
hordozóhoz kötődött fehérjék összetétele; R: NiNTA-n tisztított PcPAL (81 kDa).

Mágneses nanorészecskék esetén is először a szelektív kovalens rögzítéshez
szükséges két funkciós csoport arányát vizsgáltuk, és a felületmódosítástól kezdve
minden esetben három párhuzamos mérést végeztünk. Ugyanazokat az arányokat
alkalmazva ebben az esetben az EDa:NB 1:10 mólarány mellett kaptuk a legjobb
specifikus biokatalitikus aktivitású készítményt (13,3 U/g) (5.15 ábra).
A polimer esetén tapasztalt 1:75-ös optimumtól ez jelentősen eltér. Ennek oka
lehet, hogy a két hordozó igen eltérő felületi sajátságokkal rendelkezik, mint például
a fajlagos felület nagysága vagy a pórusok és a nanorészecske felszínének különböző
görbületi struktúrája. Emellett egy pórusos rendszer esetén a reagensek diffúziója is
jelentősen eltérő lehet egy tömör nanohordozó felületén tapasztalható felületi
diffúzióhoz képest.
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UB [µmol × min-1 × g-1]
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5.15. ábra. A felületmódosítás során alkalmazott biszepoxi- és komplexképző vegyületek
arányának hatása a rögzített PcPAL biokatalizátorok specifikus biokatalitikus aktivitására az L-1a
ammóniaeliminációs reakciójában. A méréseket három ismétlésben végeztük.

Nanorészecskéken is vizsgáltuk a különböző epoxivegyületek hatását és a legjobb
1:10 komplexképző-epoxivegyület arány mellet elvégeztük a felületmódosítást és a
PcPAL enzim rögzítését. A specifikus biokatalitikus aktivitásában a legtöbb
epoxivegyület esetén hasonló eredményt kaptunk (5.5. táblázat), de a legjobb
aktivitást ez esetben is a legnagyobb térkitöltésű triszepoxiddal (FT) értük el.
Ugyanakkor, figyelembe véve a rögzített enzim specifikus aktivitását, a
neopentilglikol-diglicidil-éterrel (NB) jóval kiemelkedőbb - 200% feletti - értéket
értünk el.
5.5. táblázat. Az epoxivegyület típusának hatása a kapacitásra és a biokatalitikus aktivitásra
mágneses nanorészecskén.

UB

Átlagos kapacitás

YA

[μmol × min-1 × g-1]

[mg/5mg hordozó]

[%]

MNP-E/PB10Co-PAL

9,8 ± 1,1

0,465

80

MNP-E/BB10Co-PAL

10,0 ± 0,3

0,417

90

MNP-E/CB10Co-PAL

10,2 ± 0,6

0,374

103

MNP-E/HB10Co-PAL

10,4 ± 0,5

0,437

90

MNP-E/FB10Co-PAL

11,4 ± 0,6

0,307

139

MNP-E/GB10Co-PAL

12,1 ± 2,5

0,307

148

MNP-E/NB10Co-PAL

13,7 ± 0,6

0,213

235

MNP-E/GT10Co-PAL

13,0 ± 1,1

0,370

132

MNP-E/NT10Co-PAL

13,7 ± 1,2

0,394

131

MNP-E/FT10Co-PAL

24,7 ± 1,5

0,583

159

A méréseket minden esetben három ismétlésben végeztük az L-1a
ammóniaeliminációs reakciójában. A kapacitás értékek esetén a szórás 5% alatt volt.
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Mágneses nanohordozók esetén megfigyelhető volt, hogy a hosszabb, vagy
mobilisabb láncot, telített gyűrűt tartalmazó epoxivegyületekkel (PB/BB/CB/HB)
elért eredmények kismértékben elmaradtak a rövidebb, elágazást (GB/NB),
valamint az aromás gyűrűt (FB) tartalmazó biszepoxidokkal elért biokatalitikus
aktivitás és specifikus enzimaktivitás értékektől.
Szelektív kovalens rögzítés hatékonyságának vizsgálata
A hisztidinjelölt fehérjék előállítása során a termelő sejt enzimenként igen
változatos mennyiségben képes előállítani a kívánt enzimet. A sejtfeltárást követően
a célfehérje-tartalom ennek megfelelően a néhány százaléktól egészen 70-80%-ig
sokféle lehet. Annak érdekében, hogy demonstráljuk az általunk fejlesztett szelektív
rögzítésre alkalmas hordozó és a módszer hatékonyságát, összehasonlítottuk a
bifunkciós és a csak epoxicsoportokat tartalmazó hordozót különböző célfehérjetartalmú fehérjekeverékekből történő rögzítés során. Ezzel jól összehasonlítható,
hogy milyen szennyező fehérjetartalom mellett jelent már komoly előnyt a szelektív
rögzítésre képes hordozó.
Vizsgálatainkhoz a könnyebb szeparálhatóság miatt mágneses nanorészecskét
alkalmaztunk. Mivel az MNP-E/NB10Co-PAL katalizátor esetén értük el a legjobb
specifikus enzimaktivitást, ezért ezzel végeztük el az összehasonlítást. A csak
epoxicsoportokat tartalmazó hordozó ennek megfelelően a csak NB-vel módosított
nanorészecske volt. Mivel az általunk használt PcPAL enzim igen alacsony
expresszióval termelhető, így a legkisebb célenzimtartalom 3,8%-kal a kiindulási
fehérjekeverékünk volt. Minden további koncentrációt mesterségesen állítottunk
elő a fehérjekeverék és ismert koncentrációjú tisztított PcPAL oldat megfelelő
arányú keverésével. A nanorészecskére vonatkoztatott célfehérje tartalom minden
esetben megegyezett.
Az eredmények (5.6. táblázat) igen látványosan megmutatják a bifunkciós hordozó
előnyét. A 10% alatti PcPAL tartalom esetén a bifunkciós hordozóval akár 34-szer
aktívabb rögzített enzimkészítményt kapunk. Ez az előny, ha kisebb mértékben is,
de a nagyobb, 50-90%-os, célenzim-koncentráció esetén is megmarad, és még a
tisztított enzimet tartalmazó oldat esetén sem értünk el a csak epoxicsoportokat
tartalmazó nanorészecskével látványosan jobb eredményt, mint a bifunkciós
felületűvel.
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5.6. táblázat. Szelektív és nem specifikus kovalens rögzítés hatékonysága különböző
célenzimtartalmú fehérjekeverékek esetén. A biokatalitikus aktivitásokat az L-1a
ammóniaeliminációs reakciójában határoztuk meg.
𝐌𝐍𝐏−𝐄/𝐍𝐏𝟏𝟎

Célenzimtartalom

UBMNP-NP-PAL

UBMNP-E/NP10Co-PAL

[%]

[μmol × min-1 × g-1]

[μmol × min-1 × g-1]

3,8
5,0
10,0
25,0
50,0
75,0
90,0
100,0

0,4
0,5
1,0
3,3
8,3
11,9
12,4
14,2

13,7
12,3
12,6
13,2
13,4
13,6
13,6
14,1

−𝐏𝐀𝐋

𝐂𝐨
𝑼𝐁
𝑼𝐌𝐍𝐏−𝐍𝐏−𝐏𝐀𝐋
𝐁

34,2
24,1
13,2
4,0
1,6
1,2
1,1
1,0

Szelektív kovalensen rögzített mágneses biokatalizátorok visszaforgathatósága
A visszaforgathatósági vizsgálatokhoz két mágneses biokatalizátort választottunk:
a legjobb specifikus biokatalitikus aktivitással rendelkező MNPs-E/FT10Co-PAL, és a
legjobb
specifikus
enzimaktivitással
rendelkező
MNPs-E/NB10Co-PAL
katalizátorokat. Az ammóniaeliminációs reakció során a racém fenilalanin (rac-1a)
és racém 4-klórfenilalanin (rac-1b) rezolválását is megvalósítottuk. Az addíciós
irányban pedig transz-fahéjsavból (transz-2a) és transz-4-klórfahéjsavból (transz2b) állítottuk elő a megfelelő aminosavakat aszimmetrikus szintézisben. Az egyes
reakciókban az aminosavak enantiomerfelesleg-értékét (ee) HPLC-vel követtük
nyomon. A biokatalizátort mindegyik reakcióban öt körön keresztül forgattunk
vissza. Az egyes körök között csak a reakcióban alkalmazott pufferrel mostuk át
háromszor a katalizátort. Az egymást követő reakciók között mindig mértük a
nedves biokatalizátor tömegét, és csak minimális (5% alatti) katalizátorveszteséget
tapasztaltunk.
Az eliminációs reakció során a természetes szubsztrát esetén tapasztaltunk
néhány százalékos aktivitáscsökkenést, de ez még az ötödik kört követően sem volt
több 10%-nál. A klórszubsztituált fenilalanin esetén pedig végig 50% körüli konverzió
mellett 99% feletti enantiomerfelesleg-értékkel kaptuk a D-aminosavat a keletkező
fahéjsavszármazék mellett (5.7. táblázat).
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5.7. Táblázat. MNP-E/NB10Co-PAL és MNP-E/FT10Co-PAL biokatalizátorok hatékonysága a
rac-1a és rac-1b ammóniaeliminációs reakcióiban öt cikluson keresztül.

rac-1a

rac-1b

Ciklus
száma
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

MNP-E/NB10Co-PAL
c [%]
eeD-1[%]
49
82
48
78
45
71
43
67
43
64
49
»99
49
»99
49
»99
49
»99
49
99

MNP-E/FT10Co-PAL
c [%]
eeD-1[%]
52
93
51
92
48
91
47
91
47
89
50
»99
50
»99
49
»99
50
»99
49
»99

5.8. Táblázat. MNP-E/NB10Co-PAL és MNP-E/FT10Co-PAL biokatalizátorok hatékonysága a
transz-1a és transz-1b ammóniaaddíciós reakcióiban öt cikluson keresztül.

transz-2a

transz-2b

Ciklus
száma
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

MNP-E/NB10Co-PAL
c [%]
eeL-1[%]
85
»99
86
»99
85
»99
82
»99
70
»99
92
»99
91
»99
88
»99
79
»99
61
»99
99

MNP-E/FT10Co-PAL
c [%]
eeL-1[%]
86
»99
87
»99
86
»99
86
»99
83
»99
91
»99
91
»99
89
»99
85
»99
73
»99

Az addíciós reakció során jóval erélyesebb körülmények mellett, 6 M
ammóniaoldatban alkalmaztuk a biokatalizátorokat. A reakciók során egyik esetben
sem tapasztaltunk fémion-, vagy enzimszivárgást. Itt már jelentősebb
aktivitáscsökkenést tapasztaltunk, az ötödik kör végére a biokatalizátorok
jellemzően a kiindulási aktivitásuk 10-25%-át elveszítették. Ugyanakkor a keletkező
L-aminosavakat (L-1a és L-1b) végig kiváló enantiomertisztasággal szolgáltatták. Az
aktivitáscsökkenés a későbbiekben várhatóan mérsékelhető, amennyiben a körök
között beiktatunk egy enyhén savas mosást, mely ellensúlyozza a tömény
ammóniaoldat hatását[148,149].
Rövid összefoglalás, konklúzió
Összegzésként elmondható, hogy szelektív enzimrögzítéshez kifejlesztettünk egy
olyan felületmódosítási eljárást, mely könnyen alkalmazható aminocsoportokkal
funkcionalizált felületeken.[P II] Lehetőséget biztosít, mind a komplexképző, mind
pedig az epoxivegyületek változatos alkalmazására, mely akár komoly befolyással is
lehet a végső biokatalizátor tulajdonságaira. A módszert sikeresen alkalmaztuk és
optimalizáltuk két egymástól teljesen eltérő hordozó típuson a fenilalanin ammónialiáz enzim szelektív rögzítésére (5.16. ábra). Kísérleteinkből kiderült, hogy a
bifunkciós hordozó még nagy célenzim koncentráció mellett is hatékonyabb, mint a
szelektivitással nem rendelkező, csak epoxicsoportokat tartalmazó részecskék. A
szelektíven rögzített PAL katalizátorokkal megvalósítottuk a racém fenilalanin
(rac-1a) és racém 4-klórfenilalanin (rac-1b) rezolválását és az L-fenilalanin, valamint
az L-4-klórfenilalanin előállítását (L-1a és L-1b) kiváló enantiomerfelesleg-értékek
mellett, a katalizátor 5 cikluson keresztüli visszaforgatásával is.
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5.16. ábra. Fenilalanin ammónia-liáz szelektív kovalens rögzítése bifunkciós mágneses
nanorészecskéken – Összefoglalás.
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5.1.3. Savas foszfatázok szelektív rögzítése
A foszfatáz enzimmel kapcsolatos kísérletek a grazi Műszaki Egyetemmel való
együttműködésben zajlottak. A hordozó fejlesztése a Műegyetemen, a rögzítési
kísérletek és aktivitásvizsgálatok részben itt, részben Ausztriában zajlottak. A
bemutatott eredmények Nagy Flórával való közös munka nyomán születtek, aki az
együttműködés keretében hosszabb időt töltött Prof. Dr. Kurt Faber
Kutatócsoportjában.
Az előzőekben bemutatott bifunkciós részecskék kiválóan alkalmasak voltak
hisztidinjelölt fenilalanin ammónia-liáz szelektív kovalens rögzítésére. A felületen
található fémionoknak köszönhető szelektivitást és a kovalens rögzítés nyújtotta
stabilizálást azonban nem csak a már bemutatott módszerrel lehet biztosítani.
Bifunkciós felületű szilárd részecskéket alkalmazva szelektíven megvalósíthatjuk a
hordozó felületén komplexben lévő enzimek utólagos kovalens stabilizálását. Ehhez
szükség van a már megszokott komplexképző csoportokra, melyek a megfelelő
fémiont a felületen megkötve biztosítják a szelektivitást, valamint olyan reaktív
funkciós csoportokra, amelyeken keresztül bifunkciós vegyületekkel
keresztkötéseket hozhatunk létre az enzimek és a szilárd részecskék között. Így végül
két lépésben kaphatunk szelektíven, ám de kovalensen rögzített enzimkészítményt.
Hordozó előállítása, optimalizálás
Munkánk során egy hisztidinjelöléssel ellátott savas foszfatázt kívántunk rögzíteni
bifunkciós szilika részecskékhez. A szilika részecskéket Ströber-módszerrel képeztük,
tetraetil-ortoszilikát bázikus polikondenzációjával. A keletkező, közel 1
mikrométeres részecskék felületén aminocsoportokat alakítottunk ki 3aminopropil-trimetoxi-szilán felhasználásával. Az aminocsoportokon keresztül
könnyen létrehozhatók keresztkötések glutáraldehiddel vagy bifunkciós
epoxivegyületekkel. Emellett egy részüket EDTA-dianhidriddel elreagáltatva a
komplexképző csoportok is kialakíthatóak. Ennél a stratégiánál fontos szempont,
hogy maradjon elegendő aminocsoport a keresztkötések kialakítására. Ennek
érdekében, az első felületmódosítási lépésben alkalmazott aminoszilán
mennyiségéhez képest 0,125; 0,25; 0,375 és 0,50 ekvivalens EDTA-dianhidriddel is
elvégeztük a második felületmódosítási lépést. A megfelelő fémion- és
komplexképző-mennyiség kiválasztásához a négy eltérő mennyiségű EDa-val
felületmódosított hordozót vizsgáltuk vas-, kobalt-, nikkel-, cink- és réz-ionok
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alkalmazása mellett. A célunk egy jó szelektivitással és kapacitással rendelkező és jó
aktivitású biokatalizátort eredményező szilika nanorészecske kiválasztása volt.
A különböző fémionokat tartalmazó hordozót egy éjszakán át rázattuk a Phon-Sf
savas foszfatázt tartalmazó sejtlizátummal, majd pufferes mosást követően
vizsgáltuk a készítmények aktivitását 4-nitrofenil-foszfát hidrolízisében (5.17. ábra
A). Az eredményekből jól látható, hogy kapacitásban, aktivitásban és
szelektivitásban is a Ni2+-tartalmú részecskék bizonyultak a legalkalmasabbnak a
savas foszfatáz rögzítésére (5.17. ábra B,C).

5.17. ábra. Rögzített Phon-Sf biokatalizátorok vizsgálata. A: a vizsgált tesztreakció a 4-nitrofenilfoszfát (3b) hidrolízise. B: a felületi komplexképző-mennyiség és a fémionok hatása a
biokatalitikus aktivitásra. A felületmódosítás során alkalmazott EDa mennyiségek minden fém
esetén a következőek voltak: 0,125; 0,250; 0,375 és 0,500 ekvivalens az előző felületmódosítási
lépésben alkalmazott aminoszilán mennyiségéhez viszonyítva. A méréseket három ismétléssel
végeztük. C: legnagyobb komplexképző-tartalmú hordozókon megkötött fehérjék összetétele.

Részletesebben vizsgálva a különböző mennyiségű EDTA-dianhidriddel
felületmódosított és Ni2+-ionokkal komplexált hordozókat azt találtuk, hogy az
alkalmazott célenzim teljes mennyiségének megkötéséhez és így a maximális
kapacitás eléréséhez már 0,25 ekvivalens EDa alkalmazása is elegendő (5.9.
táblázat). Mivel a későbbi keresztkötések kialakítása szempontjából előnyös, hogy
minél több szabad aminocsoport maradjon, ezért a célunk itt az volt, hogy minél
kisebb mennyiségű EDa alkalmazása mellett érjünk el minél nagyobb kapacitást és
aktivitást. Ennek megfelelően a kovalens stabilizálási kísérletekhez a 0,25 ekvivalens
hordozó-EDa arányt választottuk (SNP-AE0,25-Ni).
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5.9. táblázat. A komplexképző mennyiségének hatása a rögzített biokatalizátorok
kapacitására és biokatalitikus aktivitására a 3b hidrolízisében.

Bioatalizátor

EDa mennyiség

UB

IA

YA

[ekvivalens]

[μmol × min-1 × g-1]

[%]

[%]

SNP-AE0,125-Ni-PhonSf

0,125

206 ± 15

88

26

SNP-AE0,250-Ni-PhonSf

0,250

239 ±22

100

24

SNP-AE0,375-Ni-PhonSf

0,375

244 ± 8

100

24

SNP-AE0,500-Ni-PhonSf

0,500

245 ± 21

100

25

Kovalens stabilizálás
Mivel a biszepoxivegyületeknek igen rossz a vízoldhatósága, a keresztkötések
kialakítása során 20 V/V% etanolt alkalmaztunk segédoldószerként. Első lépésben
elvégeztük a célenzim PhoN-Sf rögzítését a fémkomplexen keresztül és az így
rögzített enzimet elválasztottuk a fehérjekeverék oldatától. Pufferes mosást
követően adtuk hozzá a megfelelő keresztkötő oldatát. Három biszepoxi vegyülettel
(GB, NB, PB) és az enzimrögzítések során gyakran alkalmazott glutáraldehiddel is
megvalósítottuk a kovalens stabilizálást. A legjobb eredményt a neopentilglikoldiglicidil-éterrel értük el, amely 220 U/g-os specifikus biokatalitikus aktivitása alig
maradt el a kiindulási, keresztkötőt nem tartalmazó készítményétől (239 U/g).
25
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YA [%]
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5.18. ábra. Keresztkötők hatása a szelektíven rögzített és kovalensen stabilizált Phon-Sf
biokatalizátorok aktivitására 4-nitrofenil-foszfát (3) hidrolízisében (◼ specifikus biokatalitikus
aktivitás, ● fajlagos enzimaktivitás. A méréseket három ismétléssel végeztük.

Mivel a komplexképzés során azt tapasztaltuk, hogy az SNP-AE0,25-Ni hordozó
képes megkötni az összes célenzimet, ezért elvégeztük a komplexálást és a kovalens
stabilizálást kétszeres mennyiségű célfehérjével is. Ebben az esetben már csak a
legjobbnak bizonyult neopentilglikol-diglicidil-étert használtuk a stabilizáláshoz.
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Ennek során azt tapasztaltuk, hogy a készítmény specifikus biokatalitikus aktivitása
majdnem háromszorosára növekedett (600 U/g). A hordozó ebben az esetben is
majdnem a teljes enzimmennyiséget komplexálta.
Annak érdekében, hogy pontosan meghatározhassuk a komplexképző csoportok
és a kovalens kötőhelyek arányát, ninhidrin reagens alkalmazásával meghatároztuk
a kezdeti (386 µmol/g) és az EDa-val történő felületmódosítás után megmaradt
(113 µmol/g) aminocsoportok mennyiségét. A mérésekből jól látható, hogy a
kiindulási kovalens kötőhelyek egyharmada maradt meg a komplexképző beépítését
követően.
Az általunk megvalósított rögzítési eljárással kapott biokatalizátort
összehasonlítottuk egy népszerű, kereskedelmi forgalomban kapható,
epoxicsoportokat tartalmazó polimer hordozón (ChiralVision Immobead T2-150),
valamint három Fe3+-tartalmú, hisztidinjelölt fehérjék komplexképzésére
kifejlesztett hordozón (EziGTM-1, 2, és 3Fe) rögzített készítménnyel is. Mivel a
kereskedelmi affinitáshordozó vas-ionokat tartalmazott, elvégeztük a rögzítést az
általunk fejlesztett eljárással vas-ionokat tartalmazó szilika nanorészecskékkel is. Az
eredmények összehasonlításából az derült ki, hogy a kereskedelmi hordozók sem
kapacitásban, sem pedig a rögzített készítmény aktivitását tekintve (Immobead 150:
87 U/g; EziGTM: 80-105 U/g) nem tudták megközelíteni az általunk fejlesztett
biokatalizátorok tulajdonságait (5.19. ábra).

5.19. ábra. Általunk fejlesztett Ni2+- (SNP-Ni; SNP-AE0,25-Ni-NPE-PhonSf) és Fe3+-ionokat (SNP-Fe;
SNP-AE0,25-Fe-NPE-PhonSf) tartalmazó szelektív rögzítésre alkalmas és kereskedelmi
forgalomban kapható hordozókon (kovalens rögzítés: Immobead 150; szelektív rögzítés: EziG1,2,3Fe) rögzített Phon-Sf biokatalizátorok aktivitása 4-nitrofenil-foszfát (3) hidrolízisében. A
méréseket három ismétléssel végeztük.
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Transzforszforilezési reakciók
A foszfatáz enzimek a katalízis során nem igényelnek kofaktort, foszfátdonorként
elfogadnak olcsó, szervetlen foszfátsókat és jellemzően igen széles
szubsztráttartománnyal rendelkeznek. Az együttműködésünk kapcsán az általunk
fejlesztett biokatalizátor hatékonyságát több szubsztráton is vizsgálták. Három,
tulajdonságaikban eltérő vegyület transzfoszforilációs reakcióját valósították meg
szakaszos és folyamatos körülmények között (5.20. ábra).

5.20. ábra. SNP-AE0,25-Ni-NB-PhonSf biokatalizátor alkalmazása hidroxilcsoportot tartalmazó
vegyületek foszforilezési reakciójában szakaszos és folyamatos áramlásos üzemben.

A kis mennyiségben, rázatott lombikban megvalósított reakciók esetén,
összevetve a kereskedelmi hordozókon rögzített katalizátorokkal, az általunk
fejlesztett készítménnyel értük el a legrövidebb idő alatt a maximális
termékkoncentrációt.
Szakaszos üzemben azonban minden esetben beindult a foszforilezett termék
hidrolízise. Ezt folyamatos áramlásos rendszerben lehet a leghatékonyabban
kiküszöbölni, ahol be lehet állítani egy maximális, állandó termékkoncentrációt.
Ráadásul jóval nagyobb specifikus biokatalizátor aktivitás érhető el folyamatos
üzemben (5.10. táblázat).
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5.10. táblázat. SNP-AE0,25-Ni-NB-PhonSf biokatalizátor specifikus biokatalitikus aktivitása
4a, 5a, és 6a transzfoszforilezési reakciója során szakaszos és folyamatos üzemben.
Szakaszos üzem
Szubsztrát

Folyamatos áramlásos üzem

cmax

rsz

cf

rf

[mM]

[μmol/min-1 × g-1]

[mM]

[μmol/min-1 × g-1]

4a

163

43.5

160

500

5a

78

10.0

67

70

6a

157

15.5

129

130

cmax: szakaszos üzemben elért maximális termékkoncentráció. rsz: specifikus biokatalitikus aktivitás
szakaszos üzemben. cf: folyamatos üzemben elért termékkoncentráció az egyensúly beálltát
követően. rf: specifikus biokatalitikus aktivitás folyamatos üzemben.
Reakciókörülmények szakaszos üzemben: kiindulási koncentrációk: 4a és 6a esetén 500 mM; 5a
esetén 300 mM; PPi 250 mM; 1% DMSO; pH 4,2; 30 °C; 800 rpm. Reakciókörülmények folyamatos
üzemben: kiindulási koncentrációk: 4-6a 500 mM; PPi 250 mM; 1% DMSO; pH 4,2; 30 °C; áramlási
sebesség 4a esetén 0,3 ml/perc, 5a és 6a esetén 0,1 ml/perc.

Rövid összefoglalás, konklúzió
Kutatásunk során megvalósítottuk egy savas foszfatáz enzim szelektív rögzítését
közvetlenül a sejtlizátumból [P IV]. A nagy fajlagos felületű szilika nanorészecskéket
részlegesen komplexképző vegyülettel módosítottuk, a komplexképző
mennyiségének optimalizálásával és a legmegfelelőbb fémion kiválasztásával
elértük, hogy nagy enzimkötő-kapacitás mellett is elegendő aminocsoport maradjon
az utólagos kovalens stabilizáláshoz (5.21. ábra). Neopentilglikol-diglicidil-éter
keresztkötő alkalmazásával a szelektív komplexképzést követően kialakítottuk a
kovalens kötéseket a hordozó felületi aminocsoportjai és az enzim reaktív
oldalláncai között. A kovalens stabilizálást követően alig tapasztaltunk csökkenést a
készítmény specifikus biokatalitikus aktivitásában, és messze felülmúlta a
kereskedelmi forgalomban kapható enzimrögzítésre gyakran alkalmazott
hordozókat. Az így előállított foszfatáz enzimkészítményt sikeresen alkalmaztuk
különböző alkoholok foszforilezési reakcióiban szakaszos és folyamatos áramlásos
körülmények között.
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5.21. ábra. Savas foszfatáz kétlépéses szelektív kovalens rögzítése – Összefoglalás.
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5.2. Átmenetifémek alkalmazása redukciós és oxidációs reakciókban
5.2.1. Arany nanorészecskék előállítása és alkalmazása aromás
nitrovegyületek redukciójában
Az irodalmi áttekintésben bemutatott kolloidlecsapásos eljárás igen elterjedt,
mivel jól szabályozható méretű és alakú részecskéket lehet előállítani. A klasszikus
Turkevich-módszer során alkalmazott nátrium-citráton[288] kívül ma már számos más
redukáló és stabilizáló ágens (zselatin[289], aminosavak[290]) jelenlétében valósítottak
meg arany nanorészecske-képzést. Korábbi kutatásokban az agarózgélt leginkább a
már előállított nanorészecske stabilizálására használták[291,292], és egy esetben írták
le alkalmazását redukáló ágensként is[293], de nem vizsgálták részletesebben az
agaróz hatását az arany nanorészecske képződésére.
Arany nanorészecskék előállításának optimalizálása
Munkánk során, szisztematikusan vizsgáltuk mind az arany prekurzor, mind pedig
az agaróz koncentrációjának hatását. A keletkező részecskék színe szemmel
láthatóan is jelentősen eltért a különböző koncentrációk esetén, amit az UV-VIS
spektrumokból meghatározott abszorpciós maximumok is megerősítettek (5.22.
ábra). A felületi plazmonrezonanciának köszönhetően az elnyelési maximumból jól
lehet következtetni az arany nanorészecskék méretére és diszperzitására.
A nagyobb méretű és kevésbé egységes átmérővel rendelkező részecskék esetén
magasabb λmax értékeket mérhetünk. A méret növekedésével és az elnyelési
maximum eltolódásával párhuzamosan a részecskék színe szemmel láthatóan is
változott a rózsaszínes-pirosból a lilán át a kék színig. Állandó agarózkoncentráció
mellett az arany prekurzor mennyiségének növelésével egyre nagyobb méretű
részecskéket kaptunk. Az aranysó koncentrációjának növelése a korábbi irodalmi
példákban is a részecskeméret növekedésével járt. A redukáló ágensként is szolgáló
agaróz koncentrációjának emelésével azonban csökkent a részecskeméret. Ezt az
elnyelési maximumok mellett a transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek is
megerősítették. Jól látható tehát, hogy az agarózgél kiválóan alkalmas redukáló
ágensként arany nanorészecskék előállítására és a képződő részecskék egyből a
gélmátrixba ágyazódnak, ezzel elkerülhető az aggregációjuk. Ugyanakkor az
agarózgélben rögzített AuNPs önmagában igen gyenge mechanikai tulajdonságokkal
rendelkezik, vizes közegben duzzadhat, elválasztása a reakcióközegtől és így
visszaforgathatósága is nehézkes. Ezen negatív tulajdonságok kiküszöbölése
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érdekében az agarózgélbe ágyazott AuNPs-t adszorpcióval rögzítettük egy pórusos
metakrilát polimer hordozóra (Resindion EA 403/S).

5.22. ábra. Előállított arany nanorészecskék tulajdonságai. A: agarózgélbe ágyazott arany
nanorészecskék maximális elnyelési hullámhossza a szintézis során alkalmazott agaróz és arany
prekurzor koncentrációjának függvényében. B: Képződő arany nanorészecskék méreteloszlása
2 m/V% agarózkoncentráció mellett. Az átlagos méretet és méreteloszlást transzmissziós
elektronmikroszkópos méréssekkel határoztuk meg. Az ábrán két kiválasztott arany prekurzor
koncentrációhoz tartozó részecskék TEM képe és méreteloszlása látható.

Gazdasági szempontokat figyelembe véve az arany prekurzort minél kisebb
koncentrációban kívántuk alkalmazni, így 0,1 mM HAuCl4 és 1 m/V%
agarózkoncentrációjú összetételt választottuk, ahol kellően kis méretű arany
nanorészecskék keletkeztek.
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Rögzített arany nanokatalizátor alkalmazása szakaszos üzemben aromás
nitrovegyületek redukciójában
Az így előállított AuNPs-AR-P katalizátor hatékonyságát a leggyakrabban
alkalmazott 4-nitrofenol (7a) mellett négy további aromás nitrovegyület
redukciójában vizsgáltuk szakaszos körülmények között (5.23. ábra).

5.23. ábra. Aromás nitrovegyületek redukciója NaBH4-del AuNPs-AR-P katalizátor jelenlétében.

A reakciókat UV-Vis spektrofotometriával követtük nyomon. Mindegyik aromás
nitrovegyület esetén meghatároztuk az abszorbanciamaximumot, ahol a keletkező
amin már nem rendelkezik számottevő elnyeléssel. Először NaBH4 redukálószer
jelenlétében, de a katalizátor nélkül vizsgáltuk a reakciókat, azonban 24 óra
elteltével sem tapasztaltuk a megfelelő aminok keletkezését.
Ezt követően megismételtük a reakciókat AuNPs-AR-P katalizátor jelenlétében, és
már néhány perc elteltével is a kiindulási nitrovegyületek jelentős fogyását
tapasztaltuk. Két órán át követtük a reakció előrehaladását (először 5 perc után, 10
és 60 perc között 10 percenként, majd 30 percenként vettünk mintát). Minden
esetben a 200 és 600 nm közötti teljes spektrumot vettünk fel, hogy monitorozzuk
az 523 nm körüli abszorbanciaértékeket is. Az itt megjelenő abszorbancianövekedés
az arany katalizátor szivárgását jelzi, ezt azonban egyik esetben sem tapasztaltuk
(5.11. táblázat).
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5.11. táblázat. Különböző aromás nitrovegyületek redukciója AuNPs-AR-P katalizátor
jelenlétében NaBH4-del.

c

rsz

cmax

tmax

[%]

[µmol/perc × g]

[%]

[perc]

7a

56,4 ± 3,1

332 ± 18

>95

50

7b

53,0 ± 1,7

312 ± 10

>95

50

7c

10,7 ± 0,9

63 ± 5

>95

120

7d

56,5 ± 1,7

332 ± 10

>99

40

7e

11,3 ± 2,7

67 ± 2

>95

120

c: átlagos konverzió 10 perc után; rsz: katalitikus aktivitás a 10 perc alatt elért konverzió
alapján. cmax: a reakció során elért maximális konverzió. Azt az értéket tekintettük
maximálisnak amikor két egymás utáni időpillanatban mért konverzióérték közti eltérés
kisebb volt, mint 3%, vagy a legutolsó mért értéket; tmax: maximális konverzióhoz tartozó
reakcióidő.

Rögzített arany nanokatalizátor alkalmazása folyamatos átfolyásos rendszerben
Miután szakaszos üzemben jól alkalmazhatónak bizonyult a készítményünk és
nem tapasztaltuk a gélbe ágyazott részecskék lemosódását, az AuNPs-AR-P
katalizátort oszlopba töltve folyamatos áramlásos rendszerben is kipróbáltuk a 7a
redukciójában. A rozsdamentesacél-oszlopba töltött katalizátoron HPLC-pumpa
segítségével áramoltattuk át a kiindulási reakcióelegyet. Vizsgáltuk mind a
szubsztrát koncentrációjának, mind pedig az áramlási sebességnek a hatását a
konverzióra. A redukálószer NaBH4-et végig tízszeres feleslegben alkalmaztuk a
nitrovegyülethez képest. Mindegyik beállítás esetén az egyensúly beálltát követően
5 perces időkülönbségekkel 5 mintát vettünk, és UV-Vis spektrofotometriás
méréssel határoztuk meg a konverziót. A konverzióértékeket az 5 mérési pont
átlagaként adtuk meg. A szórás minden esetben 5% alatti volt (átlagosan 1,6%).
Ebben az esetben is vizsgáltuk a minták elnyelését 523 nm-en, de egyik esetben sem
tapasztaltuk a katalizátor megjelenését. Várakozásainknak megfelelően mind az
áramlási sebességnek, mind pedig a szubsztrátkoncentrációnak jelentős hatása volt
a konverzióra (5.24. ábra). Megfelelő beállítások mellett azonban hatékonyan
tudtuk alkalmazni a folyamatos áramlásos rendszert a modellvegyületként
választott 7a redukciójában.
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5.24. ábra. Az AuNPs-AR-P katalizátor hatékonysága folyamatos áramlásos rendszerben 4nitrofenol (7a) redukciójában eltérő szubsztrátkoncentrációk és áramlási sebességek mellett. A
redukálószerként alkalmazott NaBH4 mennyisége végig 10 ekvivalens volt a 7a-ra vonatkoztatva.

Rövid összefoglalás, konklúzió
Vizsgáltuk az agarózt mint természetes polimert arany nanorészecskék
környezetbarát előállításában és in situ stabilizálásában [P V]. Feltártuk, hogy az
agaróz és az arany prekurzor koncentrációjának pontos beállításával jól
szabályozható a keletkező AuNPs mérete és méreteloszlása. Egy makropórusos
metakrilát polimert alkalmaztunk szilárd hordozóként agarózgélbe ágyazott
nanorészecskék adszorbeálására. Így kiküszöböltük az önmagában csekély
mechanikai szilárdsággal rendelkező, jellemzően duzzadó agarózgél hátrányos
tulajdonságait, és könnyen kezelhető formában tudtuk alkalmazni az AuNPs
katalizátort öt aromás nitrovegyület redukciója során. A polimer hordozó által
biztosított előnyös tulajdonságok lehetővé tették a katalizátor alkalmazását
oszlopba töltve, folyamatos átfolyásos rendszerben (5.25. ábra). Az áramlásos
rendszerben történő alkalmazás jól demonstrálta a katalizátor stabilitását, és egy
egyszerű lehetőséget biztosít annak újrafelhasználására.
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5.25. ábra. Arany nanorészecskék előállítása, rögzítése és alkalmazása aromás nitrovegyületek
redukciójában– Összefoglalás.
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5.2.2. Ruténiumkatalízis alkalmazása N-szubsztituált mezo-3,4dihidroxipirrolidin-vegyületek előállításában
A mezo-3,4-dihidorxipirrolidin-vegyületeket leggyakrabban a sztereocentrumot
tartalmazó mezo-borkősavból kiindulva, valamint 3-pirrolin ozmium-tetroxid és Nmetilmorfolin-N-oxid jelenlétében lejátszódó oxidációjával állítják elő. Munkánk
során sztereocentrumot nem tartalmazó kiindulási vegyületből és a költséges és
egészségkárosító ozmiumkatalizátor nélkül kívántuk megvalósítani az Nszubsztituált mezo-3,4-dihidroxipirrolidinek előállítását. Ruténiumkatalízist már
korábban is alkalmaztak olefinekből cisz-diolok előállítására, és a ruténium-klorid
mind gazdaságilag, mind környezet- és munkavédelmi szempontból előnyösebb
tulajdonságokkal rendelkezik. Így mi is ezt a módszert kívántuk kiterjeszteni a mezo3,4-dihidroxipirrolidin vegyületek előállítására.
mezo-Diolok előállítása ruténiumkatalizátor alkalmazásával
Az N-szubsztituált 2,5-dihidro-1H-pirrolt (12a) (Z)-but-2-én-1,4-diolból (9)
alakítottuk ki az abból képzett dimezilát (10) és anilin (11a) gyűrűzárásával. Ilyen 3pirrolin vegyületeket már sikeresen oxidáltak ozmiumkatalízis mellett és kapták a
megfelelő cisz-diolt. Ruténiumkatalizátorokkal eddig 2,5-dihidro-1H-pirrolszármazékokon nem végeztek ilyen kísérleteket, csak savamid típusú vegyületek
cisz-dihidroxilezését valósították meg. Ezen eredmények alapján kísérletet tettünk
a diol funkció kialakítására kétféle ruténium-klorid mennyiség (0,005 és 0,07
ekvivalens) mellett cérium-klorid jelenlétében és anélkül is, de egyik esetben sem
tapasztaltunk termékképződést.
Mivel az irodalomban már láttunk példát a (Z)-1,4-bisz(benziloxi)-but-2-én,
valamint ((Z)-but-2-én-1,4-diil)diacetát RuCl3 és NaIO4 jelenlétében történő
oxidációjára, ezért a következőkben a kiindulási vegyületből képzett 10 dimezilát
származékon kíséreltük meg kialakítani a diolfunkciót. A várakozásainknak
megfelelően a 10 vegyülettel már meg tudtuk valósítani az oxidációs lépést, és az
irodalmi analógia alapján 0,07 ekvivalens ruténium-klorid alkalmazása mellett, 05 °C-on néhány perces reakcióban állítottuk elő a 14 diolt. Oszlopkromatográfiás
tisztítást követően 60%-os termelést értünk el. A ruténiumkatalizátor
mennyiségének csökkentése érdekében itt is kipróbáltuk cérium-klorid mint Lewissav, jelenlétében is a reakciót, és 0,005 ekvivalens RuCl3 és 0,1 ekvivalens CeCl3
alkalmazása mellett is hasonló eredményt értünk el.
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5.26. ábra. Lehetséges megoldások N-szubsztituált mezo-3,4-dihidroxipirrolidin-vegyületek
előállítására OsO4-mentes reakciókban.

Méretnövelést követően optimalizáltuk a reakcióidőt, és így a 40 mmol kiindulási
anyagmennyiség esetén negyedórás reakcióban állítottuk elő a kívánt diolt. A
ruténiumkatalizátor, valamint az oldószer eltávolítását követően, átkristályosítás és
oszlopkromatográfiás tisztítás nélkül, diklórmetános digerálást követően 70%-os
termeléssel kaptuk a kívánt mezo-diolt (14). Mivel pusztán néhány perces
reakcióban kapjuk a kívánt terméket, igen fontos, hogy a feldolgozás során minél
gyorsabban eljussunk a telített Na2SO3-oldattal történő mosási lépésig, mely a
ruténiumkatalizátor elbontásával megállítja a reakciót. Az extrakció előtt a
reakcióelegyben lévő vizet nátrium-szulfáttal megkötöttük, majd a szárítószert és a
be nem oldódott vagy kivált sókat szűréssel eltávolítottuk. A szűrési lépés időigénye
összemérhető magával a reakcióval, így ez alatt a néhány perc alatt is számos
kedvezőtlen
mellékreakció
végbemehet.
Mivel
léteznek
módszerek
ruténiumkatalizátorok rögzítésére, így a későbbiekben lehetőség nyílik egy gyorsabb
elválasztásra, mely kedvezhet a további termelésnövekedésnek.
A mezo-diol funkció kialakítását követően gyűrűzárással jutottunk a kívánt Nszubsztituált mezo-3,4-dihidroxipirrolidin-vegyületekhez. A gyűrűzárást etanol
oldószerben valósítottuk meg kálium-jodidot jelenlétében. A legjobb izolált
termelést 4-fluoranilin esetén értük el (5.12 táblázat).
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5.12. táblázat. N-szubsztituált mezo-3,4-dihidroxipirrolidin-vegyületek előállítása a mezodiol (14) és aminok (11a-c) gyűrűzárási reakciójában.

Izolált termelés

Amin(11a-c)
1
2
3

[%]

anilin (11a)
4-metoxianinlin (11b)
4-fluoranilin (11c)

66
68
84

Rövid összefoglalás, konklúzió
Munkánk során kidolgoztunk egy új reakcióutat mezo-3,4-dihidroxipirrolidinek
előállítására, mely során nincs szükség az igen drága és rendkívül toxikus ozmiumtetroxid katalizátor alkalmazására. [P VI] Ruténium-klorid, cérium-klorid és nátriumperjodát jelenlétében megvalósítottuk a 14 dimezilát oxidációját, így kialakítva a
cisz-diol szerkezetet. A gyűrűzárási reakcióban 66-68% termeléssel nyertük a mezo1-fenil- és mezo-1-(4-metoxifenil)pirrolidin-3,4-diolt (13a,b) és igen jó, 83%
termeléssel a mezo-1-(4-fluorfenil)pirrolidin-3,4-diolt (13c). Az így előállított
mezovegyületek jó kiindulási anyagok lehetnek enzimkatalizált aszimmetrikus
szintézisekben, mint például lipázkatalizált szelektív O-acilezési reakciókban.
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6. Összefoglalás

Doktori munkám során célom volt kémiai és biokatalizátorok alkalmazása, illetve
rögzítése és a rögzített katalizátorok előnyeinek bemutatása: könnyű
szeparálhatósága a reakcióközegtől, egyszerű visszaforgatása vagy éppen
alkalmazása folyamatos áramlásos rendszerben.
Hisztidinjelölt enzimek rögzítését több különböző módon is megvalósítottuk,
minden esetben valamilyen szelektív módszert alkalmazva, mellyel elkerülhető az
enzim előzetes tisztítása. Így az előállítást követően, a sok esetben költséges
kromatográfiás eljárásokat kihagyva, közvetlenül a fehérjekeverékből végeztük el a
rögzítést. Ehhez elsőként etilén-diamin-tetraecetsavból alakítottunk ki
komplexképző csoportokat egy kereskedelmi polimer hordozó felszínén, melyhez
kobalt-ionokat kapcsoltunk. A fémionokon keresztül egylépésben tisztítottuk és
rögzítettük szelektíven a hisztidinjelölt fenilalanin ammónia-liáz enzimet. A fémfehérje komplexben reverzibilisen van rögzítve a célenzim, mely lehetővé teszi a
katalizátor regenerálását az enzim inaktiválódása esetén. Ennek bemutatásához
kidolgoztunk egy megfelelő protokollt a hordozó regenerálására, és demonstráltuk
a polimer visszaforgathatóságát.
Mivel számos esetben szükséges lehet stabil, kovalensen rögzített
biokatalizátorok alkalmazására, ezért az előbbi, fémionaffinitás-kromatográfia
nyújtotta szelektivitást ötvöztük a kovalens kötés nyújtotta stabilitással.
Hisztidinjelölt savas foszfatáz enzimet először részben komplexképzőt és nikkelionokat tartalmazó szilika nanorészecskéhez rögzítettük, és így kinyertük a többi
szennyező fehérje mellől. Ezt követően a második lépésben keresztkötőket
alkalmazva stabilizáltuk a felületen a célenzimet.
A rögzítési folyamat két lépését egyszerre is megvalósítottuk. Ez esetben
kereskedelmi polimer hordozón és mágneses nanorészecskén is létrehoztunk olyan
bifunkciós felületeket, melyeken egyszerre megtalálhatóak a szelektív kölcsönhatás
kialakításáért felelős komplexált fémionok és a kovalens rögzítésre alkalmas
epoxicsoportok. Így a rögzítési folyamatban megszakítás nélkül állíthattuk elő a
szelektíven és kovalensen rögzített biokatalizátort. Ezzel a módszerrel a már
korábban is alkalmazott fenilalanin ammónia-liázt rögzítettük. A módszer előnye,
hogy rendkívül nagy változatosságot enged meg az alkalmazott epoxivegyületek és
komplexképzők terén, mely nagy hatással lehet a végső biokatalizátor aktivitására.
Eddig ritkán alkalmazott természetes polimert, az agarózt, felhasználva állítottunk
elő arany nanorészecskéket és a folyamat során vizsgáltuk a redukáló ágens
szerepét is betöltő agaróz és az arany(III)-vegyület koncentrációjának hatását a
képződő részecske méretére és tulajdonságaira. A képződő agarózgélbe ágyazott
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nanorészecskét egy pórusos polimer hordozón rögzítettük, így alkalmassá téve
folyamatos áramlásos rendszerekben való alkalmazásra is. A katalizátor
hatékonyságát szakaszos módban bemutattuk öt aromás nitrovegyület
redukciójában. Közülük egy modellvegyület esetén folyamatos áramlásos
rendszerben is megvalósítottuk a reakciót.
Ruténiumkatalizált reakciókban megvalósítottuk a (Z)-but-2-én-1,4-diolból
képzett dimezilát oxidációját, és az olefin funkcióból egy cisz-diol szerkezetet
alakítottunk ki. Az így előállított vegyületet különböző aminokkal gyűrűbe zárva Nszubsztituált mezo-3,4-dihidroxipirrolidineket kaptunk, melyek előállítását
korábban leginkább az igen drága és toxikus ozmium-tetroxid felhasználásával
valósították meg. Így egy jóval gazdaságosabb és munkavédelmi szempontból is
előnyösebb utat dolgoztunk ki ezen vegyületek előállítására.
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7. Értekezés tézisei

1. Sikeresen megvalósítottuk a Petroselinum crispum fenilalanin ammónia-liáz
enzimének szelektív rögzítését a reverzibilis kötést biztosító fémionaffinitáskromatográfia elvét alkalmazva. Azonosítottuk a kobaltot, mint a legnagyobb
szelektivitással, kapacitással rendelkező és a leghatékonyabb biokatalizátort
eredményező fémiont. Maximalizáltuk a fajlagos enzimaktivitást a rögzítési
pontok
mennyiségének
szabályozásával
glicidolt
alkalmazva a
felületmódosítás során. [P I, P III]
2. Kidolgoztunk egy regenerálási módszert, mely alkalmas a reverzibilisen
rögzített enzim és a fémion eltávolítására a hordozó felületéről. Bizonyítottuk,
hogy a regenerált hordozón elvégzett rögzítés ugyanolyan hatékony
biokatalizátort eredményez, mint a frissen felületmódosított hordozó
alkalmazása esetén. [P I]
3. Kifejlesztettünk egy olyan új felületmódosítási eljárást hisztidinjelölt enzimek
szelektív rögzítésére, mely könnyen alkalmazható aminocsoportokkal
funkcionalizált felületeken, és lehetőséget biztosít, mind a komplexképzők,
mind pedig az epoxivegyületek változatos alkalmazására. Sikeresen
alkalmaztuk a módszert és optimalizáltuk két egymástól teljesen eltérő
hordozó típuson a fenilalanin ammónia-liáz enzim szelektív rögzítésében. A
rögzítést tíz eltérő epoxivegyülettel megvalósítva megmutattuk, hogy a
módosító epoxivegyület típusa jelentős hatással van a végső biokatalizátor
aktivitására. [P II]
4. Bizonyítottuk, hogy az általunk előállított, fémionaffinitás-elemet és
epoxifunkciót tartalmazó bifunkciós mágneses nanohordozó még nagy
célenzim koncentráció mellett is hatékonyabb, mint szelektivitást biztosító
fémionaffinitás elemmel nem rendelkező, csak epoxifunkciókat tartalmazó
változata. Sikeresen megvalósítottuk a racém fenilalanin és racém 4klórfenilalanin rezolválását és az L-fenilalanin, valamint az L-4-klórfenilalanin
előállítását a szelektíven rögzített fenilalanin ammónia-liáz katalizátorokkal.
Igazoltuk, hogy a biokatalizátorok öt körben visszaforgatva végig kiváló
enantiomerfelesleggel képezték az L-aminosavakat a telítetlen savakra
történő ammóniaaddíciós folyamatban. [P II]
5. Megvalósítottuk egy savas foszfatáz enzim kétlépéses szelektív rögzítését
közvetlenül a sejtlizátumból. Szisztematikusan optimalizálva a fémion típusát
és a komplexképző mennyiségét elértük, hogy nagy enzimkötő kapacitás
mellett is elegendő aminocsoport maradjon az utólagos kovalens
stabilizáláshoz. Neopentilglikol-diglicidil-éter keresztkötő alkalmazásával a
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kovalens stabilizálást követően alig tapasztaltunk csökkenést a készítmény
specifikus biokatalitikus aktivitásában. Az általunk fejlesztett rögzített
készítmény aktivitása messze felülmúlta a kereskedelmi referencia
hordozókkal elért eredményeket. [P IV]
6. Hatékonyan alkalmaztuk szilárd hordozóként egy makropórusos metakrilát
polimert agarózgélbe ágyazott arany nanorészecskék rögzítésére. Feltártuk,
hogy az agaróz és az arany(III)-oldat koncentrációjának pontos beállításával jól
szabályozható a keletkező arany nanorészecske mérete és méreteloszlása.
Sikeresen alkalmaztuk az így előállított katalizátort aromás nitrovegyületek
redukciója során. Demonstráltuk a polimer hordozó nyújtotta előnyöket egy
szubsztrát esetén folyamatos átfolyásos rendszerben is. [P V]
7. Megvalósítottuk a ((Z)-but-2-én-1,4-diil)dimetánszulfonát oxidációját
ruténiumkatalizált reakcióban, és a kettőskötésből egy cisz-diol szerkezetet
alakítottunk ki. Az így előállított vegyület gyűrűzárását három aromás aminnal
is megvalósítottuk. Kidolgoztunk egy jóval gazdaságosabb és munkavédelmi
szempontból is előnyösebb utat N-szubsztituált mezo-3,4-dihidroxipirrolidin
vegyületek előállítására. Ilyen típusú vegyületek előállítását korábban
leginkább az igen drága és toxikus ozmium-tetroxid felhasználásával
valósították meg. [P VI]
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