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1

Bevezetés

A doktori disszertációmban feldolgozott témák a biotechnológia változatos részeihez
kapcsolódnak. A biotechnológia párhuzamosan fejlődött az emberi és társadalmi fejlődéssel. A
biotechnológiai ágazatoknak kétségtelenül hatalmas szerepe van a nemzetgazdaságok
növekedésében, olyan fontos iparágakkal kapcsolatban, mint az élelmiszeripar, agrárium,
gyógyszeripar, energiaipar, vegyipar és környezetvédelem. A hagyományos biotechnológia
alapvetően a fermentációs technológiákra épít. Itt mikroorganizmusok felszaporítására és
mikroorganizmusokkal természetes anyagok előállítására kell gondolni. A modern biotechnológiát
a géntechnológia megjelenésétől számítjuk. A lehetőség, hogy meg tudunk változtatni géneket,
más organizmusba tudjuk helyezni, rengeteg új lehetőséget nyitott meg a biológiával kapcsolatos
kutatások területén. Ez a lehetőség nyitotta meg az utat, hogy rekombináns fehérjéket állítsunk elő.
A folyamatos fejlődés a biológián belül ma már új, önálló tudományterületeket hozott létre, mint
például az enzimológia, az immunológia, a molekuláris diagnosztika vagy a bioinformatika. A
biotechnológia főbb meghatározó irányait az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra A biotechnológia főbb területei

Disszertációmban olyan, a biotechnológiához kapcsolódó eljárásokat fogok bemutatni, melyek
az enzimtechnológiához kapcsolódnak szorosabban. Az általunk használt biokatalizátorokkal
olyan reakciókat valósítottunk meg, melyekben nagy enantiomertisztaságú termékeket állítottunk
elő. A gyógyszeripar számára kiemelten fontos tulajdonság, hogy a termékeket nagy
enantiomertisztasággal állítsuk elő. Dolgozatomban különböző típusú enzimeket és azok
felhasználhatóságát fogom bemutatni. A vizsgált enzimeket natív, tiszta formában, vagy mint
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enzimkészítmény használtuk, ezzel is demonstrálva azt, hogy milyen széleskörűen lehet
felhasználni különböző technológiák során a biokatalizátorokat.
A dolgozatban leírt és vizsgált enzimek négy különböző enzimosztályba sorolhatóak. A
hidrolázok csoportjába tartozó lipáz enzim kinetikus rezolválásra felhasználva állítottunk elő nagy
enantiomertisztaságú potenciális tirozin kináz inhibitorokat. Az oxidoreduktáz enzimek közé
tartozó ketoreduktáz enzimekkel keton redukciókat valósítottunk meg és állítottunk elő szelektíven
nagy enantiomertisztaságú alkoholokat egészsejtes élesztőtörzsekkel. Az új MIO-enzimek
azonosítása és karakterizálása során liáz és izomeráz enzimosztályba tartozó aromás aminosavliázokat és aromás aminosav 2,3-aminomutázokat vizsgáltunk, illetve a felhasználhatóságukat
kinetikus rezolválás és szelektív ammóniaaddíciós reakciókban természetes és nem természetes
aminosavakkal és aminosav-származékokkal is vizsgáltuk.
Dolgozatomban először általános irodalmi áttekintést adok a biokatalízisről és annak
fontosságáról, illetve a biotechnológia során gyakran használt műveleltekről. Bemutatom a
kiralitás jelentőségét az élővilágban és technológiákat, amelyek alkalmasak nagy
enantiomertisztaságú vegyületek előállítására. Ezután az enzimek általános karakterizálását és
előállításuk lehetőségeit mutatom be. Végül általánosságban bemutatom rekombináns enzimek
előállításának, tisztításának és rögzítésének lehetőségeit. Ezek után az egyes szűkebb témákhoz
tartozó irodalmi áttekintést mutatom be. Végül meghatározom a kitűzött célokat az egyes
témakörökhöz. Az irodalmi áttekintés és célkitűzés után bemutatom az elvégzett kísérleti munka
részletes leírását. Ezek után az egyes témákban elért eredményeket és az azokból levont
következtetéseket taglalom. Végezetül egy összefoglalásban összegzem az elvégzett munkát és az
elért eredményeket és megállapítom a tézispontjaimat.
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2

Biokatalízis irodalmi áttekintése

A biokatalízis, ugyan nem tudatosan, de az Ókortól kezdve jelen van az emberiség életében. A
bor készítés során természetes élesztők a szőlőcukrot felhasználva alkoholt fermentáltak. A
tudomány fejlődésével pedig a biotechnológia is hatalmas fejlődésnek indult az 1850-es évektől.
Az első fermentációs technológiák, a DNS felfedezése, a genetikai kód megfejtése, rekombináns
DNS technológiák és genom projektek mind olyan mérföldkövei a biotechnológiának, melyek
nélkül világunk minden bizonnyal nagyon más lenne. Az észszerűen, tudatosan jól alkalmazott
biotechnológiai termékek nagymértékben hozzájárulnak az emberiség életminőségének
javításához és az átlagéletkor növeléséhez.[1][2]
Az enzimek tudatos és jó felhasználásával számos technológiai előnyre tehetünk szert. Az
enzimek mint biokatalizátorok környezetvédelmi szempontból nagyon kiváló anyagok. A
használat után az enzimek könnyen megsemmisíthetőek, és a megfelelő megsemmisítés után nem
marad vissza veszélyes hulladék. Az enzimek optimális működési körülményei nem igényelnek
extrém hőmérsékletet, nyomást vagy pH értéket, ezek a tulajdonságok mind költséghatékonyabbá
és környezetbarátabbá teszik a technológiákat, amelyekben használjuk. Az enzimek
meghatározott, egyedi szerkezeti tulajdonságokkal rendelkeznek, használatuk során ez biztosítja
számukra a szelektív működésüket a megvalósított technológiákban. Az enzimek
sztereoszelektivitása egy olyan enzimtulajdonság, melyet kihasználva nagy enantiomertisztaságú
termékeket tudunk előállítani.[1][3]

2.1 Királis molekulák jelentősége
2.1.1 Kiralitás leírása
A kiralitás kialakulása a szénatom sp3 hibridizációs állapotának köszönhető, így a térben négy
szigmakötés tud létrejönni. Abban az esetben, ha a szénatomhoz négy különböző szubsztituens
kapcsolódik, akkor a térben két különböző elrendeződés jöhet létre, amelyek tükörképei
egymásnak. Az ilyen molekuláknak az iránytól független fizikai és kémiai tulajdonságai
megegyezőek, azonban a polarizált fényt ellentétes irányban forgatják. A gyógyszeriparban
előfordul még P-, N- és S- kiralitás, azonban ez jóval ritkább, mint a C- kiralitás. A centrális
kiralitáson túl felléphet a kiralitás más típusa is, mint az axiális kiralitás, helicitás, vagy a planáris
kiralitás.[4]
Egyszerűen megfogalmazva a kiralitásról akkor beszélünk, ha a molekula konstitúciója azonos,
de az nem egyezik meg a tükörképével. Ez alapján meg tudunk különböztetni enantiomereket és
diasztereomereket. Az enantiomerek pontosan tükörképi párjai egymásnak, míg a
diasztereoizomerek olyan sztereoizomerek, melyek nem enantiomerek. Az enantiomerek
elnevezésénél az R/S nevezéktan a szénatomhoz kapcsolódó csoportokat atomtömeg alapján
rangsorolja, míg a Fischer-féle meghatározás (L/D) a szénlánc oxidált-redukált viszonyához képest
határozza meg a rangosabb csoport helyzetét. A szénlánc oxidált része fent, a redukáltabb része
lent helyezkedik el, az oxidált végtől legtávolabb helyezkedő kiralitás centrumot vizsgáljuk.
Abban az esetben ha a hidrogéntől eltérő ligandum balra esik akkor az L-konfigurációt kapjuk, ha
jobbra akkor a D-konfigurációt. A 2. ábra a tejsav példáján mutatja be az enantiomerek elnevezését.
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Racém vegyületnek nevezzük az enatiomerek 50-50%-os keverékét, így a racém vegyületek
oldatai a polarizált fényt sem forgatják.[4]

2. ábra Enantiomerek térbeli elhelyezkedése a tejsav példáján

Az élő szervezeteket felépítő cukrok és aminosavak (a glicin kivételével) is kiralitással
rendelkező kismolekulák és az előfordulásuk szerint jól definiált, mely sztereoizomerek, mely
makromolekuláknak az építőelemei. A természetben előforduló fehérjék szinte kizárólag Laminosavakból épülnek fel, egy-két kivételes szekunder metabolittól eltekintve. A fehérje
makromolekuláknak térbeli szerkezetét és annak kialakulását az építőelemek kiralitása is
befolyásolja. A kiralitás ugyancsak lényegesen befolyásolja a fehérje-fehérje és a fehérjekismolekula (hatóanyagok és potenciális hatóanyagok) kölcsönhatásokat is.[5]
Az, hogy egy királis molekula két enantiomerje két különböző élettani hatást tud kifejteni az
élő szervezetben ismert dolog, és iskolapéldának tekintendő a Contergan-botrány. A Contergan
néven nyugtatóként használt thalidomid hatóanyagot racemát formában hozták forgalomba. A
későbbiekben derült ki, hogy csak az (R)-enantiomer fejt ki nyugtató hatást, azonban az (S)enantiomer teratogén hatással van a születendő gyermekre. A racemát formában forgalomba hozott
gyógyszert várandós anyukák is szedték, akiknél komoly problémát okozott az (S)-enantiomer
jelenléte. A vizsgálatok szerint több mint 10000 gyermek született végtag rendellenességekkel,
mert a terhesség alatt a magzat szervezetébe jutott az (S)-thalidomid is. Ezek után vezették be a
gyógyszerkísérleteknél, hogy a királis hatóanyagoknál minden sztereoizomer hatását tiszta
formában szükséges vizsgálni.[6]

2.1.2 Királis molekulák alkalmazása a gyógyászatban
A kismolekulás hatóanyagok kutatása és fejlesztése a mai napig jelentős a
gyógyszergyártásban. Az akirális, enantiomertiszta és racemát formában forgalomba hozott
kismolekulás hatóanyagok közül az enantiomertiszta hatóanyagok aránya jelentősen növekedett
1990-2000 között. Jelentős mennyiségben hajtottak végre hatóanyag-fejlesztést, mely során a
racém vagy diasztereomer anyagokról enantiomertiszta hatóanyag tartalomra tértek át a
gyógyszerkészítményeknél. Ezzel az esetleges mellékhatások csökkentését lehet elérni, és nem
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mellesleg gazdasági szempontból a gyógyszer szabadalmakat további évekre tudták
meghosszabbítani ezzel a fejlesztési iránnyal.[7]
Megkülönböztetünk szintetikus, félszintetikus és természetes hatóanyagokat. Ez alapvetően
meghatározza a szintézis stratégiát is. Ennek akkor van jelentősége, ha egy hatóanyag jelentős
mennyiségű kiralitás centrumot tartalmaz, így a teljes szintetikus előállítása bonyolult és költséges
lenne. Ebben az esetben természetes alapanyagokat szoktak használni, melyek a természetben
fellelhetőek, vagy előállíthatók kontrollált körülmények között biotechnológiai módszerekkel. A
természetben megtalálható királis kismolekulák jól meghatározott kiralitással rendelkeznek,
melyeket ilyen módon királis alapanyagként lehet felhasználni, mint például a β-szitoszterol, a
vindolin, a penicillin vagy a tetraciklin alapváz, melyeket a 3. ábra szemléltet. Ezeket az
alapvázakat tovább módosítva lehet eljutni a megfelelő félszintetikus hatóanyaghoz. Vannak olyan
természetes királis hatóanyagok, melyeket extrakciós tisztítással lehet kinyerni a növényekből,
esetleg gombákból és egyéb organizmusokból. [8][9][10]

3. ábra Több kiralitás centrummal rendelkező természetes alapvázak

2.1.3 Nagy enantiomertisztaságú vegyületek előállításának lehetőségei
2.1.3.1 Sztereoszelektív szintézis
Sztereoszelektív szintézis az egyik lehetőség, mellyel nagy enantiomertisztaságú termékeket
lehet előállítani. A reakció során a reaktánsnak a támadása a prokirális molekulára csupán egy
irányból preferált. A sztereoszelektív szintéziseknél minden esetben szükséges alkalmazni királis
katalizátort, amelynek királis szerkezete meghatározza, hogy melyik enantiomer fog képződni
nagy mennyiségben. A legtöbb esetben ez annak a függvénye, hogy a két enantiomer közül
melyiknek mekkora a termékképződési sebessége, ha nincsen jelentős eltérés, akkor a katalizátor
nem fog hatékonyan működni, alacsony lesz a szelektivitása. A szelektivitást leginkább a
katalizátor molekuláris szerkezete határozza meg, oda a reagáló molekulák mennyire pontosan,
mennyire egyedien tudnak elhelyezkedni, ezt szemlélteti a 4. ábra. Ezek a katalizátorok lehetnek
enzimek vagy hagyományos katalizátorok, utóbbiak előállítása gyakran komplex és drága
folyamat, illetve gyakran tartalmaznak nemes- vagy nehézfémet is, amely tovább bonyolítja a
használat utáni regenerálást vagy megsemmisítést és gazdaságilag is megterhelő. A
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sztereoszelektív szintézisek során lehetőség van az elméleti 100 %-os konverzió elérésére és a 100
%-os enantiomertisztaság elérésére.[4]

4. ábra Sztereoszelektív szintézis megvalósulása királis környezetű enzimmel

2.1.3.2 Rezolválás
A rezolválás során a kiindulási anyagunk egy racém keverék, amelyben az enantiomerek kémiailag
eltérően fognak viselkedni. Kinetikus rezolválásnak is nevezzük a folyamatot, ugyanis a rezolváló
ágens jóval gyorsabban reagál vagy lép kölcsönhatásba az egyik enantiomerrel, mint a másikkal.
A termodinamikai kontroll alatt álló rezolválás során leginkább az enantiomerek különböző
kristályosodását értjük, ez a folyamat leggyakrabban diasztereomer kristályosodás formájában
történik. A hatékonyan működő kinetikus rezolválás 50 %-os konverzióval és 100 %-os
enantiomertisztasággal valósítható meg, illetve a nem reagáló kiindulási enantiomer visszamarad
100 %-os enantiomertisztasággal. Kinetikus rezolválást meg lehet valósítani enzimekkel,
diasztereomersó kiválással vagy kémiai katalízissel. A kinetikus rezolválás egy tovább fejlesztett
technológiája a dinamikus-kinetikus rezolválás, mely során az összes kiindulási anyagot át lehet
alakítani csupán az egyik enantiomertiszta termékké. Ehhez az eljáráshoz az szükséges, hogy a
nem reagáló enantiomerből a másik enantiomert állítsuk elő. Ezt a folyamatot nevezzük
racemizációnak, mely során katalizátort alkalmazva a két enantiomer folyamatos egyensúlyban
marad a reakció során, ezzel tudjuk utánpótolni az elreagáló enantiomert. A dinamikus-kinetikus
rezolválással elméleti 100 %-os termeléssel lehet megkapni enantiomertisztán a várt
terméket.[11][12] A rezolválás két módját mutatja be az 5. ábra.
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5. ábra A kinetikus és a dinamikus-kinetikus rezolválás megvalósítási lehetősége

2.1.3.3 Természetes kinyerés
Az igen összetett, számos kiralitáscentrummal rendelkező és enantiomertiszta vegyületek
előállítása, ha lehetséges is szintetikusan, de hatalmas költséggel és alacsony hatékonysággal járna.
Abban az esetben, ha az alapvegyületek fellelhetőek a természetben, akkor extrakciós
módszerekkel szokták kinyerni abból a szervezetből, amelyben termelődik. Ez nagy mennyiségű
alapanyag igénnyel párosul, de a természetes és a megfelelő enantiomer fog rendelkezésre állni a
felhasználás során, ilyen gyógyszeripari alapanyagok a 3. ábrán szereplő vegyületek is.

2.1.3.4 Példák ipari méretű biokatalízisre
Az aszkorbinsav (C-vitamin) gyártása a mai napig D-glükózból történik öt lépéses szintézisben
(6. ábra A), melyet Reichstein dolgozott ki. Az aszkorbinsav gyártása bőven 80.000 tonna felett
van éves szinten és több mint 600 millió USD értékű terméket állítana elő. A szintézis öt lépéséből
négy lépés hagyományos kémiai módon történik (redukció, oxidáció, laktonizáció) és egy
biotechnológiai módon. A szintézis második lépésében a D-szorbitból az L-szorbóz előállítása
enzim katalízissel valósítják meg (6. ábra B). A reakció megvalósítására a Gluconobacter oxydans
törzset használják. Ez nagyon jó példája az oxidoreduktáz enzimek regiospecifikusságára is. A
törzs polialkohol oxidáz enzimjei csupán azt a hidroxilcsoportot oxidálják, melynek
szomszédságában két cisz helyzetű hidroxilcsoport található.[13]

6. ábra A: Az aszkorbinsav szintézise D-glükózból B: D-szorbit L-szorbóz biotechnológiai átalakítása
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A szteroid típusú hatóanyagok szintézisénél is fontos szerepet töltenek be a biokatalízissel
megvalósított folyamatok. Számos folyamatot a mai napig használnak a Richter Gedeon NyRTnél. A szteroidok előállításának egyik kiindulási anyaga az androszténdion, melynek előállítását
β-szitoszterinből valósítják meg, mely a szójababban található meg nagy mennyiségben, mint
természetes eredetű alapanyag. Sztereoszelektív ketoredukcióval valósítható meg a tesztoszteron
előállítása Saccharomyces cerevisiae élesztőtörzzsel androszténdionból, melynek ugyancsak nagy
gyógyászati jelentősége van (7. ábra).[14]

7. ábra Tesztoszteron szintézise β-szitoszterinből

2.2 Biokatalizátorok működése és jellemzése
Az enzimek túlnyomó részt olyan fehérjék, melyek az élő szervezetek biokémiai folyamatait
katalizálják. A katalízis során alacsonyabb aktiválási energiájú reakcióutakat tesznek lehetővé, így
a reakcióidőt jelentősen csökkentik. A fehérje tulajdonságuk miatt érzékeny katalizátorokról
beszélünk, így a környezeti paraméterek változására viszonylag érzékenyek. Azonban nagyon
nagy előnyük, hogy az élő szervezetek működésével közel azonos reakciókörülmények között
aktívak. Így alkalmazásuk nem költséges és a technológiai kivitelezés sem túl bonyolult és drága.
2.2.1 Enzimek szerkezete és működésük alapelve
Az enzimek aminosavakból felépülő 3D szerkezetű makromolekulák, melyek képesek
katalizálni a biokémiai folyamatokat. A kialakult funkcióra képes szerkezetet nevezzük
apoenzimnek. Az enzim működéshez sok esetben nélkülözhetetlen kofaktorok jelenléte, melyek
felelősek lehetnek a reakció során keletkező vagy szükséges protonok, elektronok vagy kis
szervescsoportok szállításáért. Ebben az esetben a kofaktornak is az enzimbe kell kötődnie, így
ezután valósulhat meg a katalízis. A kofaktoroknál megkülönböztetjük a fémionokat, illetve a
koenzimet amely, ha kovalensen kapcsolódik az enzimhez, akkor prosztetikus csoportnak
nevezzük, ha nincs kovalens kapcsolódás, akkor koszubsztrátról beszélünk. Az enzimen belül
meghatározunk kötőhelyet, mely a szubsztrát molekula megkötéséért felelős. Ezt a szubsztrát
kötődést másodlagos kölcsönhatások biztosítják, mely leginkább az aminosavak oldalláncainak
funkciós csoportjai és a szubsztrát molekula között alakulnak ki. Az aktív centrum az enzimnek
az a szerkezeti része, ahol maga a katalízis zajlik. Itt történik meg az enzim és szubsztrát
kölcsönhatása (ez a legtöbb esetben kovalens kötés létesülésével is jár). A katalízisben fontos
szerepe van az aminosav-oldalláncoknak, melyek aktív részesei a katalízisnek. Ezek leginkább a
polartiással vagy töltéssel rendelkező aminosavak (pl: tirozin, hisztidin, arginin, aszparaginsav,
glutaminsav, szerin). Az enzim szubsztrát kötődésre több modellt is leírtak, melyek egyre
pontosabban próbálják leírni a kölcsönhatásokat, ilyenek a kulcs-zár modell, indukált illeszkedési
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modell vagy a fluktuációs modell. Az enzimek általában többféle és nagyfokú specificitással
rendelkeznek, melyek kialakítják az adott enzimre jellemző tulajdonságokat. A reakcióspecificitás
megmutatja, hogy milyen típusú reakciókat képesek katalizálni. A csoportspecificitás
meghatározza, hogy mely funkciós csoportok átalakításában vesznek részt az enzimek. Az enzim
szubsztrátspecificitása meghatározza, hogy mely szubsztrátokat képes átalakítani. A
regiospecificitással definiálhatjuk, ha esetleg több azonos funkciós csoport is van a szubsztráton,
azonban ott csupán az egyiket fogja átalakítani. Az enzim sztereospecificitása határozza meg, hogy
egy enzim milyen konfigurációjú szubsztrátot fogad el vagy állít elő a természetes körülmények
között.[5]
2.2.2 Enzimek osztályozása katalizált reakció alapján
Az enzimek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy milyen biokémiai reakciókat katalizálnak.
A megalkotott EC osztályozás (Enzyme Classification) szerint hét nagy csoportra és azon belül
további alcsoportokba lehet osztani az enzimeket. A Brenda adatbázis szerinti csoportosítást az 1.
táblázat szemlélteti és feltünteti, hogy egy nagy enzimosztály mennyi alcsoporttal rendelkezik.[15]

Enzim csoport
EC szám
Katalizált reakció
Oxido-reduktázok
EC 1.1-23
Redox reakciók
Transzferázok
EC 2.1-10
Funkciós csoport szállítás
Hidrolázok
EC 3.1-13
Hidrolízis vagy kondenzáció
Liázok
EC 4.1-7
Elimináció vagy addíció (kettőskötés)
Izomerázok
EC 5.1-6
Izomerizáció
Ligázok
EC 6.1-6
Kovalens kötés kialakítás (ATP igény)
Transzlokázok
EC 7.1-5
Transzlokációs folyamatok
1. táblázat Enzimek osztályozása EC és a katalizált reakció típusa alapján

Az, hogy egy enzim milyen reakciót képes katalizálni és azt milyen funkciós csoporton hajtja
végre, alapvetően meghatározza az enzimek felhasználhatóságát a biotechnológiában. Így a
megfelelő enzimek megválasztása a kiválasztott feladatra alapvető fontosságú.

2.2.3 Enzimek kinetikai jellemzése
Az enzimek kinetikai paramétereinek meghatározása alapvetően fontos, mert ezzel lehet
jellemezni, hogy mennyire hatékonyan lehet felhasználni egyes biokémiai reakciók katalizálására.
Jelentős eltérések adódhatnak azonos reakciót katalizáló, de eltérő organizmusból származó
enzimek között. A kinetikai paraméterek összehasonítási alapot adnak, ha egy vad típusú enzimből
különböző mutáns típusokat készítünk. Az alábbi enzimkinetikai definíciók és fogalmak ismerete
fontos, hogy átlássuk az enzimek működését:
Aktivitás (Activity) megmutatja, hogy egy reakció során időegység alatt mennyi szubsztrátot alakít
át termékké az enzim. Mértékegysége: µmol s-1 vagy µM s-1.
Specifikus aktivitás (Us), megmutatja, hogy egységnyi biokatalizátor segítségével egységnyi idő
alatt, mennyi termék képződik. Mértékegysége: µmol s-1 g-1 vagy µM s-1 g-1.
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Unit (U) igazából enzim mennyiséget jelöl. Az az enzim mennyiség, mely 1 µmol szubsztrátot
alakít át vagy terméket képez egy perc alatt.
Katalitikus állandó (turnover number; kcat) enzimtulajdonság, így jó összehasonlítási alap. A
maximális reakció sebességhez tartozó sebességi állandó. Az enzim által átalakított molekulák
számát adja meg időegységre. Mértékegysége: s-1.
Michaelis-konstans (KM) ugyancsak enzimtulajdonság. Megmutatja, hogy az adott szubsztráthoz
mekkora az affinitása az enzimnek. Mértékegysége: mM.
Produktivitás szám (PN/ rb) a heterogén fázisú biokatalízissel megvalósuló reakcióknál
használatos produktivitás jellegű mérőszám, szakaszos és folyamatos reakciók összehasonlítására
is lehetőséget ad. Mértékegysége: μmol min-1 g-1.
Katalitikus produktivitás (TONim): rögzített enzimeknél használatos, biokatalizátor tömegre
vonatkoztatott előállított termékmennyiség. Mértékegysége: μmol g-1.

A Michaelis-Menten enzimkinetikai egyenlet grafikus megoldását szemlélteti a 8. ábra. Az
egyenlet leírása szerint alacsony szubsztrát koncentrációkban a reakciósebesség 1. rendű, azaz
szubsztrát kontrollált. Magas szubsztrát koncentrációkban 0. rendűvé válik a reakció, azaz a
szubsztrát koncentráció nincs hatással a reakciósebességre, az enzimek maximális hatékonysággal
alakítják át a szubsztrátot. Az enzimek jellemzésére és összehasonlítására a KM és kcat paraméterek
kiválóan alkalmasak, ha azonos reakció körülmények között vizsgáljuk a reakciókat. [16]

8. ábra Michaelis-Menten enzimkinetika modellje

2.2.4 Enzimek működését befolyásoló tényezők
Az enzimek működését számos reakciókörülmény képes befolyásolni. Ilynek a pH, hőmérséklet
vagy fémionok, kismolekulák, additívek jelenléte. Minden enzimnek van egy optimális pH
tartománya, melyen kívül csökken az enzim aktivitása. Kisebb pH változások csupán
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konformációs változásokat okoznak, az optimumtól távolabbi pH tartományban azonban az enzim
degradálódik és az aktivitása jelentősen csökken, illetve megszűnhet. A hőmérséklet a reakciók
sebességet növeli az Arrhenius-egyenlet alapján, azonban a fehérjéknek a hőmérséklet emelésével
megnő konformációs mozgásuk, a hőmérséklet egyre jelentősebb növelésével olyan új fehérje
térszerkezetek jöhetnek létre, melyek már nem tudnak visszaalakulni az eredeti szerkezetre, ekkor
mondjuk azt, hogy a fehérje denaturálódik. A fémionok lehetnek aktiváló és inhibeáló hatással is
a fehérje aktivitására, mind mennyiségi és minőségi szempontból.

2.3 Biokatalizátorok előállítása
Az enzimek termelését meg lehet valósítani az eredeti organizmusban való előállítással úgy,
hogy molekuláris biológiai módszerekkel nem avatkoztunk be az organizmus DNS állományába,
ekkor vad típusú enzimről beszélünk a gazda sejtben. Ez a módszer akkor alkalmazható jól, ha a
biokatalitikus átalakítást végző enzim alapvetően is jól expresszálódik az organizmusban. Az
intracelluláris enzimek esetén a szubsztrát és a termék sejtmembránon való átjutása nem ütközik
akadályba. Ilyen esetben egyszerű fermentációs technológiával megvalósítható a sejtek
felszaporítása és használata, illetve szükség esetén feldolgozása. Ha az enzim nem expresszálódik
megfelelő szinten, illetve egyéb nehezítő tényezők lépnek fel (pl: egyéb mellékreakciók is
lejátszódnak) abban az esetben szükséges lehet az enzim rekombináns módon való előállítása. Ez
sokrétű molekuláris biológiai munkát jelent. Azonban így nagy mennyiségű, nagy tisztaságú
fehérjéhez lehet hozzájutni.

2.3.1 Rekombináns enzimek tervezése
2.3.1.1 Fehérje szekvenciák keresése adatbázisokban
Az integrált fehérje adatbázisok (UniProt; NCBI) nagy segítséget nyújtanak új fehérjék
szekvenciáinak megkeresésére. A hatalmas mennyiségű szekvencia között lehetőség van célzott
szekvenciális keresésre, mely lokális hasonlóságon alapul (BLAST; Basic Local Alignment
Search Tool). Az adatbázisok lehetőséget nyújtanak speciális célzott keresésekre (organizmusok;
szekvencia típusok, keresési mátrix típus). Az adatbázisokban lehetőség van protein és nukleinsav
alapú keresésre is. Többszörös szekvencia illesztésekkel, összerendelésekkel tudunk ismert és
ismeretlen aminosav szekvenciák között azonosságokat, eltéréseket és hasonlóságokat
megállapítani, melyekből tudunk jósolni a fehérje viselkedésére megfelelő mennyiségű irodalmi
ismeret alapján.[5][17]

2.3.1.2 Megfontolások rekombináns enzimek tervezésénél
A rekombináns prokarióta fehérjék tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a fehérje
termelésnél elterjedten Escherichia coli termelő sejteket használnak, így a fehérjét kódoló DNS
szekvenciát az E. coli tRNS készletére kell optimalizálni. Az aminosavat kódoló kodonok nem
azonos gyakorisággal fordulnak elő az organizmusokban, így az E. coli baktériumban sem. Ennek
megfelelően el kell kerülni a ritka kodon (rare codon) használatot, amely lelassítja a fehérje
termelést, csökkentve így az expresszált fehérje mennyiségét is.[5]
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Az előállítani kívánt ismeretlen fehérjéről jó, ha rendelkezünk egy modell szerkezettel. Abban
az esetben, ha az előállítani kívánt ismeretlen fehérjéhez találunk homológ fehérjéket, melyeknek
létezik kísérletesen meghatározott 3D szerkezete, akkor lehetőség van homológia modell
készítésére, mely becslést ad a tervezett fehérje 3D szerkezetére. A fehérje külső felületén
előfordulhatnak olyan ciszteinek, melyek nem játszanak szerepet a fehérje alegységek
diszulfidhidas összekapcsolásában. A funkció nélküli felületi ciszteinek okozhatják a fehérjék
aggregációját, így csökkentve a fehérjetermelés során előállított aktív enzimek mennyiségét.[18]
A fehérjéket el lehet látni N-terminális és C-terminális jelölésekkel, melyek a fehérje
felhasználástól függően különböző célokat szolgálhatnak. Lehetőség van szignálszekvencia
tervezésére, mely a megfelelő sejten belüli organellumba vagy sejten kívülre juttatja az expresszált
fehérjét (például: pelB szignál). A fehérje oldhatóságot segítő fúziósfehérje hozzátervezésével
(például: Thioredoxin-tag) elkerülhető az inklúzióstest képzősdés. Fehérjék tisztítására affinitás
jelöléseket (hisztidin-tag, streptavidin-tag, glutation-S-transzferáz-tag) használnak, így
affinitáskromatográfiával el lehet választani a sejt egyéb fehérjéitől az expresszált fehérjét a
sejtfeltárás után. A legszélesebb körben használt hisztidin-jelölés fémionokhoz való affinitása
miatt használható elterjedten. Epitóp szekvenciával (Myc-tag) ellátott fehérjéket az
immunaktivitás révén lehet használni Western-Blot kísérletekhez és egyéb immunreakciókhoz.
Fluorescens jelöléssel ellátott fehérjék vizualizációra alkalmasak a kísérletek során.[19]

2.3.2 Rekombináns fehérjék előállítása fermentációs technikával
Rekombináns fehérjének nevezzük azokat a fehérjéket, melyek nem az eredeti organizmusban
termelődnek, illetve abban az esetben is, ha a fehérjének a szekvenciájában módosítást hajtottak
végre. Fermentációs technológiával lehetőség nyílik arra, hogy a fehérjét nagy mennyiségben
tudjuk előállítani, hogy aztán a rekombináns enzimeket vizsgálni és felhasználni lehessen.

2.3.2.1 Molekuláris biológiai technikák
A molekuláris biológiai módszerek elengedhetetlen részét képezik, annak a folyamatnak, hogy
rekombináns fehérjéket nagy mennyiségben tudjunk előállítani. A fehérje manipulációjához
kapcsolódó változtatásokat a fehérjét kódoló DNS szekvenciában kell létrehozni.
Alapvető fontosságú a polimeráz-láncreakció (PCR, polymerase chain reaction), mely lehetővé
teszi egyszerű körülmények között félszintetikus módon a DNS szál felszaporítását. Ciklikus
reakcióban, hőstabil DNS polimerázzal és specifikus primerekkel megvalósítható a művelet. A
PCR reakció felhasználása sokrétű: DNS szekvencia kimutatása (betegségek), mutáció létrehozása
(mutáns fehérje létrehozás alapja), genetikai vizsgálatok és a DNS felszaporítása további
használatra.[20]
Restrikciós endonukleáz enzimek használatával célzottan, megtervezetten lehet összeilleszteni
és elhasítani DNS láncokat. A restrikciós enzimek pár bázis hosszúságú palindrom szekvencia
részleteket ismernek fel és hasítanak nagyon specifikusan, tapadós végeket létre hozva. Ez a
technológia DNS szekvenciák vektorba történő beépítésénél használható. Ellenőrizni lehet, hogy
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plazmidok tartalmazzák-e a beépített célszekvenciát, vagy akár genetikai ujjlenyomat
meghatározást is lehetővé teszi a restrikciós endonukleázok használata.[21]

2.3.2.2 Bakteriális fermentációs technológiák
A bakteriális eredetű fehérjék előállítására Escherichia coli termelő rendszert a
legkézenfekvőbb használni. Az E. coli prokarióta baktériumok fermentációja egyszerű
technológiák használatát teszi lehetővé, amellett, hogy a fermentációs technológiák körében a
legolcsóbbak is. A táptalaj összetétele tripton (magas fehérje tartalom), élesztő extraktum (fehérje
és vitamin tartalom), só és szénforrás. A táptalaj szelekciós céllal tartalmaz antibiotikumot, így
csak a megfelelő rezisztencia génnel rendelkező E. coli törzsek képesek növekedni. A fermentáció
hőmérséklete meghatározó, a baktérium növekedése szempontjából a 37 °C kedvező. A fehérje
expressziója indukálására a legtöbb esetben indukálószernek az IPTG-t (izopropil-β-D-1tiogalaktopiranozid) használják, melyet lac operátor által szabályozott plazmidoknál használunk,
ez indítja el a fehérje termelését. A fehérje termelés hőmérséklete a legtöbb esetben optimalizálásra
szorul és a baktérium szaporítástól eltérő hőmérséklet kedvez a fehérje termelésnek.[5]

2.3.2.3 Enzimtisztítási technológiák
Az extracellulárisan expresszálódó fehérjét a sejttömegtől való centrifugálás után lehet a
specifikus elválasztási módszerrel szelektíven tisztítani. Az intracellulárisan termelődő fehérjék a
sejten belül találhatók, így a fermentlétől elválasztott sejttömegből fel kell tárni a fehérjéket, majd
a sejttörmeléktől centrifugálással elválasztott fehérjéket lehet specifikusan tisztítani a szennyező
sejtfehérjéktől. A specifikus tisztítási műveletek a fehérjéhez illesztett jelöléseken keresztül
valósítható meg. Az alábbi konstrukciókat szokták a leggyakrabban alkalmazni. A hisztidin-jelölés
(His-tag) hat vagy tíz hisztidint tartalmazó aminosav-szekvencia a fehérje elején vagy a végén,
ezen keresztül képes szelektíven komplexálódni fémiont tartalmazó oszlophoz (leggyakrabban
Ni2+ vagy Co2+), az oszlopról imidazol tartalmú oldattal lehet lemosni. Az MBP-jelölés egy maltóz
kötő fehérje, mely specifikusan képes kötődni maltóz vagy amilóz tartalmú oszlopra, a tisztítás
után maltóz tartalmú oldattal lehet lemosni. A GST-jelölés (glutation-S-transzferáz) az oszlophoz
kötött glutationhoz képes specifikusan kötődni, és onnan glutationnal is történik az elúciója. A
rekombináns fehérje elúcióját a legtöbb esetben dialízis követi, hogy a magas eluáló ágens
tartalmat csökkenteni lehessen. A jelölések eltávolítására is lehetőség van specifikus
proteázokkal.[19][22]

2.3.3 Enzimrögzítés
Az enzimrögzítés (immobilizálás) technológiájával lehetőségünk van arra, hogy az enzimeket
ne csupán egyszer használjuk, hanem többször visszaforgassuk. Az enzimrögzítés során a vízben
oldódó enzimeket valamilyen módon szilárd formába hozzuk.
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2.3.3.1 Enzimrögzítés előnyei és hátrányai
Az enzimek rögzítésével azok egyes tulajdonságai javulnak, egyes tulajdonságai romlanak,
ennek alapvető oka, hogy a homogén reakciótérből egy heterogén reakciótérbe kerül az enzim. Így
a reakciók lejátszódását jóval több paraméter fogja meghatározni és az enzimek stabilitását is több
tényező fogja befolyásolni.
A rögzített enzimek könnyen elválaszthatóak a reakcióoldattól. Így a reakciók bármikor
megszakíthatóak és újból folytathatók. A felhasználás után újból lehet használni a
biokatalizátorokat. A rögzített enzimek gyakran stabilabbak (hőmérséklet, pH) a natív formával
összehasonlítva, tovább megőrzik aktivitásukat. Tárolásuk egyszerűbb lesz, mint a natív enzimé.
A rögzített enzimek felhasználhatóak folyamatos üzemű reaktorok tölteteként, ez jelentősen
megnöveli az enzimek rögzítésének fontosságát. Azonban az enzimkészítmények gyakran
veszítenek aktivitásukból a natív enzimhez képest, ezzel negatívan befolyásolva a
produktivitásukat. Az enzimkészítmények előállítása során, kiválasztani és optimálni a legjobb
biokatalítikus tulajdonsággal rendelkező biokatalizátor készítményt jelentős kihívás.[23][24]
2.3.3.2 Enzimrögzítési technológiák
Az enzimek rögzítését meg lehet valósítani fizikai és kémiai módszerekkel, illetve vegyesen is.
Az immobilizációnál gyakran használunk hordozót, melynek a felületére képes az enzim kötődni
valamilyen formában. Ezekre a hordozókra jellemző a nagy fajlagos felület, ennek a feltételnek
vagy nagyon kis átmérőjű részecskékkel vagy pórusos anyagokkal lehet megfelelni. Lehetőség van
hordozó mentes enzimrögzítést is megvalósítani, ekkor az enzimeket rögzítjük egymáshoz vagy
valamilyen anyagba zárjuk őket. A megfelelően megválasztott rögzítési módszernek nagy
jelentősége van. Az enzim tulajdonságai, a hordozó tulajdonságai és a felhasználás formája igen
jelentősen befolyásolhatja a megválasztandó enzimrögzítési stratégiát. A 9. ábra szemlélteti a
különböző módon megvalósítható enzimrögzítési módszereket.[23][24]

9. ábra Enzimrögzítési módszerek
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2.4 Kutatómunkához kapcsolódó irodalmi áttekintés
2.4.1 Tirozin kináz inhibitorok előállítása Candida antarctica B lipáz enzimkészítménnyel
2.4.1.1 Tirozin kináz receptorok működése és inhibiciója
A tirozin kináz receptorok igen jelentős szerepet töltenek be sejtfelszíni receptorként. Számos
sejtszintű folyamatot szabályoznak: proliferáció, differenciálódás, sejtmozgás vagy sejtciklus
szabályozás. A receptor típusokat húsz alosztályba sorolták, ez is bizonyítja, hogy összetett
szabályozási rendszerben vesznek részt, ilyenek például: epidermális növekedésifaktor-függő
receptor, inzulinfüggő receptor, fibroblaszt növekedésifaktor-függő receptor. A különböző
receptorok felépítése nagyfokú homológiát mutat. A ligandkötő rész (ez mutatja a legnagyobb
változékonyságot) az extracelluláris térben található és a hírvivő molekulák fogadásáért felelős.
Az extracelluláris és intracelluláris részeket egy transzmembrán hélix köti össze. A
citoplazmatikus térben található a fehérje tirozin kináz aktivitásért felelős domén és egy regulátor
régió. A ligandum kötődése a receptorok dimerizálódását eredményezi, ez a konformáció változás
aktiválja a tirozin kináz aktivitást, mely a fehérje egy vagy több tirozin oldalláncának a
foszforilezését katalizálja. Ez a sejten belüli jeltovábbítás első lépése.[25]
Tirozin kináz receptorok mutációja számos betegséggel járhat, melyeknél gyakran
hiperaktivitás mutatkozik a receptor kinázaktivitásában. A receptor hibás működésével
kapcsolatba hozhatóak különböző rákos megbetegedések, cukorbetegség, gyulladásos
megbetegedések vagy érelmeszesedés. A megemelkedett tirozin kináz aktivitás magasabb tirozin
foszforilációval is együtt jár. Az ilyen receptor túlműködés kiküszöbölésére írták le a Tyrphostin
kismolekulás vegyületcsaládot, melyek között számos tirozin kináz inhibitor hatású molekula
található. Ezek a vegyületek a foszforiláció inhibíciójával csökkentik a tirozin kináz aktivitását,
így a jeltovábbítás sem lesz felerősítve a sejten belül.[26][27][28] Az α-amid típusú Tyrphostinok
általánosan a 10. ábrán szereplő képlettel írhatóak le.

10. ábra α-amid típusú Tyrphostinok általános képlete

2.4.1.2 Candida antarctica B lipáz felhasználása
A Candida antarctica törzsből származó B lipáz (CaLB) iparilag releváns enzim, mellyel
számos hidrolízis, észterképzés és acilezési reakció valósítható meg. A CaLB enzimet
leggyakrabban immobilizált formában használják. [29] Kiválóan alkalmazható szerves közegben
aminok és alkoholok kinetikus rezolválására is. Az acilezési reakciókat aromás és alifás aminokkal
és alkoholokkal is vizsgálták már: butilamin, 1-feniletilamin, 2-fenil-1-propilamin, indol, 2butanol, illetve számos acilezőszerrel: etil-acetát, izopropil-acetát, etil-metoxiacetát, izopropilbutanoát vagy butil-acetát. (11. ábra) [30][31][32][33][34][35][36][37] Az racém 1-feniletilamin kinetikus
reszolválása etil-metoxiacetáttal ipari mértékben megoldott a BASF szabadalma alapján.[38] A
keletkező (R)-amid és a visszamaradó (S)-amin forráspont alapján elválasztható, a termékek nagy
enantiomertisztasággal keletkeznek a rezolválás során. A metoxi csoport az acilezőszeren
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elektronszívó hatása miatt segíti a hatékonyabb acilezést, így a butil-acetáthoz képest százszor
nagyobb reakciósebesség figyelhető meg az acilezés során. [35][39]

11. ábra Alkoholok és aminok kinetikus rezolválása Candida antarctica B lipázzal

2.4.1.3 Knoevenagel-kondenzáció
A Knoevenagel-kondenzáció során α,β-telítetlen vegyületeket lehet előállítani karbonilcsoport
és aktív metiléncsoportot tartalmazó vegyületek reakciójában a 12. ábra szerint. Az aktív
metiléncsoport protonjának lehasadását segíti az elektronszívó csoportok jelenléte, mint például
cianocsoport és az észter- vagy savamidcsoport. A ciano-acetát savas protonjának hasadását bázis
katalízissel szükséges iniciálni. Számos katalizátor felhasználását írták le már Knoevenagelkondezáció során, mint például: kalcit, fluorit, papain, piridin, titánium-izopropoxid. [40][41][42][43]

12. ábra Knoevenagel-kondenzáció általános megvalósítása

2.4.2 Egészsejtes élesztőkkel megvalósított sztereoszelektív keton redukciók
2.4.2.1 Királis alkohol származékok jelentősége
Gyógyszerhatóanyagok és ipari alapanyagok között gyakran megtalálhatóak királis alkoholok
és alkohol származékok. Csupán az egyik szükséges enantiomer előállítása során célszerű eljárás
alkalmazása az aszimmetrikus szintézis. Így egy prokirális ketocsoport enantioszelektív
redukciójával lehet létrehozni a kívánt térállású hidroxilcsoportot. Ilyen hatóanyagok közt találunk
koleszterinszint-csökkentő szereket, asztmaellenes hatóanyagokat és tumorellenes szereket is,
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ilyen példákat tartalmaz a 13. ábra. Az itt említett hatóanyagoknak, vegyipari alapanyagoknak és
intermediereknek a megfelelő térállású hidroxilcsoport kialakítását már biotechnológiai úton
valósították meg. [8][44][45][46]

13. ábra Sztereoszelektív redukcióval megvalósított, királis hidroxilcsoportot tartalmazó hatóanyag
intermedierek és ipari termékek

2.4.2.2 Ketoreduktáz enzimek működése
A ketoreduktázok az oxidoreduktáz enzimosztályba tartoznak. A nevükből adódóan a
ketocsoportot szekunder alkoholokká redukálják, illetve a szekunder alkoholokat ketonná képesek
oxidálni. Az enzimek működéséhez nélkülözhetetlen a NAD(P)H kofaktor jelenléte, ez biztosítja
a hidrogén transzportját a reakcióban. Abban az esetben, ha a ketocsoporthoz kapcsolódó
szénláncok minőségében eltérés van, akkor a bioredukcióban két enantiomer képződésére van
lehetőség, így enzimtől függően fordul elő, hogy melyik enantiomer képződése lesz a preferált a
redukció során, illetve az oxidáció során melyik enantiomer lesz a preferáltan oxidálandó
szubsztrát. Az enzim 3D szerkezete határozza meg, hogy az (R)- vagy (S)-izomer lesz a preferált,
annak függvényében, hogy a szubsztrát és a kofaktor, milyen módon képes az enzim kötőhelyében
elhelyezkedni. A ketoreduktázok igen elterjedtek és számos metabolit átalakításáért felelősek az
élőszervezetekben, ebből kifolyólag egy organizmus számos ketoreduktázt tartalmazhat, melyek
tulajdonságai nem feltétlen egyeznek meg. A legjelentősebb eltérés abban mutatkozik meg, hogy
a szubsztrát képes az enzimbe való kötődésre vagy sem (szubsztrát szelektivitás), tehát valós
szubsztrátja-e vagy sem az enzimnek. [45][47]
A ketoreduktázok működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a reakció során folyamatosan
biztosítani kell a szükséges kofaktort az enzimreakciónak. Tehát az elreagált kofaktort regenerálni
szükséges. Ezt kapcsolt reakciók beiktatásával hatékonyan meg lehet valósítani. A ketoreduktázok
a NADH és NADPH kofaktorokkal működnek, ez azt jelenti, hogy a reakció során képződő vagy
szükséges hidrogént eltávolítja vagy biztosítja a reakció számára, ezt szemlélteti a 14. ábra. A
kofaktorok regenerálását nem feltétlen ugyanaz az enzim végzi, mint a főreakció katalízisét.[48]
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14. ábra Ketoreduktázok működése kapcsolt kofaktorregenerálással

2.4.2.3 Kofaktorregenerálás
A folyamatos kofaktorregenerálás elengedhetetlen része a hatékony biokatalízis
megvalósításának ketoreduktázok használata esetén. A kofaktorok utánpótlása szintetikus módon
igen költséges, a kapcsolt rendszerben megvalósított kofaktorregenerálás a ketoredukciós
technológiák fontos részét képezi. A kofaktorregenerálását meg lehet valósítani egészsejtes
rendszerekben, illetve két enzimes biotranszformációval is. [48] Hatékony kofaktorregenerálást
lehet megvalósítani nátrium-formiáttal, ha keton redukcióban használjuk a biokatalizátort, ebben
az esetben nem keletkezik melléktermék, a nátrium-formiát szén-dioxiddá oxidálódik, azonban
számítani kell a reakcióelegy pH növekedésére, ha a reakció kifejezetten érzékeny a pH változásra
ammónium-formiátot célszerű alkalmazni, a kofaktorregenerálást a formiát dehidrogenáz (FDH)
végzi . A 2-propanol is hatékony koszubsztrát keton redukciók során, a 2-propanolból aceton
keletkezik, mely könnyen eltávolítható a rendszerből, a reakciót az alkohol dehidrogenázok
katalizálják (ADH). Ugyanígy a glükóz – glükonsav rendszer is jól alkalmazható koszubsztrátként
ketonok redukciója során glükóz adagolással, illetve alkoholok oxidációja esetén a glükonsav
használatával, a kofaktor átalakítását a glükóz dehidrogenáz (GDH) katalizálja. Tehát a
mellékreakcióban (kofaktorregenerálás) keletkező hidrogén fogja biztosítani a főreakció hidrogén
igényét. [48][49][50] A kofaktorregenerálást a 15. ábra szemlélteti. A koszubsztrátok oxidációjában
keletkező hidrogén az oxidált állapotú NAD(P)+ redukálására tud fordítódni. Az így keletkező
NAD(P)H pedig az elsődleges reakcióban képes biztosítani a ketonok sztereoszelektív
redukciójához szükséges hidrogént.
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15. ábra Kofaktorregenerálás koszubsztrátokkal ketonok redukciója során; koszubsztrátok:
A: 2-propanol; B: nátrium-formiát; C: glükóz. D: NAD(P)+ regenerálás

2.4.2.4 Élesztők felhasználása biotranszformációkhoz
Célszerű felhasználni egészsejtes élesztőtörzseket biotranszformációkhoz, hiszen előállításuk
fermentációval a könnyebben megvalósítható technológiák közé tartozik. A legtöbb élesztő nem
jelent veszélyt az ember számára, az általános munkavédelmi szabályokat betartva az egészségre
nem veszélyesek. Az egészsejtek használatával szükség esetén meg lehet oldani a kofatorok
regenerálását a sejten belül is.[51] Élesztő sejtekkel számos biotranszformációt hajtanak végre a
laboratóriumi mértéktől az ipari méretekig. Egészsejtes élesztőkkel megvalósíthatóak ketonok
redukciói, C=C redukciók, hidrolitikus reakciók és C-C kötés kialakítása is.[52]
Élesztőkkel számos sztereoszelektív keton redukciót valósították már meg. A Geotrichum
candidum élesztővel hatékonyan állítottak elő 1-acetonaftonból nagy enantiomertisztasággal (S)1-(1-naftil)-etanolt.[53] Számos Candida és Pichia törzzsel valósították meg a 2-bróm-4fluoracetofenon ketoredukcióját teljes konverzióval és 99 % feletti enantiomertisztasággal.[54] Az
aromás gyűrűn orto-, meta- és para-szubsztituált (-klór, -fluor, -metoxi, -metil) acetofenon
származékokat vizsgáltak. A Yarrowia lipotyca és Geotrichum candidum élesztővel (R)-alkoholok
előállítását, míg Synechoccus sp, Rhodotorula glutinis, Trichotechecium sp és Rhizopus arrhizus
élesztőkkel (S)-alkoholokat állítottak elő.[55] Zygosaccharomyces rouxii és Debaryomyces
hansenii élesztőkkel metoxiszubsztituált fenilaceton és fenilbután-2-on származékok
ketoredukcióját vizsgálták különböző koszubsztrátokkal.[56] Rekombináns élesztőkkel vizsgálták
β-ketoészterek α- és γ-pozícióban alkilszubsztituált formáinak ketoredukciókban való átalakítását,
mindkét enantiomert előállították 99 % enantiomertisztasággal.[57] A Burkholderia cenocepacia
élesztővel sikeresen megvalósították az Ezetimibe hatóanyag szintézisének egyik lépését, mellyel
a királis hidroxilcsoportot szelektíven tudták előállítani.[58] Candida parapsilosis élesztővel (R)-1fenil-1,2-etándiolt állítottak elő 2-propanol és glicerin kettős koszubsztrát rendszert alkalmazva.[59]
Candida parapsilosis ketoreduktáz aktivitását vizsgálták glükóz koszubsztrát jelenlétében a
következő szubsztrát családokkal: α-ketoamidok, N-benzil-α-ketoamidok és N-aril/alkil-α25

ketoamidok, változó konverziós és enantiomertisztaság értékekkel.[60] Codexis ketoreduktáz
élesztőgyűjteménnyel γ,δ-telítettlen β-ketoészterek sztereoszelektív bioredukcióját valósították
meg.[61] A Pichia glucozyma élesztővel aromás ketonok és γ-ketoészterek keton redukcióját
vizsgálták.[62][63] A Wickerhanomyces subpelliculosus élesztőt eltérő karakterű ketonokkal (aromás
és alifás) és gyógyszeripari intermedierekkel is vizsgálták koszolvensek jelenlétében a jobb
oldhatóság érdekében a bioredukciós folyamatokban.[64]

2.4.3 Aromás aminosav ammónia-liázok és 2,3-aminomutázok
2.4.3.1 MIO-enzimcsalád
A MIO-enzimcsaládba olyan aromás ammónia-liázok és 2,3-aminomutázok tartoznak,
melyeknek proszttranszlációsan kialakuló katalitikus csoportja van: 3,5-dihidro-5-metilidén-4Himidazol-4-on (MIO-csoport).[65][66] Ez a katalitikus csoport minden MIO-enzimben megtalálható,
mutációs kísérletekben bizonyították, ha a polipeptid lánc nem tartalmazza a kialakuláshoz
szükséges ASG vagy TSG aminosav triádot, melyből kialakul a MIO-csoport, akkor az enzimek
elveszítik katalitikus tulajdonságaikat.[67][68][69] Az enzimek aromás aminosavak nem oxidatív
reverzibilis ammónia eliminációját, illetve az amincsoport α,β-izomerizációját katalizálják.
A MIO-enzimcsaládba tartozó ammónia-liázok közül alapvetően hármat különböztetünk meg,
de léteznek már átfedések is. A fenilalanin ammónia-liázok (PAL), tirozin ammónia-liázok (TAL)
és a hisztidin ammónia-liázok (HAL) alkotják a három legnagyobb csoportjukat, azonban már
leírták a fenilalanin/tirozin ammónia-liázokat (PTAL) is. A 2,3-aminomutázok közé a fenilalanin
2,3-aminomutáz (PAM) és tirozin 2,3-aminomutázok (TAM) tartoznak. A fenilalanin 2,3aminomutázok és a tirozin 2,3-aminomutázok sztereoszelektíven (R/S) képesek katalizálni az α,β
izomerizációs reakciókat. A MIO-enzimek csoportosítását mutatja be a 16. ábra.[68]

16. ábra MIO-enzimek csoportosítása a katalizált reakció alapján
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A MIO-enzimek egyes típusai megtalálhatóak baktériumokban, gombákban, növényekben és
állatokban is.[68] Az nem túl gyakori, hogy egy organizmusban több MIO-enzim is jelen lenne,
azonban egy enzimnek több izoenzimje jelen lehet, erre egy példa az Arabidopsis thaliana-ban
(lúdfű) is azonosított négy PAL izoenzim.[70] A MIO-enzimek elsődleges és másodlagos
anyagcsere-folyamatokban is részt vesznek, így jelentőségük nem elhanyagolható az aromás
aminosavak metabolizmusában.

2.4.3.2 MIO-enzimek szerkezete és működése
A MIO-enzimek monomer alegységei kb. 450-700 aminosavból épülnek fel. A szerkezetük
három fő egységre osztható: N-terminális, központi és C-terminális rész. A bakteriális eredetű
enzimek rövidebb szekvenciávál, míg az eukorióta enzimek nagy általánosságban a hosszabb
aminosav szekvenciával rendelkeznek. Az aktív enzimek homotetramer formában aktívak, fej-láb
alakzatban (17.ábra A). Egy aktívcentrum és a szubsztrátkötőhely kialakításában három
polipeptidlánc vesz részt. A MIO katalitikus csoport kialakulása autokatalitikusan történik az
alanin-szerin-glicin aminosav hármasból (ASG), létrehozva a katalitikusan aktív elektrofil
csoportot (17. ábra B ).[66] Ritkább esetekben a treonin-szerin-glicin (TSG) aminosav hármast
tartalmazzák az enzimek. Mutációs vizsgálatok bizonyították, hogy a MIO katalitikus csoportban
a szerin alaninra cserélése inaktiválja az enzimet. [71] [72] A katalitikus aktivitásért felelős tirozin
egy mozgékony Tyr-hurkon helyezkedik el.[73] Mutációs vizsgálatokkal bizonyították, hogy a
katalízis nem játszódik le abban az esetben, ha az enzim nem tartalmazza ezt a tirozint. A mutáns
enzimekben a tirozint fenilalaninra cserélték, így az oldallánc nagysága megegyező maradt,
azonban a hidroxilcsoportot, ami felelős a katalízisért már nem tartalmazza: Pseudomonas putida
HAL Y53F mutáns [71], Petroselinum crispum PAL Y110F mutáns [72], Rhodobacter sphaeroides
TAL Y60F mutáns [74]. A szubsztrát megkötésében fontos szerepet játszik egy arginin aminosavoldallánc, amely a szubsztrát karboxilcsoportjával hidrogén-hidas kölcsönhatással stabilizálódik.
Az aromás kötőhely a szubsztrát aromás csoportjának dokkolásáért felelős. Az aromás kötőhelyen
levő aminosav-oldalláncok nagy befolyással vannak a szubsztrát elfogadására, attól függően
mennyire poláris és apoláris oldalláncú, illetve milyen nagy oldalláncú aminosavak foglalnak
helyet benne. [75][76][77] A katalitikus hely környezetét és a szubsztrátot mutatja a 17. ábra C része.
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17. ábra MIO-enzimek szerkezete; A: MIO-enzimek tetramer szerkezete, piros körben az aktív centrum
helyzete; B: MIO-csoport kialakulása; C: szubsztrát elhelyezkedése az aktív centrumban

A MIO-enzimek működési mechanizmusára három különböző lehetséges útvonalat írtak le. A
18. ábra mutatja be a kovalens katalízissel megvalósuló enzim mechanizmusokat. A
legvalószínűbbnek tartott az N-MIO útvonal. A szubsztrát deprotonált amin csoportja a MIOcsoport elektrofil részével kovalens átmeneti állapotot képez. A tirozin oldallánc az aminosav
szubsztrát β-helyzetben lévő protonját hasítja le. Az aminocsoport leszakad a szubsztrátról és létre
jön az enzim NH2-MIO-enzim. Ammóniaeliminációs reakciókban a szubsztrát delokalizált kötés
rendszere stabilizálódik és a termék elhagyja az enzim aktív centrumát. Az NH2-MIO-enzimről az
aminocsoport ammónia formájában leválik és kialakul újra a katalízisre alkalmas MIO-csoport.
Az enzim 2,3-aminomutáz aktivitás esetében a szubsztrát nem hagyja el az aktív centrumot és az
NH2-MIO-csoportról az amincsoport a szubsztrátra (arilakrilát) addíciónálódik és ezzel
regenerálódik a MIO-csoport.[78][79] A második lehetséges reakciómechanizmus a Friedel-Crafts
típusú katalízist feltételezi, ahol a MIO-csoport elektrofil része az aromás gyűrűvel létesít kovalens
kötést, és ez indukálja az ammóniaeliminációt, a szubsztrát delokalizált rendszerének
megváltozásán keresztül. [80][81][82] A TAL enzimekre készítettek egy kovalens katalízis nélküli
(MIO mentes mechanizmust) QM/MM modelt felhasználva.[83] A legvalószínűbb mechanizmus
az N-MIO útvonal, erre a legerősebb bizonyítéknak a pentafluor-fenilalanin ammóniaeliminációja
[84]
, illetve az aciklikus propargilglicin[85] ammóniaeliminációja is.
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18. ábra MIO-enzimek mechanizmusa, az N-MIO mechanizmus és a Friedel-Crafts mechanizmus

2.4.3.3 MIO-enzimek csoportosítása
2.4.3.3.1 Aromás aminosav ammónia-liázok
Az ammónia-liázok közé tartó HAL (EC: 4.3.1.3), PAL (EC: 4.3.1.24), TAL (EC: 4.3.1.23) és
PTAL (EC: 4.3.1.25) enzimek aromás aminosavak reverzibilis ammóniaeliminációs reakcióit
katalizálják. Az ammónia-liázok alapvetően az elsődleges anyagcsere folyamatokban játszanak
szerepet, az aminosavak lebontását katalizálják. A HAL enzim az L-hisztidint bontja le
urokánsavvá. Az emberben a HAL enzim diszfunkciója hisztidinémiát okoz, az L-hisztidin
felhalmozódik anyagcserezavart okozva, illetve a szervezet nem tudja megfelelően ellátni a bőr
védelmét napfénnyel szemben az alacsony urokánsav szint miatt.[86][87] A PAL és TAL enzimek a
növényekben játszanak fontos szerepet az L-fenilalanin és az L-tirozin lebontásában és az így
keletkező fahéjsav és kumarinsav a fenilpropanoid típusú vegyületek bioszintézisének kiindulási
anyagai. Ebben a másodlagos anyagcsere-folyamatban keletkeznek különböző flavonoidok,
ligninszármazékok, antocianinok és sztilbének.[88][89][90] A PTAL enzimek is hasonló szereppel
bírnak, azonban ők mind az L -fenilalanint és az L-tirozint elfogadják természetes szubsztrátjuknak.
Számos PAL enzimet azonosítottak már, kinetikailag jellemezték őket, vizsgálták
tulajdonságaikat. Mutáns enzimeket létrehozva vizsgálták azok funkcióbeli változásaikat,
enzimkinetikai tulajdonságokban és szubsztrát specificitás területén történt változásaikat. Az egyik
legátfogóbban tanulmányozott növényi eredetű PAL a Petroselinum crispum PAL (PcPAL), ami
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a petrezselyemből származik. [89][91][92] A PcPAL az egyik legtöbb mutáns variánssal vizsgált PAL
enzim. Ammóniaaddíciós és -eliminációs reakciókban a PcPAL mutánsokat (I460V, F137A,
F137V és F137G) és duplamutánsokat a természetes szubsztráton kívül vizsgálták a fenilalaninnál
nagyobb térkitöltésű (bifenil-, sztiril-, tiofenilszármazékok) szubsztrátokkal.[75][93] A PcPAL
enzimet mágneses nanorészecskére rögzítve mágneses mikrofluidikai reaktorban is
tanulmányozták. [85][94] Az Arabidopsis thaliana PAL (AtPAL) a lúdfű növényből származik, a
növény mind a négy izoenzimét karakterizálták. Az AtPAL enzimnek nagyon gyenge TAL
aktivitását is kimutattak az expresszált enzimekben.[70][95] Hasonlóképpen a fűzfából származó
PAL enzimeket is karakterizálták az AtPAL enzimhez hasonlóan.[96] A bakteriális eredetű PAL
enzimek közül az egyik legjobban tanulmányozott az Anabaena variabilis PAL, (AvPAL) melyet
vizsgáltak számos szubsztituált fenilalanin-származékkal mind addíciós és eliminációs
kísérletekben, így nagy enantiomertisztaságú R/S szubsztituált fenilalanin-származékot állítva
elő.[97][98] További bakteriális PAL enzimeket vizsgáltak az alábbi organizmusokból: Streptomyces
maritimus (SmPAL)[99], Rhodothorula graminis (RgPAL)[100], Rubrobacter xylanophilus
(RxPAL).[69]
A TAL enzimek közül a Rhodobacter capsulatus (RcTAL) organizmusból származó enzim a
legjobban karakterizált. Az RcTAL enzim a TAL aktivitás mellett PAL aktivitással is
rendelkezik.[101] Széleskörű aromás ammónia-liáz vizsgálat mellett találtak rá a Herpetosiphon
aurantiacus and Flavobacterium johnsoniae TAL aktivitására is.[102] Az aromás kötőhelyben
elvégzett mutációs kísérletekkel bizonyították, hogy a PAL enzimből lehetséges jó aktivitású TAL
enzimet készíteni (AtPAL F144H mutáns), és az eredetileg TAL enzimből jó PAL aktivitású
enzimet (Rhodobacter sphaeroides TAL; RsTAL H87F mutáns).[76][77]
A HAL enzimek nagy szubsztrát specificitással rendelkeznek, az L-hisztidinen kívül a L-4fluorohisztidint és L-4-nitrohisztidint sikerült azonosítani legjobb tudomásunk szerint, mint
elfogadott szubsztrátok az eliminációs reakcióban. A legtöbbet vizsgált HAL enzim a
Pseudomonas putida (PpHAL) organizmusból származik.[103][104][105] A PpHAL enzim számos
mutánsát vizsgálták a kinetikai paraméterek változásának tekintetében.[71] A PpHAL enzim
tisztítása során alkalmazott magas hőmérséklet (hősokk) sem okozott számot tevő HAL enzim
degradációt és aktivás vesztést.

2.4.3.3.2 Aromás aminosav 2,3-aminomutázok
Az aromás aminosav 2,3-aminomutázok a szekunder metabolitok (antibiotikumok,
színanyagok) előállításának folyamataiban játszanak fontos szerepet, úgy hogy aromás βaminosavak előállítását katalizálják sztereoszelektíven ((R)- vagy (S)- enantiomerek egyaránt) az
α-aminosavból.[106] A fenilalanin 2,3-aminomutázok (PAM) között megtalálhatóak (R)-βfenilalanint és (S)-β-fenilalanint előállítását katalizáló enzimek. Jól elkülönült evolúciósan az
enzim szelektivitás, a növényi eredetű enzimek (R)-β-fenilalanint képesek előállítani, ezeket (R)PAM enzimeknek nevezzük. Növényi eredetű PAM enzimekre példa: a Taxus canadensis
(TcPAM) és Taxus chinensis (TwPAM) növényekből származik. Az (R)-β-fenilalanint állítják elő
L-fenilalaninból, ami fontos építőeleme a taxol biológiai előállításának.[107][108][109] A bakteriális
eredetű PAM enzimek az (S)-β-fenilalanint állítják elő. Jelentős eltérés és a külön evolúciós
30

fejlődés bizonyítéka a szekvenciális eltérés, a MIO katalitikus csoport kialakításában résztvevő
aminosavakban van. Általánosan az ASG aminosav hármas vesz részt a katalitikus csoport
kialakításában, azonban a bakteriális PAM enzimek esetében ez a TSG aminosav hármasból
képződik. Az (S)-PAM enzimet az Enterobacter agglomerans organizmusból (régebben Pantenoa
agglomerans; elfogadott rövidítése a PaPAM) azonosították és az andrimid antibiotikum
bioszintézisében vesz részt.[110][111]
A tirozin 2,3-aminomutázok (TAM) hasonlóan a PAM enzimekhez megkülönböztetjük a (S)-TAM
és (R)-TAM enzimeket. Az (R)-TAM enzimek közé tartozik a Chondromyces croscatus (CcTAM)
organizmusból származó enzim, ami a kondramid citotoxikus peptidszármazék előállításában
játszik fontos szerepet.[112] A rizsben is találtak (R)-TAM aktivitást: Oryza sativa (OsTAM), mely
a jazmonát-szerű anyagok bioszintézisében vesz részt.[113] Az (S)-TAM enzim a Streptomyces
globisporus (SgTAM) baktériumból származó enzim, mely enedin típusú hatóanyag előállításában
vesz részt, mely tumorellenes és antibiotikus hatású.[114][115]

2.4.3.4 MIO-enzimek felhasználása
2.4.3.4.1 MIO-enzimek felhasználása biokatalizátorként
A MIO-enzimeket jól lehet használni nagy enantiomertisztaságú aromás aminosavak és
aminosav-származékok előállítására. Számos publikációt mutattak be, melyekben az aromás
gyűrűn szubsztituált származékait állították elő például az alábbi enzimekkel is: PcPAL[93] a
PaPAM[116] vagy az AvPAL.[97] Ipari példaként megemlítendő az (S)-indolin-2-karbonsav
előállítása, mely a perindopril intermediere és magasvérnyomás kezelésére használják. A
felhasznált enzim a Rhodothorula glutinis PAL, melyet sztereoszelektív ammónia addícióra
használnak fel. Az előállítás során az aromás gyűrűn orto pozícióban szubsztituált bróm és klór
(S)-fenilalanin-származékot a megfelelő arilakrilátból kiindulva. Az (S)-indolin-2-karbonsav
előállítására a gyűrűzárást réz(I)-kloriddal végzik.[117] A vad típusú enzimekkel és mutáns
változatokkal számos biokonverziót vizsgáltak már. A 19. ábra 1. módszerrel lehetőség van PAL
enzim katalizált aszimmetrikus szintézissel az arilakrilátból kiindulva ammónia gazdag
környezetben (S)-α-fenilalanin-származékokat előállítani. A 19. ábra 2. módszerével (S)-PAM
enzimmel (S)-β-fenilalanin-származékokat állíthatunk elő izomerizációs reakcióban (S)-αfenilalanin-származékból. A 19. ábra 3. módszerrel PAL katalizált kinetikus rezolválást tudunk
végrehajtani, úgy hogy a kiindulási rac-α-fenilalaninból csupán az (S)-α-fenilalanin-származékból
keletkezik eliminációval az akrilát származék, így az (R)-α-fenilalanin-származék visszamarad a
reakcióban, mert az enzim nem katalizálja az ammónia eliminációját. A 19. ábra 4. módszerrel (S)PAM enzimmel rac-β-fenilalaninból kiindulva az (S)-β-fenilalanin-származékból az (S)-αfenilalanin-származék keletkezik, illetve visszamarad az (R)-β-fenilalanint származék. A 19. ábra
5. módszerével PAL és (S)-PAM enzimek egyidejű jelenlétében rac-β-fenilalanin-származékból
kiindulva az (S)-β-fenilalanin-származék elreagálva először (S)-α-fenilalanin-származék
keletkezik, majd végül akrilát származékot fog eredményezni, illetve visszamarad a reakcióban az
(R)-β-fenilalanin. Fontos megjegyezni, hogy az enzimek valóságos egyensúlyi reakciókat
katalizálnak, a szubsztrát minősége nagyban tudja befolyásolni az egyensúlyi reakcióösszetételt,
illetve az enzimek enantioszelektivitása is eltérő a különbözően szubsztituált aminosav31

származékokra nézve. A megfelelő enzim (enzim mutáns) kiválasztása és a megfelelő
reakciókörülmények, illetve az előállítási módszer nagyban meghatározza, hogy mennyire lesz
sikeres a bioszintézise az előállítani kívánt vegyületnek.[118][119] Az előállított nem természetes
aminosav-származékokat vegyipari alapanyagként lehet hasznosítani, mint például antibiotikum
gyártás és fejlesztés, mely kifejezetten fontos az egyre több olyan mikroorganizmus ellen, melyek
multirezisztenciával rendlekeznek számos antibiotikummal szemben.

19. ábra PAL és (S)-PAM enzimekkel megvalósítható bioszintézisek

2.4.3.4.2 MIO-enzim felhasználása terápiás célra
A MIO-enzimek közül a PAL enzimet terápiás célra is felhasználják fenilketonuriás (PKU;
phenylketonuria) betegeknél. A betegség kialakulásának hátterében a fenilalanin-hidroxiláz enzim
genetikai hibája áll. Az enzim diszfunkciója miatt a fenilalaninból nem tud tirozin keletkezni az
aminosav lebontása során, így a fenilalanin felhalmozódik a szervezetben és neurotoxikus
problémákat okoz nagy mennyiségben. A probléma kezelhető fenilalanin szegény táplálkozással,
mely komoly odafigyelést igényel. A terápiás megoldást a genetikai betegségre az jelenti, hogy az
emberi szervezetben nem lejátszódó metabolikus útvonalat nyitunk meg a fenilalanin lebontására.
A fenilalaninból ammónia eliminációval fahéjsav keletkezik, amit a szervezet már tovább tud
alakítani, így a fenilalanin nem halmozódik fel a szervezetben. A megoldást a bakteriális eredetű
Anabaena variabilis PAL enzimmel valósították meg. A terápiás célra az enzimfelületet
polietilénglikollal (PEGilált) módosított formában használják. Ennek köszönhetően a készítmény
stabilabb, ezzel a véráramban az enzimnek megnő az élettartama. A készítmény Palynziq® néven
van forgalomban, bőr alá adható injekcióval lehet a betegnek beadni. A kezelés során a vér
fenilalanin szintjéhez igazítják a Palynziq® dózisát.[120][121][122]
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2.5 Célkitűzés
A lipázokkal kapcsolatos kutatásunkban célunk volt előállítani potenciális tirozin kináz
inhibitorokat. Az általunk vizsgálni kívánt inhibitorok enantiomertiszta α-amid típusú
Tyrphostinok csoportjába tartoznak. Az inhibitorok előállítását kemoenzimatikus rendszerben
terveztük meg. A szintézis első lépésében racém 1-feniletilamin kinetikus rezolválását terveztük
megvalósítani 2-cianoacetát észterekkel. Vizsgáltuk a rezolválás során különböző lipáz
enzimkészítmények aktivitását, különböző 2-cianoacetát észterek hatását és eltérő acilezőszer
adagolási módszereket. A savamidok aktív metilidéncsoportja teszi lehetővé, hogy különböző
aldehidekkel kapcsolva előállítsuk a potenciális inhibitor molekulákat. Célunk volt, hogy a
kinetikus rezolválás nyújtotta lehetőségben mind az (S)- és az (R)-enantiomert illetve a racém
vegyületeket is előállítsuk. Végül az előállított inhibitorok hatásosságát humán eredetű rákos
sejtvonalakon teszteltük.

Ketoreduktázok vizsgálatai kapcsán célunk volt tanulmányozni hat különböző élesztőtörzset,
melyek előzetes vizsgálatok alapján rendelkeznek ketoreduktáz aktivitással. A ketoreduktáz
aktivitású törzsekkel nagy enantiomertisztaságú alkoholok előállítását kívántuk megvalósítani
prokirális ketonokból. A liofilizált élesztőtörzsek reakcióoptimalizálását ortogonális
kísérlettervezéssel kívántuk megvalósítani három eltérő szubsztráttípusra (alifás, aromás és vegyes
jellegű). Célunk, a minél magasabb konverzió elérése mellett enantiomertiszta alkoholok
előállítása. Az élesztősejtekkel megvalósított bioredukcióknak hőmérsékleti, pH és produktivitás
profilját terveztük vizsgálni, így jellemezve az egyes élesztőtörzseket a három különböző
tesztszubsztráttal.

Végül célunk volt új MIO-enzimeket (aromás aminosav ammónia-liázok és 2,3-aminomutázok)
azonosítani szekvencia motívumok alapján. További cél volt az így azonosított enzimek előállítása
és karakterizálása, amely során vizsgáltuk az enzimek szubsztrátspecificitását, pH optimumát,
hőmérséklet toleranciáját, stabilitását, illetve kinetikai tulajdonságaikat. Továbbá célunk volt az
enzimek felhasználhatóságának vizsgálata kinetikus rezolválások és sztereoszelektív addíciós
reakciók során természetes és nem természetes aminosav vagy arilakrilát származékokkal. Így a
biokatalizátorként felhaszált enzimekkel nagy enantiomertiszatságú (R)- és (S)-α-aminosavszármazékok és β-aminosavak állíthatóak elő.
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3

Kísérleti munka bemutatása

3.1 Felhasznált anyagok, vegyszerek
Az aminok és acilezőszerek: rac-1-feniletilamin rac-1, etil-cianoacetát 2a, izopropilcianoacetát 2b és az aldehidek (benzaldehid 4a, N-benzil-indol-3-karbaldehid 4b, fahéjaldehid 4c,
pikolinaldehid 4d, nikotinaldehid 4e és izonikotinaldehid 4f) a Merck (Darmstadt, Németország)
termékei. A ketonok fenilaceton 6a, acetofenon 6b és a 2-heptanon 6c az Alfa Aesar Europe
(Karlsruhe, Németország) termékei. A természetes aminosavavak a Merck (Darmstadt,
Németország) termékei. A racém szubsztituált fenilalanin származékok rac-8b-s és a szubsztituált
fahéjsavszármazékok 10b-s a C. Paizs és munkatársai, illetve C.Y.K. Tan és D.F. Weaver munkái
alapján készültek. [123][124]
Az oldószerek: toluol, tetrahidrofurán, etanol, hexán, aceton, acetonitril, etil-acetát a Merck
(Darmstadt, Németország) termékei.
Az antiproliferációs vizsgálatokhoz a következő sejtvonalakat használtuk: a HCT-116, a Jurkat
és az A549 (ATCC, American Type Culture Collection; Manassas, Virginia, Egyesült Államok),
a PC9 és a PC9ER (Cancer Research UK; London, Egyesült Királyság), és a MV4-11 (Cell Line
Service; Szingapúr). Az IMDM és a RPMI-1640 médium, szarvasmarha magzat szérum és az
antibiotikum és antimikotikum oldatok a Merck (Darmstadt, Németország) termékei.
A molekuláris biológiai munkákhoz az alábbi termékeket, kiteket használtuk. A primerek az
Integrated DNA Technologies (Coralville, Iowa, Egyesült Államok) termékei. A molekuláris
biológiai munkához szükséges enzimeket és kiteket a Thermo Fischer Sceintific (Waltham,
Massachusetts, Egyesült Államok) cégtől szereztük be: Phusion Flash PCR Master Mix,
pJET1.2/blunt klónozó vektor, Dream Taq Green PCR Master Mix, T4DNA ligáz, Tango 2X
puffer, NdeI and BamHI restrikciós endonukleáz enzimek. A pET-19b expressziós vektor a Merck
(Darmstadt, Németország) terméke. A DNS extraháló kit és plazmid izoláló kit a BioBasic Canada
Inc (Markham, Kanada) termékei illetve a DNA Clean & Concentrator™-25 Kit (Zymo Research,
Irvine, Egyesült Államok) terméke.

3.2 Felhasznált biokatalizátorok
A Tyrphostinok előállításához a következő lipáz enzimkészítményeket használtuk. A CaLB
G250P (SynBiocat Ltd; Budapest, Magyarország) a Candida antarctica B lipáz 25 nm
fenilfunkcionalizált szilikagélre adszorbciós módon rögzítve. Az Immozyme CaLB T2-150
(ChiralVision BV; Den Hoorn, Hollandia) a Candida antarctica B lipáz kovalensen rögzítve 150300 µm akril gyöngyökre. A Novozym® CaLB N435 (Merck, Darmstadt, Németország) a
rekombináns Candida antarctica B lipáz Aspergillus niger-ben expresszálva, makropórusos
akrilgyantára adszorbeálva.
A keton redukciókhoz használt élesztőtörzsek a Witaria (Budapest, Magyarország)
törzsgyűjteményből származnak. A törzsek előállítása és liofilizálása korábbi eljárások alapján
készültek el. [56][64] A kísérletek során vizsgált törzsek az alábbiak: Pichia carsonii (WY1),
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Lodderomyces elongisporus (WY2), Candida norvegica (WY4), Candida guillermondi (WY7),
Debaromyces fabryi (WY11) és Candida parapsilosis (WY12).
A PfHAL, PfXAL és PfPAM enzimek előállításához szükséges Pseudomonas fluorescens R124
genomiális DNS Hazel A. Barton kutatócsoportjától származik. [125] A PzaPAL szintetikus gén a
Genscript (New Jersey, Egyesült Államok) terméke. A felhasznált enzimeket mi állítottuk elő.

3.3 Alkalmazott analitikai módszerek
3.3.1 Vékonyréteg kromatográfia
A reakciók nyomon követését VRK-s módszerrel végeztük Kieselgel 60 F254 (Merck,
Darmstadt, Németország) szilika lapokon. A vizualizációt UV fényben (Vilber Lourmat VL-6.LC,
254 nm vagy 365 nm) vagy etanolos foszformolibdénsav oldattal és hőkezeléssel valósítottuk meg.

3.3.2 Gázkromatográfia
A racém 1-feniletilamin rac-1 rezolválásának értékeléséhez gázkromatográfiás módszert
alkalmaztunk. Agilent 5890 készüléken, Hydrodex β-TBDAc kolonnát (Machery-Nagel; 25 m 
0,25 mm  0,25 µm, heptakisz-(2,3-di-O-acetil-6-O-t-butil-dimetilszilil)-β-ciklodextrin) kolonnát
használva a következő paraméterekkel: detektor hőmérséklet: 250 °C, injektor hőmérséklet:
250 °C, vivőgáz: H2 (12 psi, split: 1:50). A hőmérséklet programot és a retenciós időket a 2.
táblázat tartalmazza. A mintákat nátrium-szulfáton szárítottuk.
A ketonok 6a-c sztereoszelektív redukcióját Agilent 4890 készüléken, Hydrodex β-TBDM
kolonnát (Machery-Nagel; 25 m  0,25 mm  0,25 µm, heptakisz-(2,3-di-O-metil-6-O-t-butildimetilszilil)-β-ciklodextrin) vizsgáltuk, a következő paraméterekkel: detektor hőmérséklet:
250 °C, injektor hőmérséklet: 250 °C, vivőgáz: H2 (12 psi, split: 1:50). A hőmérséklet programot
és a retenciós időket a 2. táblázat tartalmazza. A minta előkészítés a következőképpen zajlott: a
reakció elegyből vett mintát (500 µL: WY1, WY4 és WY12; 150 µL: WY2, WY7 és WY11) 1 mL
etil-acetátban extraháltuk 15 min keresztül, majd a szerves fázist nátrium-szulfáton szárítottuk
10 min keresztül.
Retenciós idő
[min]
Szubsztrát Kolonna
Hőmérséklet program
(S)-1 (R)-1 rac-3
rac-1
β-TBDAc
100-180 °C (8 °C min-1); 180 °C (15 min)
2,9
3,1 22,1
6 (S)-7 (R)-7
β-TBDM
80 °C (5 min); 80-120 °C (2 °C min-1)
18,3 21,7 22,3
6a
β-TBDM
120 °C (10 min)
3,4
6,5
6,9
6b
β-TBDM
40 °C (65 min)
19,6 53,6 55,5
6c
2. táblázat A GC mérések hőmérsékleti programja és a retenciós idők
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3.3.3 Folyadékkromatográfia
A racém 1-feniletilamin rac-1 rezolválásában előállított amid 3 enantiomertisztaságát HP1090
(Hewlett-Packard; Palo Alto, Kalifornia, Egyesült Államok) készüléken Chiralpak IB kollonán
[Daicel; 2,1 mm  150 mm  5 µm, cellulóz trisz-(3,5-dimetilfenilkarbamát) 5 µm szilikagélre
immobilizálva], eluens: hexán/2-propanol : 95/5 v/v; 0,1 mL min-1, kolonna termosztát: 25 °C;
detektálás 220 nm. Retenciós idők: rac-1: 4,6 min; (R)-3: 42,9 min; (S)-3: 48,8 min.
A nem természetes aminosavak és akrilátok ammónia addíciós és eliminációs reakcióinak
nyomon követéséhez az alábbi HPLC mérési módszereket használtuk. A konverziós értékek
meghatározására Agilent 1200 HPLC készüléket (Agilent; Santa Clara, Kalifornia, Egyesült
Államok), használtunk Gemini NX-C-18 kolonnával (150 mm × 4,6 mm × 5 µm; Phenomenex,
Torrance, Egyesült Államok). Mozgófázisnak NH4OH (0,1 M, pH= 9,0) / metanol gradiensben
használtuk a 3. táblázatnak megfelelően 1 mL min-1 áramlási sebességgel. A 3. táblázat tartalmazza
a detektálás hullámhosszát, az elválasztás hőmérsékletét, a retenciós időket és az érzékenységet.
A mintakészítését az alábbiak szerint végeztük: 50 µL-t vettünk a reakcióelegyből és 50 µL
metanolt adtunk hozzá, majd az elegyet vortexeltük és centrifugáltuk. A felülúszót 0,22 µm szűrőn
szűrtük és direktben használtuk az injektáláshoz.
HőmérHullámRetenciós idő
Érzékenyséklet
hossz
[min]
ség[b]
[V/V%; min alatt]
[ᵒC]
[nm]
8
10
10 – 39; 12 min
20
220
4,6
8,8
0,11
a
2-fluor
10 – 39; 12 min
20
220
5,2
10,6
0,12
b
3-fluor
10 – 39; 12 min
20
220
5,6
10,8
0,15
c
4-fluor
10 – 39; 12 min
20
220
5,6
10,6
0,10
d
2-klór
10 – 50; 9 min
20
220
7,1
10,5
0,27
e
3-klór
10 – 50; 9 min
20
220
8,2
11,3
0,23
f
4-klór
10 – 50; 9 min
20
220
8,4
11,3
0,76
g
2-nitro
10 – 39; 12 min
20
260
5,7
9,2
0,37
h
3-nitro
10 – 39; 12 min
20
260
6,2
10,2
0,14
i
4-nitro
10 – 39; 12 min
20
260
6,1
10,1
1,07
j
2-bróm
28 – 50; 8 min
30
220
4,5
7,4
0,36
k
3-bróm
28 – 50; 8 min
30
220
5,5
8,6
0,30
l
4-bróm
28 – 50; 8 min
30
220
5,8
8,8
0,78
m
2-metil
25 – 40; 8 min
25
220
4,4
8,0
0,25
n
3-metil
25 – 40; 8 min
25
220
4,9
8,6
0,18
o
4-metil
25 – 40; 8 min
25
220
4,8
8,4
0,44
p
2-metoxi
25 – 32; 8 min
25
220
3,9
6,6
0,24
q
3-metoxi
25 – 32; 8 min
25
220
3,6
6,5
0,35
r
s
4-metoxi
25 – 32; 8 min
25
220
3,2
5,3
0,55
[a]
3. táblázat Akirális HPLC mérési módszer paraméterei NX-C-18 kollonán; Eluens összetétel: A:
NH4OH puffer (0.1 M, pH= 9.0); B: metanol. [b] Érzékenység (f) integral értékek aránya 8 és 10
vegyületekből (A8/A10) és a komponensek moláris arányból (x8/x10) megkapva az alábbi egyenletből:
x8/x10= A8/(f × A10).
8,10

Szubsztituens

B eluens[a]
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A reakciókban a 8a-s vegyületek enantiomertisztaságát az alábbi módszerrel határoztuk meg.
A HPLC méréseket ugyancsak az Agilent 1200 HPLC (Agilent, Santa Clara, Egyesült Államok)
készüléket használtuk, az elválasztáshoz Crownpak CR-I (+) (150 × 3 mm, 5 µm; Illkirch Cedex,
Franciaország) kolonnát használtunk, eluensnek acetonitril és HClO4 (perklórsav, pH= 1,5)
keverékét használtuk 0,4 mL min-1 áramlási sebességgel. A mérési módszer paramétereit és a
retenciós időket a 4. táblázat tartalmazza. A minta-előkészítést az akirális mérés mintaelőkészítésével azonosan végeztük.
Retenciós idő
[min]
(R)-8a-s
(S)-8a-s
80:20
15
220
3,4
6,8
a
2-fluor
80:20
15
220
3,9
7,5
b
3-fluor
80:20
15
220
3,9
7,6
c
4-fluor
80:20
15
220
3,6
7,0
d
2-klór
80:20
15
220
4,4
9,1
e
3-klór
80:20
15
220
5,5
15,0
f
4-klór
80:20
15
220
5,2
12,2
g
2-nitro
80:20
15
260
4,0
6,5
h
3-nitro
80:20
15
260
4,1
9,7
i
4-nitro
70:30
25
260
4,0
7,5
j
2-bróm
70:30
25
220
3,3
5,6
k
3-bróm
70:30
25
220
3,6
7,6
l
4-bróm
80:20
25
220
3,5
6,2
m
2-metil
80:20
25
220
4,0
6,0
n
3-metil
80:20
25
220
3,9
7,4
o
4-metil
80:20
25
220
3,8
7,5
p
2-metoxi
80:20
25
220
3,7
6,4
g
3-metoxi
80:20
25
220
3,5
6,3
r
s
4-metoxi
80:20
25
220
3,4
5,7
4. táblázat Királis HPLC mérési módszer paraméterei Crownpak CR-I (+) kolonnával [a] Eluens
összetétel: A: acetonitril; B: HClO4 vizes oldata
rac-8

Szubsztituens

Eluens[a]
[A:B%]

Hőmérséklet
[ᵒC]

Hullámhossz
[nm]

A fenilalanin 2,3-aminomutáz katalizált reakciók vizsgálatára 8a és 9a enantiomerjeinek
elválasztására Agilent 1200 HPLC (Agilent, Santa Clara, Egyesült Államok) készüléken, az
elválasztáshoz Chiralpak Zwix (-) kolonnát (250 mm × 4,6 mm × 3 µm) használtunk. Az eluenst
metanol (50 mM dietilamin és 100 mM hangyasav)/acetonitril/víz 49:49:2 arányú elegye alkotta
1 mL min-1 áramlási sebességgel. A termékeket 260 nm detektáltuk az alábbi retenciós idő szerint:
(R)-8a: 5,0 min; (S)-8a: 6,1 min; (R)-9a: 10,2 min; (S)-9b: 12,7 min.

3.3.4 Spektroszkópiai módszerek
Az NMR vizsgálatok Bruker DRX-300 spektrométeren történtek CDCl3 oldószerben 300 MHz
az 1H és 75 MHz a 13C mérések, az eltolódás mértékét TMS-hez viszonyítottuk és ppm-ben adtuk
meg.
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Az IR spektrumot Bruker ALPHA FT-IR készülékkel vettük fel, a spektrum kiértékelést cm-1
adtuk meg.
Az optikai forgatást Perkin-Elmer 241 polariméterrel végeztük a NaD-vonalán. A polarimétert
a mentol enantiomerjeihez kalibráltuk.
Az ammónia-liáz aktivitás méréseket UV-Vis mérési módszer alapján végeztük a termék
képződését követve Infinite Spark 10M UV készülékkel (Tecan, München, Németország). A
hőmérséklet függő aktivitás méréseket Agilent 8453 UV-Vis spektrofotométerrel (Agilent, Santa
Clara, Egyesült Államok) végeztük. Az extinkciós koefficienseket az 5. táblázat tartalmazza. A
kísérletek során az alábbi enzim koncentrációkat használtuk: PfXAL: 30 µg mL-1, PfHAL:
4.1 µg mL-1 és PzaPAL 15 µg mL-1, ahol esetleges eltérés van, ott ezt külön jelzem.
Termék
10
a
b
c
d
e
f
g
k
u
t

Szubsztituált aromás Hullámhossz ε
gyűrű
[nm]
[mM-1 cm-1]
[a]
290
6,1
2-fluor
285
5,8
3-fluor
285
6,8
4-fluor
285
7,2
2-klór
285
6,8
3-klór
285
6,4
4-klór
285
12,7
2-bróm
285
5,7
4-hidroxi[b]
310
15,1
1H-imidazol gyűrű[c] 277
19,4
5. táblázat UV-Vis mérési módszer paraméterei
[a]
fahéjsav[b] p-kumarinsav [c]urokánsav

3.4 Tyrphostinok előállításához és vizsgálatához elvégzett kísérletek
3.4.1 rac-1-feniletilamin és (S)-1-feniletilamin kémiai acilezése
A rac-3 és az (S)-3 savamidok előállítása rac-1-feniletilaminból rac-1 és (S)-1-feniletilaminból
(S)-1 történt, az (S)-1 amin a CaLB katalizált kinetikus rezolválásból visszamaradó amin. Kumar
és munkatársai előállításának módosításával, 72 h megnövelt reakcióidő és etil-2-cianoacetát 2a
használata metil-cianoacetát helyett. A kivált terméket éterrel mostuk. [126]
rac-3: 81 %, színtelen kristály, olvadáspont: 113 °C
1
H NMR (CDCl3): 1,54 (3H, d, J = 7,2 Hz, CH3), 3,31 (2H, s, CH2), 5,10 (1H, dq, J = 7,2 Hz és J
= 7,3 Hz, CH), 6,53 (1H, br, NH), 7,28-7,40 (5H, m, ArH); 13C NMR (CDCl3): 21,7 (CH3), 26,1
(CH2), 50,2 (CH), 114,9 (CN), 126,3 (2xCH), 128,0 (CH), 129,1 (2xCH), 142,2 (C) 160,3 (C=O);
IR (KBr): 3279, 3068, 2975, 2921, 2258, 1648, 1554, 669. Az IR és NMR spektrumok
összhangban vannak az irodalmival.[127]
(S)-3: 79 %, színtelen kristály, olvadáspont: 141 °C, [𝛼]28
𝐷 = -78,6 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(S)-3= 99,3%
(HPLC). Az IR és NMR spektrumok összahangban vannak a rac-3 vegyületével.
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3.4.2 rac-1-feniletilamin enzimatikus acilezése különböző lipáz készítményekkel
A rac-1-feniletilamint rac-1 (0,825 mmol, 100 mg) és az etil-2-cianoacetátot 2a (0,5 ekv., 46
mg) hozzáadtuk 10 mL toluol/tetrahidrofurán 1:1 elegyéhez, majd 200 mg biokatalizátort (CaLB
G250P, CaLB T2-150 és CaLB N435) adtunk a rendszerhez. A reakcióelegyet
szobahőmérsékleten 24 h keresztül 400 rpm rázattuk. A biokatalizátort kiszűrtük az oldatból, majd
a szűrletet vákuumban bepároltuk. A maradékot 7,5 mL 5 % HCl oldatban feloldottuk és 3 × 12 mL
diklórmetánnal extraháltuk. A szerves fázist nátrium-szulfáttal szárítottuk és vákuumban
bepároltuk, így kaptuk meg az (R)-3 vegyületet. A vizes fázist 5 mL 40 % ammónia oldattal
lúgosítottuk és 3 × 12 mL diklórmetánnal extraháltuk. A szerves fázist nátrium-szulfáttal
szárítottuk és vákuumban bepároltuk, így kaptuk meg az (S)-1 vegyületet.
(R)-3: 29 %, színtelen kristály, olvadáspont: 142 °C, [𝛼]28
𝐷 = +80,1 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(R)-3= 99,9%
(HPLC). Az IR és NMR spektrumok összahangban vannak a rac-3 vegyületével
3.4.3 rac-1-feniletilamin rezolválása eltérő acilezőszerekkel és adagolási módszerrel
A rac-1-feniletilamint rac-1 (0,41 mmol, 50 mg) és alkil-2-cianoacetátot (2a: etil-2-cianoacetát:
0,5 ekv., 23 mg; vagy 2b: izopropil-2-cianoacetát: 0.5 ekv., 36 mg) és 100 mg CaLB N435
biokatilzátort 2 mL toluol/tetrahidrofurán elegyéhez adtuk és szobahőmérsékleten 400 rpm
rázattuk 4 órán keresztül. Mintát vettünk 1; 2; 3 és 4 h után. A reakcióelegyet a 3.4.2 szerint
dolgoztuk fel. Az acilezőszerek kémiai acilezés vizsgálatára a reakciókat biokatalizátor
hozzáadása nélkül is elvégeztük.
Az acilezőszer adagolását a következőképpen vizsgáltuk. A 2 mL toluol/tetrahidrofurán 1:1
elegyéhez rac-1-feniletilamint rac-1 (0.41 mmol, 50 mg), 100 mg CaLB N435 biokatalizátort és
etil-2-cianoacetátot 2a a következőek szerint: A változat: 0,5 ekv., 23 mg; B változat: 1 ekv. 46
mg; vagy C változat: 0,5 ekv., 23 mg + 0,25 ekv., 11,5 mg (2 h) + 0,25 ekv., 11,5 mg (4 h). A
reakcióelegyet szobahőmérsékleten 400 rpm rázattuk és mintát vettünk 2; 4; 6 és 24 h időpontban.
A reakcióelegyeket a 3.4.2 szerint dolgoztuk fel.
(S)-1: 41 % (C változat); sárga folyadék; [𝛼]28
𝐷 = -31,1 (c= 10, etanol), ee(S)-1= 99,3% (GC)
3.4.4 Tyrphostinok előállítása Knoevenagel-kondenzációval
1 mmol előállított savamidot rac-3, (S)-3 vagy (R)-3 és 1 mmol aldehidet 4a-f és 1 csepp
piperidint 8 mL etanolban refluxáltattunk 4 h keresztül. A szobahőmérsékletre visszahűlt
reakcióelegyet 24 h keresztül 4 °C-on tároltuk. A kivált kristályos anyagot szűrtük és hideg éterrel
mostuk. Ha nem tapasztaltunk kristályosodást, az anyagot oszlopkromatográfiával (szilikagél,
hexán/aceton 10:4) tisztítottuk, majd vákuumban bepároltuk.
rac-5a: 73% (oszlopkromatográfiás tisztítás után), színtelen kristály, olvadáspont: 123 °C
1
H NMR (CDCl3): 1,62 (3H, d, J= 7,2 Hz, CH3), 5,27 (1H, m, CH), 6,56 (1H, d, J= 5,7 Hz, NH),
7,27-7,55 (8H, m, ArH), 7,93 (2H, d, J= 6,6 Hz, ArH), 8,35 (1H, s, CH=); 13C NMR (CDCl3): 22,0
(CH3), 50,4 (CH), 106,0 (C=), 117,0 (CN), 126,4 (2×CH), 128,0 (CH), 129,1 (2×CH), 129,5
(2×CH), 130,9 (2×CH), 132,0 (C), 133,0 (CH), 143,0 (C), 153,5 (CH=), 159,0 (C=O); IR (KBr):
3295, 3062, 3032, 29702, 2939, 2215, 1666, 1654, 1597, 1541, 1523, 701, 687.
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(R)-5a: 71% (oszlopkromatográfiás tisztítás után), színtelen kristály, olvadáspont: 73 ° C
[𝛼]28
𝐷 = -4,1 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(R)-5a = 99,9% [HPLC alapján az (R)-3]
(S)-5a: 69%; (oszlopkromatográfiás tisztítás után), színtelen kristály, olvadáspont: 72 °C
[𝛼]28
𝐷 = +4,0 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(S)-5a = 99,3% [HPLC alapján az (S)-3]
rac-5b: 95% (kikristályosodott, hideg éteres mosás), sárga kristály, olvadáspont: 228 °C
1
H NMR (CDCl3): 1,62 (3H, d, J= 6,6 Hz, CH3), 5,30 (1H, m, CH), 5,43 (2H, s, CH2), 6,39 (1H,
d, J= 7,5 Hz, NH), 7,16-7,19 (2H, m, ArH), 7,28-7,41 (11H, m, ArH), 7,86-7,88 (1H, m, ArH),
8,45 (1H, s, CH=), 8,70 (1H, s, ArH); 13C NMR (CDCl3): 22,1 (CH3), 50,0 (CH), 51,5 (CH2), 95,9
(C=), 110,8 (C), 111,1 (CN), 119,1 (CH), 119,5 (CH), 122,7 (CH), 124,1 (CH), 126,4 (2×CH),
127,1 (2×CH), 127,8 (CH), 128,5 (CH), 128,8 (C), 129,0 (2×CH), 129,3 (2×CH), 133,1 (CH),
135,6 (C), 136, 6 (C), 142,9 (C), 144,4 (CH=), 161,1 (C=O); IR (KBr): 3331, 3054, 3034, 2979,
2932, 2211, 1655, 1568, 1507, 1257, 1177, 738, 702.
(R)-5b: 91% (kikristályosodott, hideg éteres mosás), sárga kristály, olvadáspont: 190 °C
[𝛼]28
𝐷 = -15,0 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(R)-5b = 99,9% [HPLC alapján az (R)-3]
(S)-5b: 93% (kikristályosodott, hideg éteres mosás), sárga kristály, olvadáspont: 191 °C
[𝛼]28
𝐷 = +15,5 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(S)-5b = 99,3% [HPLC alapján az (S)-3]
rac-5c: 46 % (oszlopkromatográfiás tisztítás után) sárga kristály, olvadáspont: 127 °C
1
H NMR (CDCl3): 1,61 (3H, d, J= 7,0 Hz, CH3), 5,25 (1H, m, CH), 6,41 (1H, d, J= 7,8 Hz, NH),
7,25 (1H, d, J= 5,6 Hz, CH=), 7,30-7,59 (10H, m, ArH), 7,59 (1H, d, J= 5,7 Hz, CH=), 8,08 (1H,
dd, J= 5,7 és 5,7 Hz, CH=); 13C NMR (CDCl3): 21,9 (CH3), 50,1 (CH), 105,8 (C=), 116,1 (CN),
123,3 (CH), 126,4 (2×CH), 127,9 (CH), 128,5 (2×CH), 129,1 (2×CH), 129,1 (2×CH), 131,1 (C=),
135,1 (C), 142,5 (C), 148,1 (C=), 153,7 (C=), 159,6 (C=O); IR (KBr): 3351, 3059, 3031, 2976,
2933, 2217, 1660, 1612, 1584, 1521, 1254, 749, 700.
(R)-5c: 43% (oszlopkromatográfiás tisztítás után), sárga kristály, olvadáspont: 107 °C
[𝛼]28
𝐷 = +28,7 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(R)-5c = 99,9% [HPLC alapján az (R)-3]
(S)-5c: 44% oszlopkromatográfiás tisztítás után), sárga kristály, olvadáspont: 106 °C
[𝛼]28
𝐷 = -25,8 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(S)-5c = 99,3% [HPLC alapján az (S)-3]
rac-5e: 88% (kikristályosodott, hideg éteres mosás), színtelen kristály, olvadáspont: 119 °C
1
H NMR (CDCl3): 1,62 (3H, d, J= 6,9 Hz, CH3), 5,25 (1H, m, CH), 7,16-7,44 (5H, m, ArH), 7,49
(1H, dd, J= 8,2 és 4,9 Hz, ArH), 8,35 (1H, s, NH), 8,45 (1H, d, J= 8,2 Hz, ArH), 8,74 (1H, d,
J = 4,9 Hz, ArH), 8,94 (1H, s, ArH); 13C NMR (CDCl3): 21,8 (CH3), 50,5 (CH), 107,2 (C=), 116,4
(CN), 124,4 (CH), 126,4 (2×CH), 128,1 (CH), 128,8 (CH), 129,1 (2×CH), 136,5 (C), 142,1 (C),
149,4 (CH), 151,9 (C=), 152,5 (CH), 158,6 (C=O); IR (KBr): 3324, 3286, 3054, 3032, 2991, 2943,
2222, 1645, 1540, 701.
(R)-5e: 91% (kikristályosodott, hideg éteres mosás), színtelen kristály, olvadáspont: 90 °C
[𝛼]28
𝐷 =+5,8 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(R)-5e = 99,9% [HPLC alapján az (R)-3]
(S)-5e: 87% (kikristályosodott, hideg éteres mosás), színtelen kristály, olvadáspont: 90 °C
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[𝛼]28
𝐷 = -5,9 (c= 1,0, CH2Cl2), ee(S)-5e = 99,3% [HPLC alapján az (S)-3]
3.4.5 Tyrphostinok bioaktivitás tesztje
Az antiproliferációs vizsgálatok 384 reakciócsöves mikropléten végeztük (Perkin Elmer;
Waltham, Egyesült Államok). Az antiproliferációs aktivitás vizsgálatokhoz a sejtszámlálást
CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay (Promega; Madison, Egyesült Államok) a
használati utasításnak megfelelően. A lumineszencia jeleit Analyst® GT Multimode Reader
(Molecular Devices; San José, Egyesült Államok) mértük és XLfit szoftverrel értékeltük ki EC50
meghatározáshoz. A humán rákos sejtvonalakból (A549, PC9, PC9ER, HCT116, Jurkat és MV411) 1000 db sejt került minden reakciócsőbe. Az MV4-11 sejtvonal IMDM médiummal, a A549,
PC9, PC9ER, HCT116 és Jurkat sejtvonalak RPMI-1640 médiummal és 10 % FBS-mal,
antimikotikum és antibiotikum oldattal egészítettük ki 5 % CO2 atmoszférát alkalmazva 37 °C-on.
A sejtvonalak inkubációját 10 eltérő koncentrációban (3,05 nM és 60 µM között) végeztük az
előállított Tyrphostinokkal rac-5a-c,e; (S)-5a-c,e és (R)-5a-c,e 72 h keresztül. A kísérleteket
három párhuzamos méréssel végeztük.

3.5 Egészsejtes élesztőkkel végzett kísérletek
3.5.1 Kísérlettervezés (DOE) élesztősejtekkel megvalósított keton redukcióra
Minden élesztő szubsztrát páros optimalizálási reakció megtervezését és kiértékelését Satistica
program DOE (design of experiments) funkciójával ortogonális kísérleti tervek készítésével és
kiértékelésével végeztük. A következő paramétereket vizsgáltuk az optimálási reakciókban:
liofilizált biokatalizátor egységnyi mennyisége (mg mL-1), koszubsztrát mennyisége (V/V%),
puffer erősség (mM), reakció hőmérséklete (°C) és a puffer pH értéke. Az első körben 2(5-2) alapú
kísérleti tervet kiegészítő kísérleti tervvel (foldoverrel) és 3 centrumponti ismétléssel terveztük
meg és végeztük el a kísérleteket. A beállított kezdeti kísérleti paramétereket a 6. táblázat
tartalmazza. Az eredményeket a vizsgált faktorok hatásának és kölcsönhatásának szignifikancia
vizsgálatával értékeltük (szignifikánsnak tekintettük ha p < 0,05), illetve az illesztett model 3D
vizualizációjával. A második körben a szignifikáns faktorok beállításainak megváltoztatásával
állapítottuk meg a reakciók optimumát, ehhez 22, 23 és 32 teljes kísérleti terveket készítettünk.
Abban az esetben, ha a linearitás vizsgálatára teljesült a p < 0,05 feltétel, akkor a kísérleti tervet
kiegészítettük 32 kísérleti tervre, így a lineáris és a másodfokú hatásokat és kölcsönhatásokat is
értékeltük.
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6. táblázat Az egészsejtes élesztőkkel megvalósított ketoredukciók reakció körülményeinek optimálására
használt kísérleti terv (fehér háttér: 2(5-2) terv; kék háttér: három centrum ponti ismétlés; sárga háttér:
kiegészítő kísérleti terv)

3.5.2 Egészsejtes élesztőkkel megvalósított reakciók
A kísérleti tervben meghatározott mennyiségű WY1, WY4 és WY12 törzsekkel 5 mL, míg a
WY2, WY7 és WY11 törzsekkel 1 mL reakció térfogatban végeztük a bioredukciókat a kísérleti
tervnek megfelelő erősségű nátrium-foszfát pufferben a megfelelő pH-ra beállítva. A reakciókhoz
6 mg mL-1 szubsztrátot (fenilaceton 6a, acetofenon 6b és 2-heptanon 6c) és a kísérleti tervnek
megfelelő mennyiségű 2-propanol koszubsztrátot használtunk. A reakciókat 300 - 400 rpm
rázattuk 4 h keresztül a megfelelő hőmérsékleten.
A megállapított optimumban vizsgáltuk az egészsejtes élesztők ketoreduktáz aktivitását pH 2-12
tartományban, 25-60 °C hőmérsékleti tartományban, illetve a szubsztrát koncentráció 2-20 mM
hatását a produktivitásra (15 min reakcióidővel).

3.5.3 Preparatív léptékű előállítása (S)-7a és (S)-7c termékeknek
Erlenmeyer-lombikban 1500 mg Debaromyces fabryi WY11 liofilizált élesztőt
szuszpendáltunk 25 mL 64 mM pH= 7.0 nátrium-foszfát pufferben. A reakcióelegyhez
koszubsztrátként 2-propanolból 6a esetében 4 V/V%-ot, 6c esetében 8 V/V%-ot adtunk és 150 mg
ketont (6a vagy 6c). A reakciót 150 rpm rázattuk, 24 h keresztül 6a esetében 27 °C-on, 6c esetében
30 °C-on. A reakció elegyet 3 × 20 mL etil-acetáttal extraháltuk. A szerves fázist nátrium-szulfáton
szárítottuk és vákuumban bepároltuk. A terméket lapkromatográfiásan (szilikagél, hexán/etilacetát 10:4) tisztítottuk.
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(S)-7a: termelés: 66 %; konverzió: 70% (GC); ee(S)-7a: 99,9% (GC); színtelen folyadék; [α]25
𝐷 =
25
[128]
+38,2 (c= 1,0, CHCl3); irodalmi: [α]𝐷 = +48,1 (c= 1,0, benzol)
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 1,3 (d, J= 6,1 Hz, 3H CH3), 1,8 (s, 1H, OH), 2,7-2,8 (m, 2H,
CH2), 4,1 (m, 1H, CH), 7,3-7,4 (m, 5H, Ar-H); 13C NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 22,8 (CH3),
45,8 (CH), 98,9 (CH), 126,1 (Ph), 128,59 (Ph), 129,5 (Ph), 130,6 (Ph); IR (film): 3356, 2986,
1453, 1116, 1078, 936, 740, 697, 504 cm-1. 1H és 13C NMR és IR adatok összhangban vannak az
irodalmival.[129]
(S)-7c: termelés: 81 %; konverzió: 83% (GC); ee(S)-7c: 99,9% (GC); színtelen folyadék; [α]25
𝐷 =
25
25
[130]
+11,6 (c= 1,0, CHCl3); irodalmi: [α]𝐷 = +12,1 (c= 0,66, etanol)
, [α]𝐷 = +10,4 (c= 0,52,
[131]
CHCl3)
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm: 0,9 (t, J= 6,4 Hz, CH3); 1,2 (d, J= 6,4 Hz, CH3); 1,3-1,5 (m,
6H, C3H6); 1,6 (s, 1H, OH); 3,8 (m, 1H, CH); 13C NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm: 14,2 (CH3), 22,8
(CH2), 23,6 (CH3), 25,6 (CH2), 32,0 (CH2), 39,5 (CH2), 69,4 (CH); IR (film): 3332, 2959, 2927,
2859, 1459, 1375, 1112, 950 cm-1. 1H és 13C NMR és IR adatok összhangban vannak az
irodalmival. [132]

3.6 MIO-enzimekkel kapcsolatos kísérletek
3.6.1 Klónozási folyamat
3.6.1.1 Gének azonosítás
A potenciális MIO-enzimek génjeinek azonosításához BLASTp funkcióval kerestünk az NCBI
(National Center for Biotechnology Information; Bethesda, Egyesült Államok) adatbázisban.
Kereső szekvenciának a MIO-enzimek konzervált szekvencia részleteit használtuk. Az enzim
szekvenciákat többszörös szekvenciaillesztéssel más ismert MIO-enzimekhez hasonlítottuk:
Pantoea agglomerans (PaPAM, Q84FL5), Ustilago maydis PAL (UmPAL, Q96V77),
Rubrobacter xylanophilus PAL (RxPAL, Q1AV79), Anabaena variabilis PAL (AvPAL,
Q3M5Z3), Petroselinum crispum PAL (PcPAL, P24481), Aradopsis thaliana PAL (AtPAL,
P35510), Sorghum bicolor PAL (SbPAL, C5XXT9), Rhodobacter sphaeroides TAL (RsTAL,
Q3IWB0), Rhodosporidium toruloides TAL (RtTAL, P11544), Pseudomonas putida HAL
(PpHAL, P21310), Taxus canadensis PAM (TcPAM, Q6GZ04), Chondromyces crocatus TAM
(CcTAM, Q0VZ68) és Streptomyces globisporus TAM (SgTAM, Q8GMG0).
3.6.1.2 Primer tervezés
A primereket SnapGene Viewer (Chicago, Egyesült Államok) programmal terveztük. NdeI
restrikciós hasítóhelyet a Start kodonhoz (forward) és BamHI restrikciós hasítóhelyet a Stop
kodonhoz (reverse). A kolónia PCR reakciókhoz T7-forward és T7-terminator primereket
használtunk. A 7. táblázat tartalmazza a megtervezett primereket.
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Primer
szekvencia 5’-3’
fw-PfHAL
TAACATATGATGACTGCGCTGAACCTGATTC
re-PfHAL
TAAGGATCCTTACAGGCTAGGCAGCAATTTCG
fw-PfXAL
TAACATATGATGACGACGCCAACCCATG
re-PfXAL
TAAGGATCCCTACGCATGCAGCCTCCAG
fw-PfPAM
TAACATATGATGACGATTCAGGAAAAGAACTTCACG
re-PfPAM
TAAGGATCCTCATCGGCTGTGTCCTCCC
fw-PzaPAL
TAGATAATACCATGGGCCATATG
re-PzaPAL
GGATCCGATTATGGATCCTTAGTAG
T7-forward
AATACGACTCACTATAGGGGAATTG
T7-terminator TGCTAGTTATTGCTCAGCGG
7. táblázat Primerek a PfHAL, PfXAL, PfPAM és PzaPAL enzimek klónozásához

3.6.1.3 PCR reakciók és gén inszerciója expressziós vektorba
A PCR reakciókat Phusion Flash PCR Master Mix vagy Phu Hot-Start DNS polimerázzal
végeztük a használati útmutató szerint. A PfHAL, PfXAL, PfPAM: esetében a genomiális DNSről történt a DNS felsokszorozása (95 °C 30 s; Tan 30 s; 72 °C 3 min) végül 72 °C 15 min, 30
ciklusban végeztük. A Tan a következőnek adódtak: PfHAL: 55°C; PfXAL: 57,2 °C; PfPAM:
55 °C; PzaPAL: 57 °C. A PCR termékeket 1,2 % agaróz gélen tisztítottuk gélelektroforézissel. A
PfHAL, PfXAL, PfPAM enzimek génjeit pJET klónozó vektorba ültettük be. A PzaPAL
szintetikus gén (PzaPAL C655S mutáns; továbbiakban csak PzaPAL-ként említve) esetében
pUC57 klónozó vektorban állt rendelkezésünkre.
Kolónia PCR teszttel ellenőriztük a plazmid transzformációt az E. coli sejtekbe és a gén
inszerciót a vektorokba. A kolónia PCR teszteket Dream Taq Green Master Mix-szel végeztük a
használati utasításnak megfelelően. A kolóniából vett mintát a hagyományos PCR vizsgálati
módszerrel végeztük 35 ciklusban, azonban a kezdetben 95 °C-on 15 min inkubáltuk a mintákat.
A PCR-hez a T7 forward és T7 terminator primereket használtuk. A PCR termékeket 1.2 % agaróz
gélen választottuk el gélelektroforézissel.
Az expressziós vektor készítését az alábbiak szerint végeztük. A géneket tartalmazó klónozó
vektorokat illetve pET-19b vektort NdeI és BamHI restrikciós endonukleázokkal emésztettük a
használati protokollnak megfelelően. Az emésztett lineáris DNS-eket agaróz gélelektroforézissel
elválasztottuk. Az inszert DNS és a vektort kb. 3:1 arányban extraháltuk az agarózgélből DNS
extraháló kittel. A tisztított DNS-eket 22 °C-on 1 h keresztül ligáltuk T4 DNS ligázzal.

3.6.1.4 Plazmid transzformáció
Az előállított plazmidokat E. coli XL1-Blue (plazmid szaporítás céljára) és E. coli Rosetta
(DE3)pLysS (expresszáláshoz) baktérium törzsekbe transzformáltuk hősokk módszerrel. Az
50 µL kompetens sejtet 15 min keresztül jégen tároltuk, majd 1-2 µL plazmidot kevertünk a
kompetens sejtekhez, ezt további 20 min keresztül inkubáltuk. A hősokk 45 s keresztül 42 °C
történt, ezután 2 min keresztül jégre helyeztük a kompetens sejteket, majd 37 °C-on 1 h keresztül
inkubáltuk 400 µL LB tápoldatban. A szelektálást LB agar táptalajon végeztük, E. coli XL1-Blue
esetében 30 µg mL-1 tetraciklin és 50 µg mL-1 karbenicillin antibiotikumokkal kiegészítve, E. coli
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Rosetta (DE3)pLysS esetében 30 µg mL-1 klóramfenikol és 50 µg mL-1 karbenicillin
antibiotikummal kiegészítve. A sejteket 37 °C-on inkubáltuk, míg kolóniák nem képződtek. A
kinőtt kolóniákat PCR teszttel ellenőriztük, hogy tartalmazzák-e az inszertet.
3.6.2 MIO-enzimek expressziója
A rekombináns fehérjék termelését E. coli Rosetta (DE3)pLysS baktériummal végeztük,
melyek tartalmazzák a pET-19b vektorban az expresszálandó fehérje génjét. A fehérje Nterminális His10-tag jelöléssel fog termelődni. Az expresszáláshoz 50 mL LB tápoldatot
(kiegészítve 30 µg mL-1 klóramfenikol és 50 µg mL-1 karbenicillin antibiotikummal) inokuláltunk
és éjszakára 37 °C-on inkubáltuk. A fermentációhoz 500 mL LB tápoldatot oltottunk be 10 mL
éjszakai sejtkultúrával. A sejteket 37 °C-on 180-200 rpm OD600= 0.6-0.7 növesztettük. A fehérje
expresszálását 0,1 mM IPTG-vel indukáltuk. A PfHAL, PfXAL és PfPAM esetében 28 °C-on és
6 h keresztül, PzaPAL esetében 25 °C-on és 16 h keresztül történt a fehérje termeltetés.

3.6.3 Fehérjetisztítás
A fehérjetisztítási folyamatokat 4 °C-on végeztük. A fermentlevet 30 min keresztül 5000×g
centrifugáltuk. A sejtpelletet 50 mL lízis pufferben (PfHAL, PfXAL és PfPAM esetében: 50 mM
Tris, 300 mM NaCl, 0,5 mM EDTA pH=8,0; PzaPAL esetében: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH=
7,5; mindkét esetben kiegészítve RNázzal, lizozimmel, és EDTA mentes proteáz inhibítorral)
szuszpendáltuk. A sejteket szonikálással tártuk fel, majd 30 min keresztül 12000×g centrifugáltuk.
A továbbiakban a felülúszót tisztítottuk.
A His10-taggal ellátott fehérjéket Ni-NTA affinitás kromatográfiával tisztítottuk. A felülúszót
kétszer átfolyattuk az oszlopon kb. 3 mL (V) Ni-NTA agaróz. Az oszlopot a következő oldatokkal
mostuk: 4×V LS puffer (50 mM HEPES, 30 mM KCl, pH= 7,5); 2×V HS puffer (50 mM HEPES,
300 mM KCl, pH= 7,5), majd 2-4×V LS puffer ismét, majd 1×V LIM puffer (20 mM imidazollal
kiegészített LS). Az oszlopról az enzimet HIM puffer (300 mM imidazollal kiegészített LS oldat)
mostuk le. A fehérje oldatot 50-szeres térfogatú 100 mM Tris pH= 7,5 dializáltuk 4 °C-on vagy
5 mL HiTrap kolonnán sótlanítottuk. A tisztított fehérjéket Amicon szűrővel töményítettük
6500×g 20 min centrifugálással.
Az enzimeket Superdex 200 10/300 gélszűrő kolonnán tisztítottuk és határoztuk meg a molekula
tömegét.
Az enzimoldatok koncentrációját Bradford módszer alapján határoztuk meg.[123]
A fehérjetisztaságot SDS-PAGE módszerrel vizsgáltuk. A gélképeket a Függelék F1. ábrája
tartalmazzák. A Pseudomonas fluorescens R124 törzsből származó enzimeket (PfHAL, PfXAL és
PfPAM) 100-150 mg, a Pseudozyma antarctica törzsből származó PzaPAL enzimet 70-80 mg
mennyiségben állítottuk elő 1 liter fermentlére vonatkoztatva.
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3.6.4 Enzimstabilitási vizsgálat
Enzimstabilitási vizsgálatokat nanoDSF Prometheus NT 48 készülékkel (Nano Temper
Technologies, München, Németország) végeztük. A méréseket 20-90 °C között 1 °C min-1
végeztük. A mérést 330 nm végeztük, az eredményeket a 330 nm-en mért abszorbancia első
deriváltjaként értékeltük ki. A PfHAL és PzaPAL: 0,1 mg mL-1 koncentrációban a PfXAL és
PfPAM: 0,4 mg mL-1 koncentrációban vizsgáltuk.

3.6.5 MIO-enzimek karakterizálása
3.6.5.1 Enzimek szubsztrát szelektivitás vizsgálata természetes aminosavakkal
Vizsgáltuk az enzimek szubsztrát specificitását ammóniaeliminációs reakcióban UV-Vis
módszerrel. A reakciót 100 mM Tris pH= 7,5 illetve 5 mM szubsztráttal L-fenilalanin (S)-8a, Lhisztidin (S)-8t, L-aszparagin, L-aszparaginsav, L-triptofán és L-glutamin (kivétel L-tirozin (S)-8u:
2,5 mM) végeztük.

3.6.5.2 Ammónia-liázok pH optimum megállapítása
Az enzimek pH optimumát vizsgáltuk az ammóniaeliminációs reakcióban (UV-Vis
módszerrel): PfHAL 5 mM L-hisztidin (S)-8t szubsztráttal, PfXAL 5 mM L-hisztidin (S)-8t, 5 mM
L-fenilalanin (S)-8a és 2.5 mM L-tirozin (S)-8u szubsztrátokkal és PzaPAL 5 mM L-fenilalanin
(S)-8a szubsztráttal pH 7-11 között 100 mM pufferben (pH: 7-9: Tris puffer; 9-10,5: ammóniumkarbonát / nátrium-pirofoszfát; pH: 10-11: nátrium-foszfát / CAPS). A megállapított optimális
puffer pH ammóniaeliminációs reakciókban a következőek: PfHAL: pH= 8,5; PfXAL Lfenilalaninnal (S)-8a pH= 9,0, L-tirozinnal (S)-8u pH= 9,5, L-hisztidinnel (S)-8t pH= 10,0;
PzaPAL: pH= 8,5; a továbbiakban a reakcióknál ezt a puffer pH értéket használtuk.

3.6.5.3 Ammónia-liázok aktivitása a hőmérséklet függvényében
Vizsgáltuk a PfXAL L-fenilalaninnal (S)-8a, a PfHAL L-hisztidin (S)-8t és a PzaPAL
L-fenilalaninnal
(S)-8a 5-30-60 °C hőmérsékleti tartományban inkubálás nélkül
ammóniaeliminácis reakcióban az enzimek aktivitását UV-Vis módszerrel.

3.6.5.4 Kinetikai paraméterek meghatározása
A kinetikai vizsgálatokat a PfHAL esetében 0,1-30 mM L-hisztidin (S)-8t; a PfXAL esetében
5-150 mM L-hisztidin (S)-8t, 0,1-30 mM L-fenilalanin (S)-8a és 0,001-3 mM L-tirozin (S)-8u; a
PzaPAL esetében 0.1-30 mM L-fenilalanin (S)-8a mellett vizsgáltuk szubsztituált származékokkal
is rac-8b-g,k 0,1-12 mM szubsztrát koncentrációban. A PzaPAL enzim koncentrációja (S)-1a,
rac-1b-d,f,k esetében 10 µg mL-1 , míg rac-1e,g esetében 50 µg mL-1. A kinetika méréseket 30 °Con végeztük. Az adatok kiértékelését Statistica programmal végeztük nem lineáris egyenes
illesztést alkalmazva a legkisebb négyzetek módszerével.
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3.6.5.5 Stabilitás vizsgálatok
A PzaPAL stabilitását vizsgáltuk pH= 7,0-12,0 tartományban az 3.6.4 leírtak szerint.
Vizsgáltuk a PzaPAL stabilitását eltérő hőmérsékleten (10; 20; 30; 40 és 50 °C) történő
hosszabb inkubálással (1; 3; 6; 8 és 24 h); 100 mM Tris pH= 8,5 pufferben illetve 6 M ammóniumkarbonát pH= 10,0 pufferben, 100 µg mL-1 enzim koncentrációban. Az aktivitást UV-Vis
módszerrel vizsgáltuk, a végső enzim koncentráció 1 µg mL-1 és 5 mM L-fenilalaninnal (S)-8a.
Vizsgáltuk a 48 h után az inkubált (10; 20; 30; 40 és 50 °C) enzimek stabilitását 3.6.4 alapján.
Vizsgáltuk a PfXAL és PfHAL stabilitását eltérő hőmérsékleten (30; 40; 50 és 60°C) történő
hosszabb inkubálással (6 és 24 h) 100 mM Tris pufferben. Az aktivitás UV-Vis
spektrofotométerrel mértük, a végső enzim koncentráció PfHAL esetében 10 µg mL-1 PfXAL
esetében 40 µg mL-1 és 5 mM L-fenilalaninnal (S)-8a.

3.6.6 Biokonverziós vizsgálatok MIO-enzimekkel
3.6.6.1 PfPAM katalizált biokonverziók
Vizsgáltuk a PfPAM enzimet biokonverziós kísérletekben, 50 µg mL-1 enzim jelenlétében 2,3aminomutáz aktivitást vizsgálva 100 mM Tris pH= 8,5 pufferben a következő kiindulási
szubsztrátokkal 2 mM L-fenilalanin (S)-8a, rac-α-fenilalanin rac-8a, rac-β-fenilalanin rac-9a,
illetve ammónia addíciós reakcióban 4 M ammónium-karbamát pH= 9.0 pufferben 2 mM
fahéjsavból 10a kiindulva. A reakciót 30 °C-on végeztük, mintákat 1; 3; 5; 18 és 24 h után vettünk.

3.6.6.2 PzaPAL katalizált biokonverziók
Vizsgáltuk PzaPAL ammóniaaddíciós reakcióiban a hőmérséklet hatását (10; 15; 20 és 30 °C)
6 M ammónium-karbonát pH= 10,0 pufferben 5 mM fahéjsavval 10a 50 µg mL-1 enzim
jelenlétében. Mintákat vettünk: 1; 3; 6; és 20 h után.
Vizsgáltuk a pH hatását a PzaPAL addíciós reakciójában. 6 M ammónia pH= 10,0; 9,4 és 9,1
pufferben (pH állítás CO2 buborékoltatással) 5 mM fahéjsavval 10a 50 µg mL-1 enzim jelenlétében
30 °C-on 24 h keresztül.
Vizsgáltuk különböző koncentrációjú (0,5 - 5 M) ammónium-karbonát pH= 9,1 és ammóniumkarbamát pH= 9,1 pufferekben a PzaPAL addíciós reakcióját 5 mM fahéjsavval 10a 50 µg mL-1
enzim jelenlétében 30 °C-on. Mintákat 4; 20; 43 és 67 h után vettünk.
Vizsgáltuk a PzaPAL és PcPALáltal katalizált 5 mM szubsztituált fenilalanin-származékok
rac-8a-s kinetikus reszolválását 100 mM Tris pH= 8,5 pufferben 30 °C-on 50 µg mL-1 enzim
jelenlétében. Mintákat 17 és 168 h után vettünk.
Vizsgáltuk a PzaPAL és PcPAL által katalizált 5 mM szubsztituált fahéjsavszármazékok rac10a-s sztereoszelektív szintézissel megvalósuló ammónia addícióját (PzaPAL: 3 M ammóniumkarbamát pH= 9,1 pufferben és PcPAL: 6 M ammónia pH= 10,0) 30 °C-on 50 µg mL-1 enzim
jelenlétében. Mintákat 17 és 168 h után vettünk.
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4

Eredmények értékelése

4.1 Potenciális tirozin kináz inhibitorok előállítása Candida antarctica B lipázzal
4.1.1 Célkitűzés és előzmény
A kutatás során a rac-1-feniletilamin rac-1 Candida antarctica B lipáz (CaLB) katalizálta Nacilezését vizsgáltuk 2-cianoacetát-észterekkel 2a,b. A kinetikus rezolválás során keletkező (R)savamidot és a visszamaradó (S)-amint elválasztva egymástól, majd az (S)-amint kémiailag
acilezve, nagy enantiomertisztaságú savamidokat (R)-3 és (S)-3 kapunk. A kinetikus rezolválás
segítségével előállított enantiomertiszta savamidokat és a kémiailag előállított racém
savamamidokat aromás aldehidekkel 4a-f reagáltatva Knoevenagel-kondenzációval α-amid típusú
Tyrphostinok rac-5a-f; (R)-5a-c,e és (S)-5a-c,e előállítását teszi lehetővé. Az előállított racém és
nagy enantiomertisztaságú vegyületek (20. ábra) potenciális tirozin kináz inhibítorok. A
vegyületek inhibíciós hatását humán rákos sejtvonalakon teszteltük.

20. ábra α-amid típusú Tyrphostinok előállítása kemoenzimatikus rendszerben

4.1.2 rac-1-feniletilamin kinetikus rezolválása
4.1.2.1 CaLB biokatalizátor készítmények összehasonlítása
A Candida antarctica B lipáz kiválóan alkalmas aromás aminok N-acilezésére. Racém
szekunder aminok kinetikus rezolválása is megvalósítható a biokatalízis során. A forgalomban
több enzimkészítmény is megtalálható, így ezek közül három biokatalizátorral vizsgáltuk az racém
1-feniletilamin rac-1 kinetikus rezolválását az etil-2-cianoacetát 2a acilezőszerrel. A
leghatékonyabb enzimkészítményt a reakcióban képződő (R)-savamid (R)-3 enantiomertisztaságát
és a reakció konverziós értékét vizsgáltuk, illetve a visszamaradó (S)-1-feniletilamint (S)-1
enantiomertisztaságát. Három enzimkészítményt vizsgáltunk az Immozyme CaLB T2-150, CaLB
G250P és a Novozym® CaLB N435 (8. táblázat). A reakcióközegnek eddig a tiszta toluolt vagy
hexán és tetrahidrofurán elegyét használta kutatócsoportunk.[29][30] Azonban képződő amid tiszta
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toluolban kiválik, így a reakcióközeg optimalizálását toluol és tetrahidrofuránt használtunk. Az
optimálisaránynak a toluol és tetrahidrofurán 1:1 elegye adódott a képződő termék és a kiindulási
anyagok jobb oldhatóságának tekintetében.

Biokatalizátor

Konverzió
ee(R)-3
ee(S)-1
[%]
[%]
[%]
Immozyme CaLB T2-150
20
91,0
22,7
CaLB G250P
17
99,3
20,7
Novozym® CaLB N435
32
99,9
47,4
8. táblázat Lipáz biokatalizátorok összehasonlítása racém 1-feniletilamin rac-1 kinetikus rezolválásában

Az eredmények alapján minden szempontból a CaLB N435 bizonyult a leghatékonyabb
biokatalizátornak. A képződő (R)-3 savamidot 32 %-os konverziós értékkel sikerült előállítanunk
a CaLB N435 készítménnyel, míg a másik kettővel csupán 17 és 20 %-ot értünk el. A képződő
(R)-3 savamid 99,9 %-os enantiomertisztasággal állítható elő, míg a másik két készítménnyel nem
volt ilyen szelektíven végezhető a kinetikus rezolválás. A továbbiakban a CaLB N435
biokatalizátor készítményt használtuk a racém 1-feniletilamin rac-1 kinetikus rezolválásához.

4.1.2.2 Etil- és izopropil-2-cianoacetát acilezőszer hatásának vizsgálata
Vizsgáltuk annak a lehetőségét, miként lehetne visszaszorítani a kémiai acilezés sebességét, az
enzim katalizált reakció mellett. A kémiai acilezés rontja a képződő termék enantiomertisztaságát.
Megvizsgáltuk az etil-2-cianoacetát 2a acilezőszer mellett az izopropil-2-cianoacetát 2b
acilezőszert is a racém 1-feniletilamin rac-1 kinetikus rezolválásában. A távozó csoportnak (etoxi
és izopropoxi) esetleges hatása a reakciósebességre akár pozitívan is befolyásolhatja a kinetikus
rezolválást. Az eredmények alapján elmondható, hogy 4 h reakcióidő alatt a képződő (R)-3
savamid végig 99 % feletti enantiomertisztasággal képződik. A képződő termék konverziós
értékekben sem mutatkozik szignifikáns eltérés az 1; 2; 3 és 4 h reakcióidőkben az acilezőszerek
között. Így azt állapítottuk meg, hogy az etil-2-cianoacetát 2a és az izopropil-2-cianoacetát 2b
acilezőszerekkel végrehajtott rac-1-feniletilamin rac-1 kinetikus rezolválásában a távozó (etoxi és
izopropoxi csoportnak) nincs szignifikáns hatása. A további kísérleteket az etil-2-cianoacetáttal 2a
végeztük.
Az acilezőszer mennyiségének emelésével a képződő (R)-3 savamid enantiomertisztasága
feltételezhetően romlani fog, mert a kinetikus rezolválás mellett a kémiai acilezés is zajlik. A
megemelt mennyiségű acilezőszer azonban elősegíti, hogy a visszamaradó (S)-1 amin
enantiomertisztasága magasabb legyen. A megnövelt acilezőszer mennyisége növeli a
reakciósebességét és az egyensúlyt eltolja a termékképződés felé és az eddig el nem reagált (R)-1
amin is acileződni fog. Ezért három acilezőszer adagolási módszert hasonlítottunk össze. Az „A”
eljárás: 0,5 ekvivalens acilezőszer, a „B” eljárás: 1 ekvivalens acilezőszer és a „C” eljárás: 0,5
ekvivalens acilezőszer kezdetben, majd 0,25 és 0,25 ekvivalens acilezőszer 2 h és 4 h után. A
reakciókat 2; 4; 6 és 24 h után vizsgáltuk. Az acilezőszer adagolási módszerek eredményeit a 9.
táblázat szemlélteti.
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Acilezőszer
adagolási
mód

Reakció idő
[h]

Konverzió
[%]

ee(R)-3
[%]

ee(S)-1
[%]

rb / PN
[µmol min-1 g-1]

TONim
[µmol g-1]

1092
2
26
99,9
35,9
9,10
1190
4
29
99,9
40,4
4,96
“A” eljárás
1217
6
30
99,9
41,8
3,38
1310
24
32
99,9
46,4
0,91
1822
2
44
99,9
78,8
15,18
1966
4
48
99,3
90,1
8,19
“B” eljárás
2020
6
49
99,0
94,8
5,61
2074
24
50
98,2
98,5
1,44
1128
2
27
99,9
37,5
9,40
1704
4
41
99,5
69,9
7,10
“C” eljárás
1958
6
47
99,1
89,1
5,44
2074
24
50
98,9
99,3
1,44
9. táblázat Acilezőszer adagolási módszerek a racém 1-feniletilamin rac-1 kinetikus rezolválásában;
A eljárás: 0,5 ekv. acilezőszer; B eljárás: 1 ekv. acilezőszer; C eljárás: adagolásos módszer [0,5 ekv +0,25
ekv. (2 h) +0,25 ekv. 4 h)]; félkövér: optimális eljárások

Az eredmények alapján az (R)-3 savamid előállítására az „B” módszerrel (1 ekvivalens
acilezőszer) bizonyult a legjobbnak 2 h reakcióidővel. Az eljárás során 44 %-os konverzióval és
99,9 %-os enantiomertisztasággal tudtuk előállítani az (R)-3 savamidot, illetve a reakcióra
jellemző produktivitás szám (PN / rb) jelentősebben csökken hosszabb reakció időnél, mint az elért
konverzió vagy TONim érték növekedne. A hosszabb reakció idő nem növeli, olyan jelentősen a
reakcióban képződő (R)-3 savamid konverziós értéket. A visszamaradó (S)-1 amint az adagolásos
„C” módszerrel érdemes előállítani 24 h reakció idővel. A végső magas acilezőszer mennyisége
miatt szinte minden (R)-1 amin acileződik. A kezdeti 0,5 ekvivalens acilezőszer még nem segíti
olyan, mértékben az (S)-1 amin kémiai acilezését, így a reakcióban ennek az enantiomernek a
mennyisége nem csökken olyan jelentősen, azonban az adagolás hatására az (R)-1 amin szinte
teljesen elreagál. Így az (S)-1 amin 99,3 %-os enantiomertisztasággal és 41 %-os termeléssel
nyertük ki a reakcióelegyből. A nagy enantiomertisztaságú (S)-1 amint kémiailag acilezve etil-2cianoacetáttal 2a megkapjuk az (S)-3 savamidot nagy enantiomertisztasággal.

4.1.2.3 Knovenagel-kondenzáció
A Knoevenagel-kondenzációban a következő aromás aldehidekkel kíséreltük meg a potenciális
inhibitor tulajdonságú α-amid típusú Tyrphostinokat előállítani: benzaldehid 4a, N-benzil-indol3-karbaldehid 4b, fahéjaldehid 4c, pikolinaldehid 4d, nikotinaldehid 4e és izonikotinaldehid 4f. A
racém amidból kiindulva termékképződést a 4a-c,e aldehidekkel tapasztaltunk.. Az előállított
Tyrphostinokat az alábbi jó és közepes termeléssekkel állítottuk elő 5b (95 %) és 5e (88 %), 5a
(70 %) és 5c (44 %). A 4d,f aldehidekkel nem tapasztaltunk termékképződést. A sikeresen
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előállított racém vegyületek előállítása után, végrehajtottuk az (S)-enantiomer Tyrphostinok (S)5a-c,e és az (R)-enantiomer Tyrphostionok (R)-5a-c,e előállítását is a racém vegyületekéhez
hasonló termelésekkel.

4.1.2.4 Antiproliferációs vizsgálatok az előállított Tyrphostinokkal
Az antiproliferációs vizsgálatokat 6 különböző humán rákos sejtvonalon végeztük el az
előállított Tyrphostinokkal rac-5a-c,e; (S)-5a-c,e és (R)-5a-c,e. A vizsgálatokból megállapítottuk,
hogy az előállított inhibitorok gyenge inhibeáló hatással vagy nem rendelkeztek hatással a rákos
sejtvonalakra. A vizsgált potenciális inhibitorok közül nem adódott 1 µM alatti EC50 érték a
vizsgált sejtvonalaknál, mely már elfogadható inhibeáló aktivitást váltott volna ki, mint tirozin
kináz inhibitor. A mért EC50 értékeket a 10. táblázat összesíti.
Potenciális
Tyrphostin

HCT 116
A549
PC9
PC9ER
Jurkat
MV4-11
EC50
EC50
EC50
EC50
EC50
EC50
[µM]
[µM]
[µM]
[µM]
[µM]
[µM]
rac-5a
33,3
11,0
47,6
34,2
23,7
23,2
(R)-5a
30,6
16,0
31,3
31,5
19,6
21,0
(S)-5a
31,6
14,1
40,4
33,5
22,1
22,0
rac-5b
>60
14,0
31,9
>60
>60
>60
(R)-5b
>60
16,9
57,3
>60
>60
>60
(S)-5b
>60
24,1
31,6
>60
30,2
39,2
rac-5c
14,2
15,7
14,1
13,8
8,0
6,0
(R)-5c
23,3
20,1
25,3
23,3
12,3
8,6
(S)-5c
13,5
13,2
11,4
11,9
8,5
6,9
rac-5e
37,5
23,1
38,9
40,2
23,4
25,0
(R)-5e
28,4
15,6
32,3
32,5
13,5
13,0
(S)-5e
31,3
17,4
34,7
34,5
22,1
22,0
10. táblázat Az előállított Tyrphostinok EC50 értékei human rákos sejtvonalakon; >60 érték nincs
szignifikáns hatás

4.2 Élesztősejtekkel megvalósított sztereoszelektív alkoholok szintézise
4.2.1 Célkitűzés és előzmény
Az egészsejtes élesztőtörzsekkel sztereoszelektív keton redukciókat terveztünk megvalósítani.
A Witaria törzsgyűjteményben megtalálhatóak közismertebb és ritkább élesztőtörzsek is. A cég
által izolált és kezelt törzsek közül a bíztató ketoreduktáz aktivitással rendelkező élesztőket volt
célunk vizsgálni és karakterizálni. A tesztjeink során hat élesztőtörzset vizsgáltunk liofilizált
formában: Pichia carsonii (WY1), Lodderomyces elongisporus (WY2), Candida norvegica
(WY4), Candida guillermondi (WY7), Debaromyces fabryi (WY11) és Candida parapsilosis
(WY12). Az egészsejtes élesztőtörzsek kiváló lehetőséget nyújtanak a kofaktorregenerálásra is,
melyet 2-propanol koszubsztráttal terveztünk megvalósítani. A vizsgálatokat három különböző
karakterű tesztszubsztráttal terveztük elvégezni, hogy az élesztők széleskörű felhasználhatóságát
vizsgáljuk ezzel is. Vizsgálatainkat az alábbi tesztszubsztrátokkal kívántuk elvégezni: teljesen
51

alifás jellegű 2-heptanon 6c, a ketocsoport mellett közvetlenül aromás gyűrűt tartalmazó
acetofenon 6b, és a ketocsoporthoz benzilcsoporttal kapcsolódó fenilaceton 6a (21. ábra).

21. ábra Liofilizált élesztősejtekkel megvalósított sztereoszelektív keton redukciók

A liofilizált élesztők hosszútávon jól tárolható és a biokatalitikus aktivitásukat kiválóan
megőrző biokatalizátok. Összehasonlító tesztekkel bizonyítottuk, hogy féléves tárolás után is
csupán pár százalékos aktivitáscsökkenés volt kimutatható. A tesztjeinket olyan
biokatalizátorokkal végeztük, melyeket több mint féléven keresztül tároltunk 4 °C-on.
A munkánk első részében ortogonális kísérlettervezéssel elvégeztük mindenegyes élesztőszubsztrát párosra a reakciók optimalizálást. Vizsgáltuk az élesztők katalizálta reakcióban képződő
termék enantiomertisztaságát és konverzióját. A munka második részében az optimális
reakciókörülmények között vizsgáltuk az élesztők működését széles pH tartományon, vizsgáltuk
a hőmérséklet hatását a keton redukciókra, illetve az élesztők produktivitását a szubsztrát
koncentráció függvényében.

4.2.2 Élesztők reakció körülményeinek optimalizálása ketoredukciókban
Az optimalizálási folyamatokban 2(5-2) kísérlettervet használtunk, kiegészítő kísérlettervvel és
3 centrumponti ismétléssel. Ebben az első körben kaptunk információt arról is, ha egy élesztő nem
fogadja el valamelyik szubsztrátot és nem képes katalizálni az alkohol előállítását. A kísérlettervek
során az alábbi öt faktort vizsgáltuk: biokatalizátor mennyisége, a 2-propanol koszubsztrát
mennyisége, a reakció puffer erőssége, a reakció hőmérséklete és a puffer pH-ja.
Az első körös vizsgálatokkal így megállapítottuk a WY4 törzsnél, hogy az acetofenont 6b nem
tudja átalakítani alkohollá, illetve a WY7 törzs csupán csak az alifás 2-heptanont 6c fogadja el
természetes szubsztrátjának. A többi élesztő szubsztrát párosnál elértünk olyan hatékony katalízist,
hogy érdemben vizsgálni tudjuk a képződő alkohol enantiomertisztaságát és konverzióját.
Kiemelendő, hogy 10 % konverzió felett a vizsgált összes élesztőtörzs enzimkészlete nagy
szelektivitással tudja előállítania a képződő (S)-alkoholokat, ee(S)-7a-c.> 99,5 %, mely kiváló
eredménynek mondható. Az eredmények kiértékelésekor vizsgáltuk, hogy mely faktoroknak van
szignifikáns hatása a reakció konverziós értékére, illetve a vizsgált faktorok kölcsönhatásairól is
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nyertünk információt. Az első körös kiértékelés során nyert információkból egy újabb
kísérlettervet állítottunk össze, azonban itt már csak a szignifikáns hatásokhoz tartozó faktorok
reakció beállításait vizsgáltuk, illetve módosítottuk annak fényében, hogy növekvő konverziós
értékeket érjünk el.
A második körös optimálási folyamatból bemutatok 22, 23 és 32 tervekből egyet-egyet, a többi
elvégzett kísérletterv kiértékelését a Függelék tartalmazza. A kísérletek kiértékelését Statistica
programmal végeztük, a program angol nyelve miatt, vannak benne olyan kifejezések, melyeket
nem tudunk megváltoztatni, ezek fordítását itt írom le: Factor: a vizsgált faktor; Mean/Interc:
tengelymetszet; Curvatr.: linearitás vizsgálat; Effect: hatás nagysága. A 3D ábráknál a zöld színtől
a vörös színig nő a reakció során elért konverziós érték.
A Pichia carsonii (WY1) élesztővel és a fenilaceton 6a szubsztráttal alapvetően kimagasló
konverziós értékeket értünk el. A 3D felületi ábrából látszik szépen, hogy a magasabb koszubsztrát
és alacsonyabb hőmérsékleti beállítás a kedvezőbb a keton redukciónak. A megvalósított keton
redukcióban 97 % volt a legmagasabb konverziós érték (F2. ábra). A WY1 élesztő acetofenon 6b
redukciójában a hőmérsékletnek és a koszubsztrát mennyiségnek jelentős hatása van, illetve ennek
a két paraméternek van kölcsönhatása is, így fontos a jól megválasztott reakció paraméterek
beállítása. A koszubsztrát mennyiséget növelni kellett, a hőmérsékletet pedig csökkenteni.
Optimális reakció körülményekkel 83 %-os konverziót sikerült elérnünk (22. ábra).

22. ábra WY1 élesztővel megvalósított acetofenon 6b redukciója
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A WY1 élesztő az alifás jellegű 2-heptanon 6c ketoredukciójában az elsőkörös optimálásnál a
koszubsztrát, a hőmérséklet és a pH faktorok bizonyultak szignifikánsnak. A második körben már
csupán a hőmérséklet és a pH adódott szignifikáns hatásnak. A megállapított legmagasabb
konverziót a centrumpontban kaptuk meg, illetve ellenőriztük a magasabb pH beállításon és
centrumponti hőmérsékleten is a ketoredukciót, melyek alacsonyabbnak adódtak. A reakció
optimumában 84 %-os konverziót értünk el. (F3. ábra)
A Lodderomyces elongisporus (WY2) élesztőtörzzsel megvalósított fenilaceton 6a
ketoredukciójának optimumát 32 kísérlettervvel határoztuk meg, a ketoredukció során a pH és a
hőmérséklet faktorokat vizsgáltuk, melyeknek szignifikáns hatása van a reakció konverziójára, a
két faktornak nincs szignifikáns kölcsönhatása. Az optimális reakció paraméterek beállításával,
így 74 %-os konverziót sikerült elérni. (23. ábra)

23. ábra WY2 élesztőtörzzsel megvalósított fenilaceton 6a ketoredukció optimum

Az acetofenon 6b WY2 élesztővel megvalósított ketoredukciójának optimum keresésénél a
koszubsztrát és a hőmérséklet adódtak szignifikáns faktoroknak, ezek helyes beállításával 38 %os konverziót sikerült elérni. (F4. ábra) A WY2 élesztővel a 2-heptanon 6c ketoredukciójában pH
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és a hőmérséklet bizonyultak szignifikáns faktoroknak. A megtalált optimumban 75 %-os
konverziót sikerült elérnünk. (F5. ábra)
A Candida norvegica (WY4) élesztőről megállapítottuk, hogy az acetofenont 6b nem redukálja
érdemben alkohollá. A fenilaceton 6a WY4 élesztővel végzett ketoredukciójában a hőmérséklet
csökkentése és a koszubsztrát mennyiségének emelése bizonyult pozitív hatással a konverzióra,
így 81 %-os konverziót értünk el a reakció optimumában (F6. ábra). A 2-heptanon 6c WY4
élesztővel vizsgált kísérlettervben a koszubsztrát mennyiségének emelése segítette a magasabb
konverziós érték elérését, a hőmérsékletnek nem volt szignifikáns hatása, így 83 %-os konverziót
értünk el a WY4 élesztővel megvalósított ketoredukcióban a reakció optimumában. (F7.ábra)
A Candida guillermondi (WY7) élesztő csupán az alifás láncú 2-heptanont 6c fogadta el
természetes szubsztrátjának. A többi jól bevált élesztőhöz képest alacsony konverziós értéket
tudtunk elérni a ketoredukcióban, melyben a vizsgált magasabb koszubsztrát mennyiség kedvezett
a reakció optimumában. (F8. ábra)
A Debaromyces fabryi (WY11) a fenilaceton 6a ketoredukcióját 68 %-os konverzióval valósítja
meg a megfelelő reakció paraméterek megválasztásával. (F9. ábra) Az acetofenon 6b szubsztrátot
viszonylag gyengébb hatékonysággal alakítja át a WY11 élesztő, a reakció optimumában 32 %-os
konverziót értünk el, melynek a csökkentett mennyiségű koszubsztrát kedvezett. (F10. ábra) A
2-heptanon 6c ketoredukcióját WY11 törzzsel 23 kísérleti tervben végeztük el, hőmérséklet, pH és
koszubsztrát faktorokat vizsgálva, szignifikánsnak a koszubsztrát és a pH adódott, illetve a
hőmérséklet és pH kölcsönhatása, így itt is lényeges a megfelelő reakcióparaméterek beállítása a
84 %-os konverzió eléréséhez, melyet a 24. ábra szemléltet.

24. ábra WY11 élesztőtörzzsel a 2-heptanon 6c ketoredukció optimuma
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A Candida parapsilosis (WY12) élesztővel megvalósított fenilaceton 6a ketoredukciójánál
nem tapasztaltunk szignifikáns faktorokat, mert minden esetben kimagaslóan jó konverziós
értékeket kaptunk 95-97 % között, így még lehetőségünk nyílt a biokatalizátor mennyiségét is a
felére csökkenteni az adott körülmények között. (F11. ábra) Az acetofenon 6b WY12 élesztővel
való ketoredukciójában a koszubsztrát mennyiségének volt szignifikáns hatása, azt növelni kellett
a magasabb konverzió eléréséhez, így az optimumban 82 %-os konverziót sikerült elérnünk. (F12.
ábra) A 2-heptanon 6c redukciójánál az optimumban 83 %-os konverziót értünk el, a vizsgált
faktorok beállításainál nem adódott szignifikáns különbség, így a ketoredukcióra szignifikáns
faktort nem tudtunk megállapítani. (F13. ábra)
A faktoriális kísérlettervezés alapján az elvégzett optimalizálás kísérletek eredményét a 11.
táblázatban foglalom össze, mely tartalmazza az optimumban elért konverziós értéket, illetve az
ehhez szükséges reakcióparaméterek beállítását. Kiemelendő, hogy a megtalált reakció
optimumokban az élesztők nagyon jó szelektivitással állítják elő az (S)-alkoholokat, melyeknek
az enantiomertisztasága 99,5 % fölöttinek adódik minden esetben.

Reakció paraméter
Konverzió
Liofilizált
Koszbsztrát Hőmérséklet pH
[%]
élesztő
[V/V%]
[°C]
[-]
[mg mL-1]
40
3
35
7
97
6a
WY1
40
4
30
7
83
6b
40
4
30
7
84
6c
30
4
30
8
74
6a
WY2
30
2
30
7
38
6b
30
4
30
8
75
6c
40
8
30
7
81
6a
WY4
40
8
30
7
83
6c
WY7
30
4
30
8
26
6c
30
4
27
7
68
6a
WY11
30
2
27
7
35
6b
30
8
30
7
84
6c
20
3
35
7
97
6a
WY12
20
4
30
7
82
6b
20
4
35
7
83
6c
11. táblázat A ketoreduktáz aktivitású élesztőtörzsek faktoriális kísérlettervvel megállapított reakció
beállítási paraméterei az optimumban; * a puffer erősséget 64 mM állítottuk be
Élesztőtörzs

Szubsztrát

4.2.3 Élesztőtörzsek karakterizálása
Az élesztőtörzsekkel végrehajtott ketoredukciók optimalizálását elvégeztük, minden egyes
élesztő-szubsztrát párosra. Ezek után célunk volt vizsgálni, hogy az egyes élesztőtörzseknek,
hogyan változik meg az aktivitása széles pH tartományon belül (pH= 2-12), széles hőmérsékleti
skálán (25-60 °C) és vizsgáltuk a biokatalizátorok produktivitását 2-20 mM szubsztrát
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koncentrációs tartományban. A karakterizálást minden élesztő-szubsztrát párossal elvégeztük az
optimális reakció körülményekkel, csupán a vizsgált paramétert változtattuk.
A törzseket különböző pH-n vizsgálva az alábbi következtetéseket vontuk le. A Pichia carsonii
WY1 élesztővel a fenilaceton 6a és 2-heptanon 6c ketoredukcióját szinte aktivitás csökkenés
nélkül lehet megvalósítani pH 3,5-12 között, az acetofenon 6b ketoredukciójában pH= 6 érték alatt
csökken le a konverzió. (25. ábra A). A Lodderomyces elongisporus WY2 élesztő katalizált
bioredukciókban pH 7-10 között van stabil aktivitása az élesztőnek, a fenilaceton 6a és
2-heptanonnal 6c 80 %-os konverzió körül, az acetofenonnal 6b körülbelül 40 %-os konverziót
értünk el (25. ábra B). A Candida norvegica WY4 élesztővel végrehajtott bioredukcióknak
pH= 7 értéken van optimuma a fenilaceton 6a bioredukciója érzékenyebb a pH változásra, míg a
2-heptanon 6c bioredukciója kevésbe érzékeny a pH változására az optimum környezetében
(25. ábra C). A Candida guillermondi WY7 a WY2 élesztőhöz hasonlóan pH= 6-10 között stabilan
képes a 2-heptanon 6c bioredukciójára 20 %-os konverzióval (25. ábra D). A Debaromyces fabryi
WY11 élesztővel végrehajtott 2-heptanon 6c és acetofenon 6b bioredukciójának pH= 7 értéken
van optimuma, az optimumtól távolodva a konverziós érték jelentősebben kezd el csökkeni. A
fenilaceton 6a redukciójának optimuma pH= 8 értéken van, azonban pH= 6-10 között nincs a
másik két szubsztráthoz hasonló nagyobb aktivitáscsökkenés (25. ábra E). A Candida parapsilosis
WY12 élesztő bizonyult a legjobb élesztőnek a pH tűrés szempontjából, csak szélsőséges pH
értéken (pH 2 és 12) csökkent le / vesztette el az aktivitását az élesztő (25. ábra F). A Candida
parapsilosis WY12 élesztő jó hasonlítási alap, mint az egyik leggyakrabban használt ketoreduktáz
aktivitású élesztőtörzs. Az elvégzett kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a Lodderomyces
elongisporus WY2 és a Pichia carsonii WY1 élesztők stabilan használhatóak ketoredukciókban,
kisebb pH változásra sem várható nagyobb konverziós érték (aktivitás) változása. A Debaromyces
fabryi WY11 élesztő érzékenyebb a pH változásra, így ipari felhasználás esetén a pH
szabályozásnak jelentős szerepe van.

25. ábra Az élesztők ketoreduktáz aktivitásának változása a pH függvényében
(■ fenilaceton 6a; ● acetofenon 6b; ▲ 2-heptanon 6c)
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A legtöbb biokatalizátor aktivitására a hőmérséklet jelentős hatással van, így vizsgáltuk minden
szubsztát-élesztő párosra a ketoredukció hatékonyságát 25-60 °C reakcióhőmérséklet
tartományban. Nagy általánosságban elmondható, hogy a hőmérsékleti optimuma a
ketoredukcióknak 27-35 °C közé esik. Az élesztőtörzsek közül kiemelendő a Pichia carsonii WY1
és a Candida parapsilosis WY12 törzsek, melyek 55 °C reakció hőmérsékletig minimális
aktivitáscsökkenéssel képesek a szubsztrátok átalakítását katalizálni enantiomertiszta alkoholokká
(26. ábra A és F). A Lodderomyces elongisporus WY2, Candida norvegica WY4, Candida
guillermondi WY7 és Debaromyces fabryi WY11 törzseknél az optimális hőmérsékleten túl a
hőmérséklet további emelésével először egy gyengébb aktivitáscsökkenés figyelhető meg, majd
40-45 °C után egy erősebb aktivitáscsökkenés következik be (26. ábra B, C, D és E).

26. ábra Az élesztők ketoreduktáz aktivitásának változása a hőmérséklet függvényében
(■ fenilaceton 6a; ● acetofenon 6b; ▲ 2-heptanon 6c)

Vizsgáltuk az élesztők produktivitását a szubsztrát koncentráció függvényében. Nagy
általánosságban megfigyelhető, hogy az acetofenon 6b szubsztrátból az alábbi négy törzs WY1,
WY2, WY11 és WY12 nagyjából fele akkora produktivitással képes előállítani a (S)-1-feniletanolt
(S)-7b, mint a másik két vizsgált szubsztrátot. Ez a WY1 esetében 5 µmol g-1 min-1 értéket jelent,
míg WY2, WY11 és WY12 esetében ez az érték 10 µmol g-1 min-1 felett van. Az (S)-1-fenilpropán2-ol (S)-7a és az (S)-heptán-2-ol (S)-7c előállítása hasonló produktivitás értékeket mutat
törzsenként a WY1 (10-15 µmol g-1 min-1), WY11 és WY12 élesztőtörzsekkel
(25-30 µmol g-1 min-1). Az (S)-7c előállításánál a maximális produktivitás WY2 élesztő törzzsel
40 µmol g-1 min-1 és WY4 törzzsel 20 µmol g-1 min-1. Az (S)-7a produktivitása a WY2 törzzsel
magasabb kiindulási szubsztrát koncentrációnál 30 µmol g-1 min-1 adódik, azonban 6 mM
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szubsztrát koncentrációban elértük a 40 µmol g-1 min-1 produktivitást. A WY11 élesztőtörzs (S)7a és (S)-7c alkoholokat 2-8 mM közötti kezdeti szubsztrát koncentrációs tartományon
hatékonyabban képes átalakítani, mint a magasabb szubsztrát koncentrációnál (10 mM fölött). Azt
feltételezzük, hogy itt szubsztrát inhibició léphet fel a biokatalízis során az enzimek működésénél.
Megállapítottuk, hogy alacsonyabb szubsztrát koncentrációs tartományokban a Debaromyces
fabryi WY11 élesztőtörzzsel hatékonyan meg lehet valósítani a fenilaceton 6a és a 2-heptanon 6c
sztereoszelektív redukcióját (S)-alkoholokká, azonban a megfelelő szubsztrát koncentráció
beállítására és szintentartására nagy figyelmet kell fordítani, mert úgy kerülhető el a szubsztrát
inhibició és lehet hatékonyabban előállítani a terméket, mint a Candida parapsilosis WY12 vagy
a Pichia carsonii WY1 élesztőtörzsek esetén. Az élesztők produktivitását a szubsztrát
koncentráció függvényében a 27. ábra mutatja be.

27. ábra Az élesztők produktivitása a szubsztrát koncentráció függvényében
produktivitás fenilaceton 6a;
konverzió fenilaceton 6a; produktivitás acetofenon 6b;
konverzió acetofenon 6b; produktivitás 2-heptanon 6c;
konverzió 2-heptanon 6c

A liofilizált élesztősejtek jó hasznosíthatóságát sztereoszelektív szintézisekben jól demonstrálja
a preparatív méretben az (S)-1-fenilpropán-2-ol (S)-7a és az (S)-heptán-2-ol (S)-7c előállítása. A
Debaromyces fabryi WY11 élesztő törzzsel valósítottuk meg a két tesztszubsztrát sztereoszelektív
ketoredukcióját az általunk megállapított reakció optimumban az olcsó és jól használható
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2-propanol koszubsztráttal megvalósítva. A termékeket 99,9 % enantiomertisztasággal állítottuk
elő, illetve az (S)-7a terméket 66 %-os termeléssel sikerült izolálnunk, míg az (S)-7c terméket
81 %-os termeléssel sikerült előállítanunk.

4.3 Új MIO-enzimek azonosoítása és karakterizálása ammóniaeliminációs és
addiciós reakciókhoz
4.3.1 Célkitűzés
Célul tűztük ki új MIO-enzimek (aromás ammónia-liázok és aromás 2,3-aminomutázok)
azonosítását célzott szekvencia részletek keresése alapján. Az enzimek előállítását rekombináns
módon E. coli termelő szervezettel terveztük megvalósítani. Az előállított tiszta enzimek
karakterizálásakor terveztük vizsgálni az enzimek szubsztrát specificitását (természetes és nem
természetes szubsztrátokkal), hőstabilitását, általános stabilitását, az ammónia-liáz enzimek pH
optimumát és meghatározni a kinetikai konstansait az elfogadott természetes és nem természetes
szubsztrátokkal. Az előállított enzimekkel terveztünk elvégezni biokonverziókat, melyekben
sztereoszelektív addíciókban és kinetikus rezolválásban nagy enantiomertisztaságú aromás α- és
β-aminosavakat illetve aromás szubsztituált aminosav-származékokat állítunk elő.

4.3.2 MIO-enzimek azonosítása
A MIO-enzimeket szekvencia adatbázisokban pBLAST (lokális szekvencia hasonlóság)
funkcióval kerestünk, ez lehetőséget ad arra, hogy az adatbázisokból kiválasszuk azokat a fehérje
szekvenciákat, melyek potenciálisan aromás aminosav ammónia-liázok vagy aromás aminosav
2,3-aminomutázok. A legnagyobb biztonsággal MIO-enzimekre találatokat a MIO katalitikus
csoport kialakulása környéki szekvencia részlet a legmegfelelőbb. Ez a szekvencia részlet
rendelkezik az egyik legnagyobb hasonlósággal a MIO-enzimek között. Az ASG aminosav
hármasból autokatalitikusan képződő MIO-csoport és a környéki nagyjából 10 aminosav
hosszúságú szekvencia minden MIO-enzimben kb. 80-90 % hasonlósággal megtalálható (28. ábra
narancssárga jelölés). A bakteriális eredetű 2,3-aminomutázok TSG aminosav hármast
tartalmaznak, ez potenciálisan jó előjel arra, hogy a megtalált szekvencia PAM aktivitással fog
rendelkezni, úgymint a PaPAM vagy az általunk előállított és karakterizált PfPAM (28. ábra
narancssárga jelölés türkiz háttérrel). Nagyon nagy hasonlóságot mutat a katalitikus aktivitásban
fontos szerepet betöltő tirozin körüli szekvencia részlet, amely egy mozgékony hurok végén
helyezkedik el, ez minden vizsgált MIO-enzimnél jellemző (28. ábra piros jelölés). Ugyancsak
nagy hasonlóság fedezhető fel a MIO-enzimek aminosav szekvenciái között a szubsztrátot
megkötő argininnél, mely a szubsztrát molekula karboxilcsoportjával hidrogénhíd kölcsönhatással
képes stabilizálni a szubsztrátot (28. ábra sárga jelölés). Ettől az arginintől három aminosav
távolságra elhelyezkedő tirozin a MIO-csoport stabilizálásáért felelős (28. ábra zöld jelölés). A
bakteriális PAM enzimekre jellemző a DFQD szekvencia részletet, melyet azonosítottunk is a
PfPAM enzimben, mely fontos szerepet tölt be a mutáz aktivitásban (28. ábra lila színnel jelölve).
Ezek alapján már feltételeztük, hogy találtunk egy bakteriális PAM enzimet a Pseudomonas
fluorescens R124 genomjában. Ezután további kettő MIO-enzim szekvenciáját találtuk meg a
genomban. A további azonosítást a szubsztrát aromás gyűrűjének kötőhelye alapján végeztük el.
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A szekvenciaban összerendezésben a 137-138 pozíció tartalmazza azokat az aminosavakat,
melyek befolyásolják, hogy az adott ammónia-liáz, melyik természetes aromás aminosav
szubsztrátot fogja elfogadni. A PAL enzimekre jellemző az FL motívum (28. ábra világos kék
jelölés), a TAL enzimekre a HL/HQL motívum (28. ábra sötét zöld jelölés), míg a HAL enzimekre
az SH motívum (28. ábra türkiz jelölés). Ezek alapján feltételeztük, hogy a SH motívumot
tartalmazó enzim szekvencia egy HAL enzimé lesz. Ellenőrzésként a PpHAL szekvenciájával
84 % szekvenciaazonosságot mutat, ami megerősíti ezt a feltevésünket. A PfXAL enzimnél FH
motívumot fedeztünk fel a 137-138-as pozíciónál, mely mind a PAL és TAL illetve a HAL
enzimekre is jellemző, így elképzelhetőnek tartottuk, hogy ez az enzim potenciálisan mind az Lfenilalanin, az L-tirozin és az L-hisztidin aromás aminosavakat elfogadja természetes
szubsztrátjának és katalizálja az ammónia eliminációjukat. Legjobb tudomásunk szerint ez volt az
első eset, hogy egy organizmusban három MIO-enzimet is azonosítottak. A Pseudozyma
antarctica PAL (régebbi nevén Candida antarctica; PzaPAL) konzervált szekvencia részletei a
többi MIO-enzimhez hasonlóan tartalmazza a fent leírt konzervált régiókra jellemző szekvencia
részleteket. Az aromás kötőhelyben a 137 környéki fontos aminosavaknál, teljesen eltérő QMQQ
motívumot (28. ábra okker háttér) találtunk, mely nem túl gyakori szekvencia részlet az aromás
kötőhelyben. Szekvencia kereséssel megtaláltuk még ezt a QMQQ motívumot az Ustialgo maydis
és az Ustialgo hordei üszöggombák rendjében található PAL-okban. A PzaPAL szekvencia
tartalmaz egy kb. 20 aminosav hosszúságú szekvencia részletet, ami nem jellemző a MIOenzimekre, kivételt itt is az üszöggomba PAL-ok jelentik. A PzaPAL szekvenciát az előbbieken
túl azért találtuk érdekesnek, mert egy pszichrofil organizmus és iparilag is releváns enzimeket a
lipáz A és B (CaLA és CaLB) ebből a törzsből izolálták, melyet kutatócsoportunkban is
előszeretettel hasznátunk aromás szekunder aminok és alkoholok kinetikus rezolválására (4.1.2).

28. ábra MIO-enzimek többszörös szekvencia illesztése a szubsztrátkötőhely és a katalitikus aktivitásért
felelős szekvenciarészeknél; piros: katalitikus tirozin; sötét kék: aromás kötőhely konzervált részei;
világos kék: PAL-okra jellemző aromás kötőhely; sötét zöld: TAL-okra jellemző aromás kötőhely; türkiz:
HAL-okra jellemző aromás kötőhely; narancssárga: MIO katalitikus csoport; narancs türkizzel: bakteriális
PAM MIO katalitikus csoport; világos zöld: MIO-csoport stabilizáló tirozin; sárga: szubsztrát
karboxilcsoportját kötő arginin; lila: PAM aktivitásért felelős fenilalanin
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Filogenetikai elemzés alapján jól elkülönülnek a prokarióta (AvPAL, RsTAL, PpHAL, PfHAL,
PfPAM, PaPAM, SgTAM, CcTAM) és eukarióta (TcPAM, SbPAL, AtPAL, PcPAL, RtTAL,
PzaPAL, UmPAL) eredetű MIO-enzimek. A PfHAL a PpHAL enzimmel, a PfPAM a PaPAM
enzimmel, A PfXAL a RxPAL enzimmel és a PzaPAL az UmPAL enzimmel mutatja a legnagyobb
hasonlóságot (29. ábra).

29. ábra MIO-enzimek filogenetikai fán történő ábrázolása piros jelöléssel az újonnan azonosított
enzimek (PfHAL, PfXAL, PfPAM és PzaPAL)

A fent említett megfontolások alapján választottuk ki így a Pseudomonas fluorescens R124 és
a Pseudozmya antarctica törzset, hogy a bennük található MIO-enzimeket fogjuk vizsgálni. A
Pseudomonas fluorescens törzs baktérium, úgy mint a fehérje expresszióra általánosan használt
E. coli, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk beszerezni a Pseudomonas fluorescens R124
törzs genomiális DNS-ét és abból kiindulva fogjuk klónozni pET-19b vektorba, hogy végül E. coli
expressziós rendszerben termeltetni tudjuk a fehérjéket. A Pseudozyma antarctica PAL esetében
a gén szintetizáltatása mellett döntöttünk, mert az enzim eukarióta organizmusból származik, így
a kodon használatot lehet E. coli termelőtörzsre optimálni, illetve lehetőségünk nyílik a felületi
ciszteinek mutálására is. Ezek után fogjuk E. coli expressziós rendszerben termeltetni a PzaPAL
enzimet.
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4.3.3 Plazmid konstrukt készítés és fehérje termeltetés
A Pseudomonas fluorescens R124 törzsből származó enzimeket a baktérium genomiális DNSből klónoztuk. A primertervezés során figyelembe vettük, hogy a fehérjék termelése pET-19b
vektorban tervezzük végrehajtani. A rekombináns fehérjénket N-terminális His10-taggal jelöljük,
hogy a fehérjetisztítást Ni-NTA affinitáskromatográfiával végezhessük. Ennek megfelelően a
primerre terveztük az NdeI és a BamHI restrikciós endonukleáz hasító helyeket. Az enzimek DNS
szekvenciáját pJET 1.2/blunt klónozó vektorral szaporítottuk fel, hogy végül a pET-19b vektorba
helyezhessük, melyben hatékonyan végezhetjük a fehérje termeltetést.
A Pseudozyma antarctica PAL enzim DNS szekvenciáját szintetikusgén formájában szereztük
be. A gén kodonjait E. coli rendszerre optimalizáltuk. Homológia modell készítésével ellenőriztük,
hogy a fehérje felületén vannak-e ciszteinek, melyeknek nincsen szerkezetet befolyásoló hatása
(potenciálisan kénhíd kialakítása és tetramer szerkezet kialakítása), ebben az esetben lehetőség van
a cisztein-szerin mutáció végrehajtására, mellyel csökkenthetjük az expresszált fehérje
aggregációját. A homológia modellben egy felületi ciszteint találtunk a 655 pozícióban, melyet
kicseréltünk szerinre, így C655S mutánst létrehozva. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a
PzaPAL elnevezést alkalmazzuk C655S mutánsra. A szintetikus génhez hozzáterveztük
ugyancsak az NdeI és BamHI restrikciós endonukleáz hasítóhelyeket. A szintetikus gént pUC57
klónozó vektorban rendeltük meg.
Az inszertet tartalmazó klónozó vektorokat E. coli XL1 Blue törzsekkel szaporítottuk fel. A
fehérje termeléshez pET-19b vektort használtunk, az elkészült plazmidokat E.coli
Rosetta(DE3)pLysS törzsekbe transzformáltuk és valósítottuk meg a fehérje termeltetést. A sejtek
szaporítását LB médiumban végeztük 37 °C-on, a fehérje termelést IPTG-vel indukáltuk. Az
enzimfehérjék tisztítását Ni-NTA affinitáskromatográfiával végeztük el. A fehérjék további
tisztítását dialízissel vagy kisózással valósítottuk meg. A fehérjék tisztaságát SDS-PAGE és FPLC
vizsgálatokkal végeztük.

4.3.4 Az enzimek karakterizálása
4.3.4.1 PfHAL, PfXAL és PzaPAL enzimek szubsztrát specificitás vizsgálat
Vizsgáltuk az újonnan előállított enzimek szubsztrát elfogadását ammóniaeliminációs
reakciókban természetes L-aminosavakkal. Az aromás kötőhely azonosított aminosavait és a
predikciókat figyelembevéve végeztük a kísérleteket. Az alábbi L-aminosavakkal teszteltük az
enzimeket: L-fenilalanin, L-tirozin, L-hisztidin, L-triptofán, L-aszparagin, L-aszparaginsav, és Lglutamin. A vizsgált enzimek a vártnak megfelelően nem fogadták el a nem aromás aminosavakat
szubsztrátként és az L-triptofánt sem, itt feltehetően a szubsztrát heteroaromás gyűrűje túl nagy
ahhoz, hogy az elférjen a kötőhelyen. A PfHAL csupán az L-hisztidint fogadta el szubsztrátnak,
mint ahogyan az a HAL enzimekre jellemző, nagyon specifikusak a szubsztrátra. A PfXAL a
várakozásainknak megfelelően elfogadta L-fenilalanin, L-tirozin, L-hisztidin szubsztrátokat az
előbbi sorrendnek megfelelően csökkenő aktivitással. A PzaPAL az L-fenilalanin ammónia
eliminációját katalizálta nagy aktivitással, az L-hisztidint és L-tirozint nem fogadta el természetes
szubsztrátjának. Így a predikcióink helytállóak voltak, és helyesen következtettünk a szekvencia
motívumok alapján a megfelelő enzimekre.
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4.3.4.2 Enzimek stabilitásvizsgálata
Vizsgáltuk az újonnan előállított enzimek hőstabilitását, így vizsgáltuk, hogy a hőmérséklet
emelkedésével mikor kezdődik meg a fehérje denaturációja. Megállapítottuk, hogy a PzaPAL
denaturációja 75 °C, a PfPAM és a PfXAL enzimeknek 82 és 88 °C hőmérsékleten tapasztalható
a denaturáció jelensége. A PfHAL enzimnek nem értük el a denaturációs pontját, csupán a láncok
konformációs mozgását tapasztaltuk a vizsgálatok alapján. (30. ábra) Az eredmények összhangban
vannak azzal, hogy a PzaPAL a Pseudozyma antarctica hidegtűrő organzizmusból származik, míg
a Pseudomonas fluorescens egy normál körülmények között előforduló baktérium törzs. A PfHAL
kiváló hőstabilitását vártuk, ugyanis PpHAL enzim tisztításának lépései között alkalmaztak már
hősokk kezelést is.[133]
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30. ábra A PfXAL, PfHAL, PfPAM és PzaPAL enzimek hőstabilitása;
▬: PfXAL; ▬: PfHAL; ▬:PfPAM; ▬: PzaPAL

Vizsgáltuk a PfXAL és PfHAL enzimek hőstabilitását 30-60 °C közötti inkubációs
hőmérsékleteken 6 és 24 h után. Az enzimek még az egy napos 60 °C-os inkubáció után is jó
hőstabilitással rendelkeznek, így feltehetően a fehérjék térszerkezete nem degradálódott az egy
napos inkubáció során sem (PfXAL F14. ábra és PfHAL F15. ábra) A PzaPAL enzimmel 10-50 °C
között 24 h végeztük az inkubálást és csupán az 50 °C-on történő inkubáció okozhatott némi enzim
degradációt, ezt a picit alacsonyabb inflexióspont szemlélteti. (F16. ábra) Vizsgáltuk az inkubáció
után az enzimek aktivitásást ammóniaeliminációs reakcióban. Az inkubációs hőmérséklet
emelkedésével az enzimek aktivitása csökken, ez jelentősen a 24 h inkubációra és az 50 és 60 °Con történő inkubáció esetében jelentkezik. A PfXAL az inkubáció utáni aktivitását jobban
megtartartott, mint a PfHAL, mely némiképpen ellentmond annak, hogy a PfHAL enzimnek van
nagyobb termostablitása. A PzaPAL enzimnél csupán az 50 °C-on történő inkubáció során
észleltünk jelentősebb aktivitás csökkenést (31. ábra).
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31. ábra A PfXAL, PfHAL, és PzaPAL enzimek ammónia-liáz aktivitása eltérő hőmérsékleten történő
inkubálás után, PfXAL L-fenilalaninnal, a PfHAL L-hisztidinnel, a PzaPAL L-fenilalaninnal
A: ■: PfHAL 6 h; ■: PfHAL 24 h; ■: PfXAL 6 h; ■: PfXAL 24 h;
B: ■: PzaPAL 1 h; ■: PzaPAL 3 h; ■: PzaPAL 8 h; ■: PzaPAL 24 h

Vizsgáltuk a puffer pH hatását az ammóniaeliminációs reakciók aktivitására. Az enzimek pH
optimumát a MIO-enzimekre jellemző pH 8,5-10 között határoztuk meg. Az enzimek az ammónia
eliminációs reakciókban pH= 7 értéken a maximális aktivitásuk 50%-ánál kisebb értéket mutatnak,
a PfHAL tűri még el a semeleges pH-t, PfXAL és PzaPAL enzimek 30 % alatti relatív aktivitással
rendelkeznek. A PfXAL enzimet vizsgáltuk mindhárom természetes szubsztráttal. Az eliminációs
reakciókban az L-fenilalaninnal pH= 9,0, az L-tirozinnak pH= 9,5 és az L-hisztidinnel pH= 10,0
adódott a reakció optimumának. A pH görbéket a 32. ábra szemlélteti. Az eltérő értékeket azzal
magyarázzuk, hogy az enzim aromás kötőhelyében és az aktív centrumban jelenlévő polaritással
rendelkező aminosav-oldalláncoknak megváltozhat a polarizáltsága, így ezzel megváltoznak az
enzim és a szubsztrát között létrejövő másodlagos kölcsönhatások, mely hatással van a
szubsztrátok kötődésére az aktív centrumban.
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32. ábra A PfXAL, PfHAL, és PzaPAL enzimek pH optimuma ammóniaeliminációs reakciókban a
természetes szubsztrátokkal; ▬: PfHAL (S)-8c; ▬: PfXAL (S)-8a; ▬: PfXAL (S)-8b; ▬: PfXAL (S)-8c;
▬: PzaPAL (S)-8a.
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4.3.4.3 Enzimkinetikai paraméterek meghatározása
Meghatároztuk az enzimek kinetikai paramétereit azokkal a szubsztrátokkal, melyekkel
érdemben végre lehetett hajtani a szubsztrátok ammóniaeliminációját arilakrilát származékot
képezve. A kiértékelés során nem lineáris regresszióval határoztuk meg a paramétereket a
Michaelis-Menten egyenletnek megfelelően: v = vmax*S/(KM+S) és a vmax = kcat*E0; a Statistica
programmal. A 12. táblázat az újonnan azonosított enzimek általunk meghatározott kcat és KM
értékekeit tartalmazza természetes szubsztrátokkal az összehasonlítást a már jól karakterizált
PcPAL enzimmel. Az 13. táblázatban a PzaPAL nem természetes szubsztrátokkal végzett kinetikai
jellemzését végeztük összehasonlítva a PcPAL enzimmel.

Enzim

Szubsztrát

KM
kcat
kcat/KM
[mM]
[s-1]
[mM-1 s-1]
PfHAL
L-hisztidin
2,7±0,1
65,0
24,0
PfXAL
L-fenilalanin
2,6±0,1
2,38
0,9
PfXAL
L-tirozin
0,02±0,002
0,52
25,0
PfXAL
L-hisztidin
>400 [a]
n.d. [a]
n.d. [a]
PzaPAL
L-fenilalanin
0,83±0,04
2,94
3,5
PcPAL
L-fenilalanin
0,05±0,002
1,38
27,6
12. táblázat A PfHAL, PfXAL, PzaPAL és a PcPAL enzimek kinetikai paraméterei természetes
szubsztrátokkal; [a] a PfXAL L-hisztidin szubsztráttal nem értük el a vmax értéket 150 mM szubsztrát
koncentrációnál

A PfHAL enzim kcat értéke kicsit alacsonyabb, mint a PpHAL (kcat= 86 s-1), azonban egy
kicsivel alacsonyabb az affinitása a szubsztráthoz, mint a PpHAL (KM= 3,9 mM) enzimnek,
összességében a két enzim hasonló hatékonysággal katalizálja az ammónia eliminációját az Lhisztidinről.[71] A PfXAL kinetikai paraméterei elmaradnak a legjobban leírt és a leghatékonyabb
PAL enzimektől, az ugyancsak bakteriális eredetű (AvPAL KM= 0,06 mM és kcat= 4,3 s-1)[134] vagy
az általunk is vizsgált eukarióta PAL enzimtől (PcPAL KM= 0,06 mM és kcat= 4,3 s-1). A PfXAL
TAL aktivitása hasonló az RsTAL enzimhez (KM= 0,1 mM és kcat= 0,9 s-1)[76] és jobb a szubsztrát
affinitása, mint az RcTAL enzimnek (KM= 16 mM és kcat= 27,7 s-1).[101] A PfXAL az első leírt
enzim melynek van HAL aktivitása is, azonban a kinetikát mérve 150 mM szubsztrát
koncentrációig nem sikerült elérni a vmax értéket, így kcat és KM értékek pontos meghatározására
sem nyílik lehetőség, az enzim aktivitása 9.6 U µg-1 adódott a maximálisan vizsgált koncentráción.
A PzaPAL KM értéke jóval magasabb, mint az ugyancsak eukarióta PcPAL enzimé, ez adódhat a
teljesen új típusú kötőhely miatt, melyben nem tudnak kialakulni olyan erős másodlagos
kölcsönhatások, melyek a PcPAL enzimnél jelen vannak, azonban a kcat érték duplája a PcPAL
enzimhez képest, így a reakciót hatékonyan katalizálja a PzaPAL enzim (12. táblázat).
A PzaPAL enzimmel vizsgáltuk az aromás gyűrűn szubsztituált racém fenilalanin-származékok
rac-8b-g,k kinetikus rezolválásának kinetikáját, melyekkel a hosszútávú biokonverzió során jó
konverziós értékeket és magas szelektivitást értünk el (lásd: 4.3.6 14. táblázat).
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PzaPAL
Szubsztrát
rac-8b
rac-8c
rac-8d
rac-8e
rac-8f
rac-8g
rac-8k

KM
[mM]
2,33
1,13
1,69
>2,82[a]
1,45
>10,8[a]
>2,62[a]

kcat
[s-1]
4,48
8,00
4,22
1,03[b]
1,92
0,26[b]
0,69[b]

PcPAL
KM
kcat
[mM]
[s-1]
0,079
1,01
0,147
0,96
0,024
0,41
0,083
0,95
0,041
0,96
0,033
0,55
0,068
0,88

13. táblázat A PzaPAL enzim kinetikai paraméterei az aromás gyűrűn szubsztituált racém fenilalanin
származékokkal; [a] pontos KM értéket nem tudtuk meghatározni, mert a kinetikai mérés nem érte el a vmax
értéket; [b] a kcat érték meghatározása a legmagasabb mért szubsztrát koncentráción történt különböző
enzimkoncentrációkban

A kinetikai adatokból jól látszik, hogy a PcPAL enzim jelentősen nagyobb a szubsztrát
affinitással rendelkezik a szubsztituált fenilalanin származékokhoz, a KM értékekben nagyságrendi
eltérés van a PzaPAL enzim KM értékeihez hasonlítva. A PzaPAL enzim a fluorszubsztituált
fenilalanin-származékokkal jóval magasabb kcat értékeket, a klór- és brómszármazékokkal pedig
hasonló kcat értékek mutat, mint a PcPAL enzim. A jelentős eltéréseket a KM és a sebességi állandó
értékekben PzaPAL enzimnél okozhatja az aromás kötőhelyen levő polárisabb oldalláncok hatása.
Ezek az eredmények kiinduló alapjai lehetnek, olyan PzaPAL mutánsok tervezésének, melyeket
az aromás kötőhelyre tervezünk be. A mutáns enzimek létrehozásával lehetőség nyílhat tovább
bővíteni az elfogadott szubsztrátok palettájá. Tovább növelhetjük a biokatalízis sebességét és az
enzim enantioszelektívitását az egyes szubsztrátokra.

4.3.5 Ammóniaaddíciós vizsgálatok PzaPAL enzimmel
Vizsgáltuk a PzaPAL katalizált ammóniaaddíciós reakciót befolyásoló reakció körülményeket.
Az enantioszelektív addíciót a reakcióparaméterek változtatásával a fahéjsav
ammóniaaddíciójában vizsgáltuk. Vizsgáltuk a hőmérséklet csökkentésének a hatását, mellyel az
eliminációs irány visszaszorítását próbáltuk visszaszorítani, azonban a 30 °C alatti reakció
hőmérséklet sokkal jelentősebben csökkenti a reakciósebességet az addíció során, mint elősegítené
az elimináció visszaszorítását. (F17.táblázat) Vizsgáltuk a pH hatását az ammóniaaddícióra, és
megállapítottuk, hogy pH= 10,0 alá csökkenteni érdemes a puffer közeget, így magasabb
konverzió érhető el. Az alapvetően erősen lúgos ammóniás puffer pH csökkentését szén-dioxid
buborkoltatással végeztük. Egy napos reakciókat vizsgálva a pH= 10,0 pufferben 33 %-os
konverziót értünk el, míg pH= 9,1 pufferben már 45 %-os konverziót, így a PzaPAL enzimmel
szelektíven állítottuk elő az L-fenilalanint (S)-8a a fahéjsavból 10a.
Vizsgáltuk az addíciós reakciót különböző töménységű ammónium-karbonát és ammóniumkarbamát pufferekben. Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy az ammónium-karbamát
pufferben valamivel hatékonyabban tudjuk végrehajtani az addíciós reakciókat (elért maximális
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konverzió 83 %; 33. ábra B panel), míg az ammónium-karbonát pufferben valamivel alacsonyabb
konverziós értéket értünk el (a legmagasabb konverzió 77 % 33. ábra A panel). Így összességében
sikerült a fahéjsav 10a szelektív ammóniaaddíciójának reakciókörülményeit optimalizálni és így
magasabb konverziós értéket elérni.
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33. ábra A PzaPAL katalizált addíciós reakció különböző töménységű ammonium-karbonát (A) és
ammónium-karbamát (B) pufferekben; ■: 0,5 M; ■: 1 M; ■: 2 M; ■: 3 M; ■: 4 M; ■: 5 M

4.3.6 Biokonverziós vizsgálatok
A PfPAM katalizálta reakciókban vizsgáltuk az α- és β-fenilalanin izomerizációját. Az enzimet
természetes szubsztrátjával L-α-fenilalaninnal (S)-8a vizsgálva megállapítottuk, hogy az enzim
teljesen szelektíven az enantiomertiszta (S)-β-fenilalanin (S)-9a képződését katalizálja, a másik
enantiomer (R)-9a egyáltalán nem jelenik meg a reakcióban. Így kijelenthetjük, hogy a PfPAM
(S)-szelektív 2,3-aminomutáz aktivitással rendelkezik az L-α-fenilalanin szubsztrátra nézve. Az
idő előrehaladtával jelentős liázaktivitás is észlelhető az enzimnél, melyre a megnövekedett
fahéjsav 10a jelenlétéből következtethetünk. A reakcióban képződő (S)-9a aránya az egyensúlyi
reakció során 52,5- 55,0 % között találtuk (14. táblázat 1. sor). A rac-8a kinetikus rezolválásában
is csupán (S)-9a keletkezik, azonban az el nem reagáló (R)-8a miatt alacsonyabb az aránya a
reakcióelegyben. A rac-8a kinetikus rezolválása során jelentősebben visszaszorult a PfPAM
ammóniaiáz-aktivitása az izomerizációs reakció mellett. Az egyensúlyi reakcióelegyben csupán
4 % volt a fahéjsav 10a mennyisége, az előbbi 20 %-hoz képest. Tehát az (R)-8a inhibitorként
viselkedik, beköt az aktív centrumba, azonban az enzim sem liáz, sem mutáz aktivitással nincsen
irányába (14. táblázat 2. sor). A rac-β-fenilalaninból rac-9a kiindulva lassabban keletkezik az (S)8a, így a PfPAM enzim liáz aktivitása is alacsonyabb, 24 h után a reakcióelegy csupán 1 %-a
tartalmazott fahéjsavat 10a (14. táblázat 3. sor). A PfPAM enzimet vizsgáltuk addíciós reakcióban,
fahéjsavból 10a kiindulva ammóniás közegben az először képződő (S)-8a termék utána nagyobb
aktivitással tovább alakul (S)-9a termékké (14. táblázat 4. sor). Az eredmények alapján azt
állapítottuk meg, hogy a PfPAM a tisztán (S)-mutáz szelektivitás mellett rendelkezik
liázaktivitással is, melyet ki lehet használni addíciós reakciók során is, így enantiomertiszta (S)-8a
és (S)-9a termékeket állíthatunk elő.
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Sor- Reakció
szám

Reakció 9a
8a
10a
idő [h]
[%]
[%]
[%]
1
52,5
36,9
10,6
3
53,7
31,9
14,4
1
5
54,8
30,5
14,7
18
56,9
24,1
19,0
24
55,0
25,0
20,0
1
19,0
80,1
0,9
3
24,1
74,3
1,6
2
5
26,2
71,3
2,3
18
28,0
68,0
4,0
24
27,8
68,2
4,0
1
91,6
7,9
0,5
3
89,7
9,5
0,8
3
5
87,9
11,3
0,8
18
87,4
11,7
0,9
24
87,2
11,8
1,0
1
4,7
3,1
92,2
3
8,1
5,7
86,2
4
5
13,6
9,2
77,2
18
31,0
23,3
45,7
24
33,1
24,8
42,1
14. táblázat A PfPAM katalizált biokonverziók (S)-fenilalanin izomerizációja, rac-α-fenilalanin kinetikus
rezolválása, rac-β-fenilalanin kinetikus rezolválása és fahéjsav sztereoszelektív ammóniaaddíciója

A PzaPAL enzimet vizsgáltuk kinetikus rezolválásban szubsztituált racém α-fenilalanin
származékokkal rac-8a-s, melynek eredményeit a 15. táblázat szemlélteti. A vizsgálataink
kiterjedtek az aromás gyűrűn mindhárom pozícióban (orto, meta, para) szubsztituált aminosavszármazékokra: fluor 8b-d, klór 8e-g, nitro 8h-j, bróm 8k-m, metil 8n-p és metoxi 8q-s. Az
eredmények alapján megállapítottuk, hogy a PzaPAL enzim magas enantiomer szelektivitással
rendelkezik a legtöbb szubsztituált (S)-fenilalanin-származékkal szemben, csupán az orto és para
helyzetű nitroszármazék rac-8h,j és a para helyzetű brómszármazéknál rac-8m jelentkezik, hogy
az enzim katalizálja az ammónia-eliminációt az (R)-enantiomerről is. Az eredményekből jól
látszódik, hogy a PcPAL már a rövidebb reakció idő alatt is katalizálja az ammónia-eliminációt az
(R)-enantiomerről, a visszamaradó (R)-8a-p,r enantiomertisztán maradnak a reakcióban.
Feltehetően az aktív centrumban helyet foglaló aszparagin és metionin aminosavak (QMQQ
motívum) is felelősek lehetnek a PzaPAL nagyobb enantiomerszelektivitásáért. Az elektronküldő
csoportokkal (metil és metoxi) rendelkező származékok esetén a kinetikus rezolválás gyengén
vagy egyáltalán nem megvalósítható a PzaPAL enzimmel.
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17 h reakció idő
168 h reakció idő
PzaPAL
PcPAL
PzaPAL
PcPAL
Subsztrát SzubsztiKonverzió
Konverzió
Konverzió
Konverzió
rac-8a-s
tuens
(ee(R)-8a-s)
(ee(R)-8a-s)
(ee(R)-8a-s)
(ee(R)-8a-s)
[%]
[%]
[%]
[%]
rac-8a
49 (>99)
49 (>99)
49 (>99)
54 (>99)
rac-8b
2-fluor
49 (>99)
52 (>99)
53 (>99)
69 (>99)
rac-8c
3-fluor
49 (>99)
52 (>99)
52 (>99)
63 (>99)
rac-8d
4-fluor
51 (>99)
54 (>99)
51 (>99)
59 (>99)
rac-8e
2-klór
48 (98)
49 (>99)
50 (>99)
64 (>99)
rac-8f
3-klór
47 (88)
51 (>99)
50 (>99)
61 (>99)
rac-8g
4-klór
44 (82)
53 (>99)
50 (>99)
64 (>99)
rac-8h
2-nitro
35 (43)
67 (>99)
62 (>99)
82 (>99)
rac-8i
3-nitro
21 (26)
63 (>99)
40 (64)
91 (>99)
rac-8j
4-nitro
56 (88)
96 (>99)
78 (94)
99 ([a])
rac-8k
2-bróm
43 (79)
49 (>99)
49 (99)
58 (>99)
rac-8l
3-bróm
29 (39)
50 (>99)
47 (87)
60 (>99)
rac-8m
4-bróm
18 (17)
50 (>99)
38 (58)
53 (>99)
rac-8n
2-metil
50 (>99)
49 (>99)
50 (>99)
52 (>99)
rac-8o
3-metil
10 (12)
29 (45)
18 (23)
48 (>99)
rac-8p
4-metil
1 ([a])
47 (94)
6 (7)
48 (>99)
[a]
[a]
rac-8q
2-metoxi
0( )
7 (6)
0( )
25 (30)
rac-8r
3-metoxi
20 (25)
48 (>99)
35 (53)
51 (>99)
[a]
[a]
rac-8s
4-metoxi
0( )
22 (25)
0( )
37 (57)
15. táblázat Szubsztituált racém α-fenilalanin-származékok rac-8a-s PzaPAL katalizált kinetikus
rezolválása összehasonlítva PcPAL katalizált kinetikus rezolválással; [a] nem lett meghatározva az
enantiomertisztaság; félkövér aláhúzott konverziós értékeknél alacsony az enzim enantiomer
szelektivitása

A PzaPAL enzimmel megvalósítottuk a szubsztituált aril-akrilátok 10a-s szelektív
ammóniaaddícióját, melynek eredményeit a 16. táblázat szemlélteti. Vizsgáltuk az PzaPAL enzim
enantiomer szelektivitását és a reakcióban előállított α-aminosav konverziós értékét. A vizsgálatok
alapján megállapíthatjuk, hogy a PzaPAL enzimnek a fluor szubsztituált akrilátokból 10b-d
szelektívebben állítja elő az L-fenilalanin-származékot (S)-8b-d, mint a PcPAL enzim. Az orto és
para helyzetben szubsztituált klór- és a nitroakrilát-származékokkal PzaPAL ugyancsak magasabb
enantiomertisztaságban állítja elő az L-fenilalanin-származékot (S)-e,g,h,j mint a PcPAL enzim.
A bróm-, metil- és metoxiszármazékokkal a PcPAL enzim mutat sokkal jobb aktivitást és
szelektivitást a sztereoszelektív szintézisben. A PzaPAL érdemi aktivitást csupán az orto-bróm(S)-8k és az orto-metilszármazék (S)-8n előállításában mutatott, azonban ezt teljesen
enantioszelektíven katalizálta.
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17 h reakció idő
168 h reakció idő
Subsztrát SzubsztiPzaPAL
PcPAL
PzaPAL
PcPAL
tuens
Konverzió
Konverzió
Konverzió
Konverzió
10a-s
(ee(S)-8a-s)
(ee(S)-8a-s)
(ee(S)-8a-s)
(ee(S)-8a-s)
[%]
[%]
[%]
[%]
41 (>99)
81 (>99)
80 (>99)
81 (98)
10a
2-fluor
94 (>99)
96 (97)
96 (>99)
95 (92)
10b
3-fluor
93 (>99)
89 (97)
93 (>99)
89 (97)
10c
4-fluor
11 (>99)
78 (>99)
51 (>99)
78 (98)
10d
2-klór
98 (>99)
97 (94)
98 (>99)
98 (70)
10e
3-klór
5 (91)
93 (97)
20 (96)
93 (93)
10f
4-klór
3 (>99)
92 (>99)
9 (>99)
91 (96)
10g
2-nitro
32 (92)
98 (89)
45 (92)
98 (82)
10h
3-nitro
2 (78)
80 (89)
4 (89)
89 (78)
10i
4-nitro
78 (92)
97 (75)
91 (92)
97 (62)
10j
2-bróm
41 (>99)
97 (>99)
95 (>99)
97 (95)
10k
[a]
3-bróm
1
(
)
92
(>99)
5
(>99)
93 (95)
10l
[a]
[a]
4-bróm
0( )
88 (>99)
1( )
90 (>99)
10m
2-metil
27 (>99)
84 (>99)
74 (>99)
84 (99)
10n
[a]
[a]
3-metil
0( )
44 (>99)
0( )
74 (97)
10o
4-metil
0 ([a])
34 (>99)
0 ([a])
55 (>99)
10p
[a]
[a]
2-metoxi
0( )
21 (>99)
0( )
49 (>99)
10q
3-metoxi
0 ([a])
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16. táblázat Szubsztituált aril-akrilátok enantioszelektív ammóniaaddíciója PzaPAL enzimmel és
összehasonlítva PcPAL enzimmel; [a] nem lett meghatározva az enantiomertisztaság

A PzaPAL és a PcPAL enzimek összeségében jó lehetőséget nyújtanak az aromás gyűrűn
szubsztituált aminosav-származékok előállítására nagy enantiomertisztaságban. A kinetikus
rezolválásban a racém fenilalanin-származékokból kiindulva az (R)-aminosav-származék marad
vissza nagy enantiomertisztaságban. A sztereoszelektív szintézis során szubsztituált akrilátszármazékból kiindulva ammóniaaddícióval lehet előállítani az (S)-aminosav-származékokat nagy
enantiomertisztaságban.

4.4 Összefoglalás
Doktori disszertációmban olyan, a biokatalízis témakörébe tartozó eljárásokat és
biokatalizátorokat tanulmányoztunk, melyekkel nagy enantiomertisztaságú vegyületeket sikerült
előállítanunk.
A Candida antarctica B lipáz enzimet (akrilgyantára adszorbciós módon rögzítve) használtuk
fel a racém 1-feniletilamin rac-1 kinetikus rezolválására. A kinetikus rezolválás során vizsgáltuk
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az acilezőszer minőségét és megállapítottuk, hogy nincs szignifikáns különbség az etil-2cianoacetát 2a és az izopropil-2-cianoacetát 2b között. Továbbá vizsgáltuk az acilezőszer
mennyiségét és adagolás módját, így az (R)-savamidot (R)-3 0,5 ekv. acilezőszerrel (4 h)
reakcióidővel ee(R)-3= 99,9 % enantiomertisztasággal állítottuk elő, míg az (S)-savamidot (S)-3 két
lépésben állítottuk elő. Az első lépésben adagolásos módszerrel állítottunk elő 24 h reakcióidővel
(S)-1-feniletilamint ee(S)-1= 99,3 % enantiomertisztasággal és a második lépésben kémiai
acilezéssel az (S)-3 savamidot. Az α-amid típusú Tyrphostin vegyületeket Knoevenagelkondenzációval állítottuk elő sikeresen racém, illetve tisztán (S)- és tisztán (R)-enantiomer
formában is az alábbi aldehidekkel: benzaldehid 4a, N-benzil-indol-3-karbaldehid 4b, fahéjaldehid
4c és izonikotinaldehid 4e közepes és jó termeléssel. A humán eredetű rákos sejtvonalakon
elvégzett kísérletek nem mutatták hatékony inhibitor hatását az előállított vegyületeknek.
Liofilizált egészsejtes élesztőtörzsekkel (S)-alkoholok sztereoszelektív szintézisét valósítottuk
meg. A bioredukciók sikeres elvégzéséhez a kofaktorregenerlást 2-propanol koszubsztráttal
valósítottuk meg az élesztősejteken belül. A Witaria törzsgyűjteményből az alábbi hat
élesztőtörzset vizsgáltuk sztereoszelektív szintézisekben három eltérő jellegű tesztszubsztráttal
(fenilaceton 6a, acetofenon 6b és 2-heptanon 6c): a Pichia carsonii (WY1), Lodderomyces
elongisporus (WY2), Candida norvegica (WY4), Candida guillermondi (WY7), Debaromyces
fabryi (WY11) és Candida parapsilosis (WY12). Ortogonális kísérlettervezéssel megállapítottuk
az egyes bioredukciók optimális reakciókörülményeit, hogy az előállított (S)-alkoholokat (S)-7ac a legmagasabb konverzióval és enantiomertisztaságban állítsuk elő. A hatékonyan végrehajtott
biokonverziók során az előállított (S)-alkoholok (S)-7a-c enantiomertisztasága 99,5 % fölött
adódott minden esetben. A Candida norvegica a fenilacetont 6a és a 2-heptanont 6c, a Candida
guillermondi csak a 2-heptanont 6c, míg a többi élesztő törzs a fenilacetont 6a, az acetofenont 6b
és a 2-heptanont 6c is elfogadja természetes szubsztrátjának. A Pichia carsonii és Candida
parapsilosis törzsekkel megvalósított biokonverziók kevéssé érzékenyek a szélsőséges pH
körülményekre és magasabb reakcióhőmérsékletre. A Lodderomyces elongisporus, a Candida
norvegica és a Debaromyces fabryi érzékenyebbek a reakciókörülmények megváltozására és
kevésbé hatékonyan alakítják át a ketonokat. A Debaromyces fabryi élesztővel lehet
legproduktívabban előállítani az (S)-1-fenilpropán-2-ol (S)-7a, és az (S)-heptán-2-ol (S)-7c
termékeket, míg az (S)-1-feniletanol (S)-7b terméket a Debaromyces fabryi és Lodderomyces
elongisporus élesztővel hasonlóan produktívan lehet előállítani. A Debaromyces fabryi élesztővel
az (S)-7a és (S)-7c termékeket preparatív mértékben is előállítottuk, megmutatva, hogy a liofilizált
élesztősejtek hosszú tárolás után is stabilan megőrzik aktivitásukat és jól használhatóak
ketoredukciók megvalósításában nagy enantiomertisztaságú (S)-alkoholok előállítására.
Négy új MIO-enzimet azonosítottunk szekvencia adatbázisokból, melyeket rekombináns
enzimként E. coli bakteriális expressziós rendszerrel termeltettünk. Az előállított új enzimeket
enzimosztályba soroltuk és karakterizáltuk. A Pseudomonas fluorescens R124 törzsből három
MIO-enzimet sikerült azonosítani egy hisztidin ammónia-liázt (PfHAL), egy
fenilalanin/tirozin/hisztidin ammónia-liázt (PfXAL) és egy (S)-szelektivitású fenilalanin 2,3aminomutázt (PfPAM). A pszichrofil Pseudozyma antarctica törzsből (korábbi nevén Candida
antarctica, CaLB enzim is ebből a törzsből származik) egy fenilalanin ammónia-liázt (PzaPAL)
azonosítottunk és állítottunk elő. Az előállított enzimek stabilitását vizsgáltuk, meghatároztuk
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ammóniaeliminációs reakcióikban a reakciók pH optimumát, vizsgáltuk az ammóniaelimináció
sebességét tágabb hőmérsékleti tartományokban. Meghatároztuk a PfHAL, a PfXAL és a PzaPAL
kinetikai paramétereit a természetes szubsztrátokkal. Megmutattuk, hogy a PfPAM segítségével
(S)-α-fenilalaninból izomerizációs reakcióval hatékonyan lehet sztereoszelektív módon (S)-βfenilalanint előállítani, illetve azt hogy ez az enzim alkalmas a racém α-fenilalanin kinetikus
rezolválására és így nagy enantiomertisztaságú (R)-α-fenilalanin előállítására. Ugyancsak a
PfPAM segítségével ammónia gazdag környezetben sztereoszelektív ammóniaaddícióval
enantiomertiszta (S)-α-fenilalanin és (S)-β-fenilalanin keverékét lehet előállítani. A PzaPAL és
PcPAL enzimekkel vizsgáltuk az aromás gyűrűn szubsztituált aminosav-származékok
ammóniaeliminációs reakcióit, illetve az ammónia sztereoszelektív addíciós reakcióit a megfelelő
telítetlen savakra. A szubsztrátok az aromás gyűrű mindhárom (orto, meta és para) pozíciójában
fluor-, klór-, bróm-, nitro-, metil- és metoxicsoport származékok voltak. Optimáltuk az addíciós
reakció reakciókörülményeit, hogy a leghatékonyabban valósuljon meg az ammóniaaddíció.
Biokonverziós kísérletekben a racém szubsztituált aminosav-származékok kinetikus rezolválását
hajtottuk végre, így visszamaradva megkaptuk nagy enantiomertisztaságban az (R)-aminosavszármazékot. A sztereoszelektív addíció során szubsztituált arilakrilátból kiindulva nagy
enantiomertisztaságú (S)-aminosav-származékokat sikerült előállítanunk. Meghatároztuk a
PzaPAL és a PcPAL kinetikai konstansait az ammóniaeliminációs reakciókban a hatékonyan
átalakított szubsztituált racém aminosav-származékokkal. Megállapítottuk, hogy a PzaPAL
nyagyobb szelektivitással rendelkezik bizonyos (S)-aminosav-származékok irányába, míg a
PcPAL sok esetben az (R)-enantiomereket is átalakítja vagy előállítja azokat. Összeségében a
PzaPAL több esetben előnyösebb, mint a már sokat vizsgált PcPAL enzim. A PzaPAL és a PcPAL
enzimek hatékony biokatalizátorokként működnek nagy enantiomertisztaságú az aromás gyűrűn
szubsztituált (S)- vagy (R)-aminosav-származékok előállítására.
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Tézispontok

1.

Megvalósítottam Candida antarctica B lipáz enzimkészítménnyel a rac-1-feniletilamin
kinetikus rezolválását etil-2-cianoacetát acilezőszerrel. A kinetikus rezolválásban
termékként keletkező (R)-2-ciano-N-1-feniletil-acetamid és a visszamaradó (S)-1feniletilamin kémiai acilezésével keletkező (S)-2-ciano-N-1-feniletil-acetamidot nagy
enantiomertisztasággal tudtam előállítani, melyek királis alapmolekulákként funkcionálnak
további szintézisekhez. (I.)

2.

Ortogonális kísérlettervezési módszert dolgoztam ki alifás és aromás ketonok liofilizált
egészsejtes élesztőtörzsekkel (Pichia carsonii, Lodderomyces elongisporus, Candida
norvegica, Candida guillermondi, Debarommyces fabryi és Candida parapsilosis) 2propanol koszubsztrát felhasználásával megvalósítható, (S)-alkoholok sztereoszelektív
előállítására alkalmas bioredukciójának optimalizálására. A kiválasztott (S)-alkoholokat a
liofilizált
egészsejtes
biokatalizátorokkal
magas
konverzióval
és
kiváló
enantiomertisztasággal tudtam előállítani. (IV.) A Debaromyces fabryi élesztővel az (S)-1fenilpropán-2-ol és az (S)-heptán-2-ol előállítását preparatív léptékben is megvalósítottam.
(IV.)

3.

A Pseudomonas fluorescens R124 baktérium törzsben hasonlóság alapú aminosav
szekvenciakereséssel azonosítottam három MIO-enzimet. Legjobb tudásunk szerint ez az
első olyan organizmus, mely három MIO-enzimet is tartalmaz. (II.) Javaslatot tettem az új
enzimek aromás aminosav kötőhelyén levő aminosavak előfordulása alapján a funkciójukra,
ezáltal az enzimosztályba való sorolásukra. Az előállított enzimekkel kísérletesen is
bizonyítottam a természetes szubsztrát elfogadásukat, így azonosítottam egy hisztidin
ammónia-liázt (PfHAL), egy fenilalanin/tirozin/hisztidin ammónia-liázt (PfXAL), és egy
fenilalanin 2,3-aminomutázt (PfPAM). (II.)

4.

Felfedeztem az első olyan MIO-enzimet (PfXAL), mely az ammóniaeliminációs reakciót
három természetes aromás aminosavból (L-fenilalanin, L-tirozin és L-hisztidin) is képes
katalizálni. Ezzel javaslatot tettem egy új, fenilalanin/tirozin/hisztidin ammónia-liáz
enzimosztály létrehozására. (II.)

5.

Bizonyítottam a PfPAM (S)-szelektív 2,3-aminomutáz aktivitását. Az enzim L-fenilalanin
izomerizációs reakciójával lehetővé teszi enantiomertiszta (S)-β-fenilalanin előállítását.
Megmutattam, hogy a PfPAM alkalmazható racém β-fenilalanin kinetikus rezolválásával
nagy enantiomertisztaságú (R)-β-fenilalnin előállításra. (II.)

6.

A Pseudozyma (Candida) antarctica pszichrofil élesztőtörzsben hasonlóság alapú aminosav
szekvencia kereséssel azonosítottam egy fenilalanin ammónia-liázt (PzaPAL). (III)
Megmutattuk, hogy az előállított PzaPAL felhasználható – a Petroselinum crispum (PcPAL)
enzimmel kiegészítve – számos, az aromás gyűrűn orto, meta vagy para helyzetben fluor-,
klór-, bróm-, nitro-, metoxi- és metilszubsztituenst tartalmazó racém fenilalanin-származék
kinetikus rezolválására, és ezzel a D-fenilalanin-származék, mint a nem reagáló enantiomer
tiszta előállítására. Emellet kimutattuk azt is, hogy a PzaPAL – a PcPAL enzimmel
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kiegészítve – ammónia gazdag környezetben, sztereoszeletíven katalizálja az
ammóniaaddíciós reakciót az aromás gyűrűn orto, meta vagy para helyzetben fluor-, klór-,
bróm-, nitro-, metoxi- és metilcsoporttal szubsztituált fenilakrilát származékokra, és így
alkalmazható az L-fenilalanin-származékok nagy enantiomertisztaságban történő
előállítására. (III)
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7

Függelék

F1. ábra SDS-PAGE gélképek a PfHAL, PfXAL, PfPAM és PzaPAL enzimekről
A: PfHAL 1: lizátum, 2: LIM frakció, 3: HIM frakció, 4: marker, 5: tetramer PfHAL FPLC tisztításból;
B: PfXAL 1: lizátum, M: marker, 2: LIM, 3: HIM, 4: tetramer PfXAL FPLC tisztításból;
C: PfPAM M: marker, 1: lizátum, 2: LIM, 3: HIM, 4: PfPAM aggregátum FPLC tisztításból, 5: tetramer
PfPAM FPLC tisztításból;
D: PzaPAL 1: lizátum, 2: áteső, 3: LS, 4: LIM, 5: HIM
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F2. ábra WY1 élesztőtörzzsel a fenilaceton 6a ketoredukció optimalizálása

F3. ábra WY1 élesztőtörzzsel a 2-heptanon 6c ketoredukció optimalizálása
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F4. ábra WY2 élesztőtörzzsel az acetofenon 6b ketoredukció optimalizálása

F5. ábra WY2 élesztőtörzzsel a 2-heptanon 6c ketoredukció optimalizálása
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F6. ábra WY4 élesztőtörzzsel a fenilaceton 6a ketoredukció optimalizálása

F7. ábra WY4 élesztőtörzzsel a 2-heptanon 6c ketoredukció optimalizálása
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F8. ábra WY7 élesztőtörzzsel a 2-heptanon 6c ketoredukció optimalizálása

F9. ábra WY11 élesztőtörzzsel a fenilaceton 6a ketoredukció optimalizálása
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F10. ábra WY11 élesztőtörzzsel az acetofenon 6b ketoredukció optimalizálása

F11. ábra WY12 élesztőtörzzsel a fenilaceton 6a ketoredukció optimalizálása
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F12. ábra WY12 élesztőtörzzselaz acetofenon 6b ketoredukció optimalizálása

F13. ábra WY12 élesztőtörzzsel a 2-heptanon 6c ketoredukció optimalizálása

87

0,020

d(A330/A350)

0,015
0,010
0,005
0,000
20

40

-0,005

60

80

100

Hőmérséklet [°C]

30 °C 6 h
50 °C 6 h

30 °C 24 h
50 °C 24 h

40 °C 6 h
60 °C 6 h

40 °C 24 h
60 °C 24 h

F14. ábra PfXAL enzim inkubáció utáni hőstabilitása
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F15. ábra PfHAL enzim inkubáció utáni hőstabilitása
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F16. ábra PzaPAL enzim 48 h inkubáció utáni hőstabilitása
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F17. táblázat PzaPAL enzim ammónia addíciós vizsgálata különböző hőmérsékleten
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