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„I get called lots of things - a biochemist, a molecular biologist, a chemical 

engineer - and I guess I am all of those. I identify most as human!” 

Frances Arnold 
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Rövidítésjegyzék 

AL ammónia-liáz 

API aktív gyógyszerösszetevő (Active Pharmaceutical Ingredient) 

APTMOS 3-aminopropil-trimetoxi-szilán 

ArRmut-TA Arthrobacter sp. eredetű mutáns (R)-szelektív transzamináz  

ArR-TA Arthrobacter sp. (R)-szelektív transzamináz 

ArS-TA Arthrobacter (S)-szelektív transzamináz 

Asp L-aszparaginsav 

AtR-TA Aspergillus terreus (R)-szelektív transzamináz 

BA benzamidin 

BLASTP 

Protein Basic Local Alignment Search Tool 

(aminosavszekvenciák adatbázisában lokális illesztésekkel 

kereső algoritmus) 

Boc terc-butoxi-karbonilcsoport 

CA (E)-fahéjsav 

Car karbenicillin 

CLEA 
keresztkötött enzim aggregátumok (Cross-Linked Enzyme 

Aggregates) 

CvS-TA Chromobacterium violaceum (S)-szelektív transzamináz 

DMSO dimetil-szulfoxid 

DNS dezoxiribonukleinsav 

EC 
enzimek reakció tulajdonságai alapján történő osztályozására 

szolgáló rendszer (Enzyme Comission) 

E. coli Escherichia coli 

EDTA etilén-diamin-tetraecetsav 

ee enantiomerfelesleg 

GC gázkromatográfia 

GDE glicerin-diglicidil-éter 

HEPES 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetánszulfonsav 

HisTag 
polihisztidin-jelölés (6 v. 10 konszekutív hisztidin, általában a 

fehérje valamely terminálisán található) 

HPLC nagyteljesítményű folyadékkromatográfia 

HS nagy sótartalmú puffer (High Salt)  

HTS nagy áteresztőképességű szűrés (High-Throughput Screening) 

IPA 2-propanol (izopropil-alkohol) 

Kana kanamicin 

KkPAL Kangiella koreensis fenilalanin ammónia-liáz 

LB Luria-Bertrani (táptalaj) 

LS kis sótartalmú puffer (Low Salt)  

MAT540 MATSPHERE™ szilika mikrorészecske 

MIO 4-metilidénimidazol-5-on 

MNP mágneses nanorészecske (magnetic nanoparticle) 
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MOPS 3-morfolinopropán-1-szulfonsav 

NADH nikotinamid-adenin-dinukleotid 

NADPH nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 

NCBI 
National Center for Biotechnology Information 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

NiNTA agaróz hordozón nitrilotriecetsavval komplexált Ni2+-ionok 

PAL fenilalanin ammónia-liáz 

PAM fenilalanin aminomutáz 

PaPAM Pantoea agglomerans fenilalanin aminomutáz 

PcPAL Petroselinum crispum fenilalanin ammónia-liáz 

PCR polimeráz láncreakció (Polimerase Chain Reaction) 

PEG polietilén-glikol 

PfAsp Pseudomonas fluorescens aszpartáz 

Phe fenilalanin (ha nincs külön jelölés, az L izomert jelöli) 

PLP piridoxál-5’-foszfát 

PMP piridoxamin-5’-foszfát 

PMSF fenilmetánszulfonsav-fluorid 

SDS-PAGE nátrium-dodecil-szulfát poliakrilamid gélelektroforézis 

TA transzamináz 

TCEP trisz(2-karboxietil)foszfin 

TcPAM Taxus canadensis fenilalanin aminomutáz 

TEOS tetraetoxi-szilán 

TEV dohány karcolatos vírus (Tobacco Etch Virus) 

Trisz trisz(hidroximetil)aminometán 

UV-VIS ultraibolya-látható fénytartományú spektroszkópia 

VfS-TA Vibrio fluvialis (S)-szelektív transzamináz 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
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1. Bevezetés 

Napjainkban egyre fontosabbá válik a környezetbarát megoldások 

alkalmazása bolygónk védelme érdekében. Ez alól a gyógyszer- és vegyipar 

sem képez kivételt. A legtöbb gyógyszeripari szintézisút során gyakran 

alkalmaznak környezetre, valamint egészségre káros szerves oldószereket, 

fémkatalizátorokat és segédanyagokat. A biokatalízis ezekre a módszerekre 

kínál kíméletesebb alternatívát.1 

Biokatalízis alatt értünk minden olyan folyamatot, amikor valamilyen 

biológiai forrásból –tehát élő szervezetből– származó anyagot használunk 

katalizátorként egy kémiai reakció elősegítésére.2 Ezek lehetnek különböző 

élőlényekből származó szövetek, sejtek, sejtalkotók vagy sejtek által termelt 

extracelluláris termékek; magáért a katalízisért felelős biomolekulák szinte 

kivétel nélkül az ezekben megtalálható enzimek, melyek természetüknél 

fogva valamilyen élettani folyamatot katalizálnak. Bár felépítésük miatt ezek 

általában kevésbé stabilak és érzékenyebbek, mint a hagyományos fém- és 

organokatalizátorok, szubsztrát- és sztereoszelektivitásuk mégis előnyt jelent. 

Az utóbbi évtizedekben a molekuláris biológia és a bioinformatika 

robbanásszerű fejlődésének köszönhetően a biokatalízis területén is 

hatalmas előrelépések történtek. Bioinformatikai módszerekkel olyan 

organizmusok enzimkészletét tudjuk tanulmányozni, melyek laboratóriumi 

tenyésztése körülményes, vagy egyenesen lehetetlen.3–5 Ma már (a legtöbb 

esetben) megoldható feladat egy ismert szekvenciájú fehérje előállítása és 

szerkezetének meghatározása. A szerkezet és a reakciómechanizmus 

pontos ismeretében tervezett mutációkkal gyorsíthatjuk fel az enzimek 

természetes evolúcióját, ezzel javítva a stabilitásukat, valamint a szintetikus 

igényeinkhez alakíthatjuk a szubsztrát- és sztereospecifitásukat.6 

Az ipari alkalmazás szempontjából létfontosságú, hogy az előállított 

biokatalizátor felhasználása gazdaságos legyen. Ezért előnyös, ha az 

enzimeket valamilyen módon rögzítjük, ezáltal növelve stabiliásukat, valamint 

lehetővé téve újbóli felhasználásukat.7 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Biokatalízis a kezdetektől napjainkig 

Az első biokatalitikus eljárások több mint egy évszázaddal ezelőttre, a 

XX. század elejére vezethetőek vissza. Ekkor ismerték fel, hogy az élő sejtek 

alkotóelemei alkalmasak bizonyos célzott kémiai átalakítások elvégzésére.1 

Élő sejteket ugyan már évezredek óta használt az emberiség fermentációs 

eljárásokban, de ezek nem definiált kémiai reakciók voltak. A biokatalízis első 

hullámaként is emlegetett korszakban születtek meg olyan felfedezések, mint 

a szteroidok hidroxilezése,8 proteázok alkalmazása a mosószerekben,9 a 

fruktóz előállítása glükóz-izomeráz által10 és félszintetikus antibiotikumok 

előállítása penicillin-aciláz felhasználásával.11 Az alkalmazott biokatalizátorok 

limitált stabilitását elsősorban különböző rögzítési módszerekkel igyekeztek 

kiküszöbölni, ami egyúttal az újrahasználhatóságukat is lehetővé tette.7 

A ’80-as években kezdődött el a biokatalízis második hulláma.1  

Az enzimek pontos háromdimenziós szerkezetének meghatározása 

(elsősorban röntgendiffrakciós módszerekkel), valamint a rekombináns 

technológiák fejlődése lehetővé tette az első fehérjemérnöki kutatásokat.  

Az ily módon megváltoztatott fehérjék már szélesebb szubsztrátspecificitással 

rendelkeztek, és nemtermészetes vegyületek átalakításában is 

alkalmazhatóak voltak. Ez nyitott utat a vegyipari felhasználás felé, azon belül 

is a gyógyszeripari köztitermékek előállítására. Többek között 

megvalósították a diltiazem vérnyomáscsökkentő gyógyszer királis 

prekurzorának szintézisét lipázzal,1 herbicidek gyártásához szükséges 

intermedierek szintézisét hidroxinitrilázokkal12 és a koleszterincsökkentésre 

használt sztatin gyártásához szükséges enantiomertiszta alkoholokat is 

előállítottak karbonil-reduktázokkal.13 

A biokatalízis harmadik hulláma számára a fehérjemérnökségben 

használt módszerek fejlődése nyitotta meg a kaput a ’90-es években.1  

Az elérhető bioinformatikai módszerek és adatbázisok terjedése, a 

DNS-rekombinációs technikák, az error-prone polimeráz láncreakció (PCR) 

és a nagy áteresztőképességű szűrési (High-Throughput Screening, HTS) 

módszerek fejlődése tette lehetővé a biokatalizátorok irányított evolúcióját 

(angol szakirodalomban „directed evolution”).14 Ennek legnagyobb úttörője 

Frances Arnold, aki 2018-ban kémiai Nobel-díjat is kapott munkásságáért. 

Míg korábban a biokatalitikus folyamatokat az enzim korlátainak megfelelően 

kellett megtervezni, az új tudományos eredményeknek köszönhetően már 

gyorsan és olcsón tudtak a folyamat specifikációinak megfelelő enzimet 
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tervezni.1 Olyan termékek előállítása vált lehetővé a kifejlesztett enzimekkel, 

mint például a szitagliptin (2015-ben 4 milliárd dollár értékben 

értékesítették),15 a montelukast (2018-ban 700 millió dollár forgalmat 

generált),16 de még bioüzemagyagok17 és terpének18 gyártásában is új módok 

születtek. 

Uwe Bornscheuer már 2017-ben arról értekezett, hogy a biokatalízis 

negyedik hullámának küszöbén vagyunk.6 Eszmefuttatásának főbb pontjai azt 

feltételezték, hogy az elkövetkezendő években egyre több új enzimosztály fog 

születni a fehérjemérnöki kutatásoknak köszönhetően.19 Például létrehoztak 

már olyan módosított citokróm P450 enzimet, ami alkalmas volt sztirén és 

annak származékainak sztereoszelektív ciklopropanálására.20 Egy másik 

citokróm enzimnek, a Rhodotermus marinus-ból származó citokróm c-nek a 

módosításával tudtak olyan enzimet előállítani, ami képes volt Si-C kötések 

létrehozására.21 Az újgenerációs szekvenálási technikák elterjedésének 

köszönhetően az is biztos, hogy még sokáig rohamosan fog nőni az elérhető 

fehérjeszekvenciák száma. A fehérjefeltekeredést becslő módszerek is nagy 

fejlődésen mentek át az utóbbi években, így egyre nagyobb biztonsággal 

tudjuk elvégezni az enzimek szerkezetének és funkciójának bioinformatikai 

elemzését az idő- és költségigényes előállításuk nélkül, amivel tovább fog 

nőni a felfedezések sebessége.6,22 Szintén nagy fejlődésen ment át a 

metabolizmus-mérnökség és enzimkaszkádok területe.23 Már igen komplex 

útvonalak is megvalósításra kerültek különböző organizmusokban, mint 

például az E. coli, a Saccharomyces cerevisiae24 vagy a Yarrowia 

lypolitica.25,26 Olyan vegyületeket sikerült így előállítani, többlépéses sejtbéli 

szintézissel, mint az artemizinin (maláriaellenes szer)24 és az 

eikozapentaénsav (ω-3 zsírsav).25 

Az enzimek kemo- és regioszelektivitása, megújuló erőforrásokon alapuló 

előállítása és célszubsztrátra szabható specifikussága miatt a biokatalízis 

több mint egy évszázados történelme során elérte, hogy valós alternatívát tud 

kínálni a hagyományos vegyipari katalízissel szemben.27 Napjainkban olyan 

folyamatokban használnak enzimeket ipari léptékben, mint például az 

akrilnitril átalakítása akrilamiddá nitril-hidratázokkal, illetve a korábban említett 

montelukast (asztma kezelésére szolgáló szer)16 vagy a szitagliptin 

(antidiabetikus gyógyszer)15 előállítása. Bár a fehérjemérnökség fejlődése és 

az új enzimek utáni folyamatos kutatás nélkül ez elképzelhetetlen lenne, 

ehhez nagy mértékben hozzájárulnak a magukat az ipari folyamatokat érintő 

kutatások is.28 A különböző rögzítési módszerek (legyen szó akár sejtek, akár 

enzimek immobilizálásáról) lehetőséget biztosítanak a magas előállítási 
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költségekkel bíró biokatalizátorok újrahasznosítására. Ezen felül így 

áramlásos rendszerekben is való alkalmazhatóvá válnak a biokatalizátorok, 

ami tovább tudja növelni a produktivitást.29 

2.2. Enzimek mint biokatalizátorok 

Az alábbi fejezetben az enzimek felépítését és működését tekintem át, az 

elsősorban szerves kémiai háttérrel rendelkező olvasók számára. 

2.2.1. Enzimek mint biomolekulák 

A fehérjék minden szervezetben előforduló, aminosavakból felépülő 

lineáris biopolimerek. A fehérjék számos funkcióért felelősek (pl. vázképzés, 

energiaraktározás, sejtszintű folyamatok regulációja, molekulák transzportja), 

legnagyobb hányaduk azonban valamilyen specifikus biokémiai reakciót 

katalizál, ezeket a fehérjéket összefoglaló néven enzimeknek hívjuk.30 

A fehérjéket alkotó aminosavak az α-amino- és az α-karboxilcsoporton 

keresztül kapcsolódnak össze peptidkötéssel, létrehozva a fehérjék 

elsődleges szerkezetét. A polipeptidlánc felcsavarodása során jön létre a 

fehérje másodlagos szerkezete α-hélixek, β-redők és hurkok formájában, 

amiket a peptidkötés N-H és C=O csoportjai között kialakuló hidrogénkötések 

tartanak fent. A fehérjék harmadlagos szerkezete alatt az egész molekula 

háromdimenziós megjelenését értjük, amit az aminosavak oldalláncai közötti 

másodlagos kölcsönhatások (apoláris, poláris, ionos) tartanak össze. Sok 

fehérje esetében beszélhetünk negyedleges szerkezetről is. Ekkor több, 

különálló polipeptidlánc (alegység) alkotja a biológiailag aktív, komplex 

szerkezetet. Az így létrejövő struktúrát alkothatja ugyanannak a 

fehérjeláncnak több példánya, de akár egymástól különböző alegységek is.  

A fehérjék valósítják meg az egydimenziós biológiai információk 

(aminosavszekvenciák) háromdimenziós formába történő átültetését.  

A fehérjeszerkezetek esetében fontos észben tartani, hogy ezek nem merev 

struktúrák, hanem folyamatosan változó, dinamikus rendszerek. 

2.2.2. Enzimatikus reakciók leírása 

Az enzimek figyelemreméltó molekuláris eszközök, melyek meglepően 

nagy katalitikus potenciállal és specificitással rendelkeznek. Intermolekuláris 

kölcsönhatások teljes tárházával képesek egy adott szubsztrátot a megfelelő 

orientációban az enzim aktív centrumába juttatni, hogy ott az adott átmeneti 

állapot stabilizálása után a kívánt reakció menjen végbe, nagyságrendekkel 

felgyorsítva azokat a katalízis nélküli reakcióhoz képest. 
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Egyes reakciók végrehajtására fehérjék önmagukban nem képesek, ilyen 

esetekben egy kofaktor jelenlétében mennek végbe ezek az átalakítások.  

A kofaktorok lehetnek fémionok, vagy kisméretű szerves molekulák 

(koenzimek). 

Termodinamikai értelemben az enzimek csak felgyorsítják a szubsztrát és 

a termékek között az egyensúlyi állapot beálltát, de annak összetételét nem 

tudják befolyásolni. Az enzimek a reakció végbemenetele során az átmeneti 

állapot létrejöttének elősegítésével csökkentik a szükséges aktiválási 

energiát, ezzel előidézve a reakciósebesség növekedését. Az enzimek aktív 

centrumának mikrokörnyezete a felelős azért, hogy ez végbemehet. Fischer 

már a XIX. század végén felvetette, hogy az enzimek aktív centrumába úgy 

illeszkednek a szubsztrátok, mint kulcs a zárba (kulcs-zár modell). Mivel az 

enzimek nem merev struktúrák, hanem folyamatosan változó, dinamikus 

rendszerek, később a Koshland által megalkotott indukált illeszkedés elvét 

vették alapul, mely szerint a fehérjeszerkezet a szubsztrát bekötődésének 

hatására változik, és így veszi fel a katalízishez szükséges végleges formát. 

Ez az elmélet meg is állja a helyét olyan enzimek esetében, ahol az aktív 

centrum az enzim felszínén található. Az esetek többségében azonban az 

aktív centrum az enzim belsejében található, ahova csatornákon keresztül 

vezet az út, és nem csak az aktív centrumban, de a csatornákban is szerkezeti 

változások történnek a szubsztrát bejutása és a termék távozása során.31 

Az enzimek által katalizált reakciók sebességét számos módon lehet 

vizsgálni és meghatározni, a reaktánsok és termékek számától függően.  

A legegyszerűbb esetben egy szubsztrátmolekulából az enzim egy terméket 

állít elő. Az ilyen reakciók kinetikáját Michaelis és Menten már 1913-ban 

leírták, melyet 1924-ben Briggs és Haldane egyszerűsítettek. Ezt az elméletet 

a mai napig alkalmazzák a gyakorlatban. A modell legfontosabb feltételei, 

hogy a szubsztrát koncentrációja nagyságrendekkel nagyobb az enzim 

koncentrációjánál, a reakció kezdetén a termék visszaalakulása szubsztráttá 

elhanyagolható, és hogy az állandósult állapotban („steady state”) az enzim-

szubsztrát komplex koncentrációja állandó (tehát a szabad enzimmé és 

szubsztráttá történő disszociáció, valamint a termékké való átalakulás 

sebessége megegyezik). Az enzimatikus reakció kezdeti reakciósebessége 

(v0) a szubsztrátkoncentráció ([S]) függvényében az alábbi egyenlet szerint 

írható le: 

 𝑣0 =  𝑣𝑚𝑎𝑥
[𝑆]

[𝑆]+ 𝐾𝑀
 (1) 
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1. ábra. Michaelis-Menten-féle enzimkinetika, kezdeti reakciósebesség ábrázolása a 
szubsztrátkoncentráció függvényében. 

Az egyenlet grafikus értelmezése az 1. ábrán látható. A vmax érték a 

reakció elméletileg elérhető maximális reakciósebességét jelenti, amikor 

minden enzimmolekula aktív centruma telített a szubsztrátra nézve.  

A Michaelis-Menten-állandó (KM) az enzimatikus reakciók fontos jellemzője, 

és megegyezik azzal a szubsztrátkoncentrációval, amelynél a kezdeti 

reakciósebesség a maximális reakciósebesség felével egyenlő (vagyis csak 

az enzimek fele telített a szubsztrátra nézve). A KM érték mindig egy adott 

enzimre, szubsztrátra, és a vizsgált reakciókörülményekre (hőmérséklet, pH, 

ionerősség) vonatkozik. A KM értéke arra nézve is információval szolgál, hogy 

mennyire erős az enzim-szubsztrát kölcsönhatás. Minél kisebb a KM érték, 

annál nagyobb az enzim affinitása a szubsztrát felé. A természetben 

előforduló enzimek KM értékei jellemzően 10-1 és 10-7 M közé esnek. 

A maximális reakciósebesség és az enzimkoncentráció hányadosa 

megadja a váltásszámot (kcat, „turnover number”), ami megadja a maximális 

szubsztráttelítettség mellett az időegység alatt átalakított szubsztrátmolekulák 

számát (mértékegysége jellemzően s-1). A legtöbb enzim váltásszáma 

fiziológiás körülmények között általában 1 és 104 s-1 közé esik. 

A kcat és KM értékek hányadosa is informatív az enzimek katalitikus 

hatékonyságát illetően, mivel ez mind a reakció sebességét, mind az enzim-

szubsztrát közötti kölcsönhatás erősségét tartalmazza. Minél nagyobb ez az 

érték, annál inkább megközelíti az enzim a kinetikailag tökéletes működést, 

ahol a szubsztrát diffúziója limitálja a maximális reakciósebességet. 
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Természetesen a Michaelis-Menten-féle modell nem működik minden 

esetben. A leggyakoribb kivétel ez alól az allosztéria esete. Ekkor egy 

kismolekula -ami lehet az enzim szubsztrátja vagy más vegyület is- enzimmel 

való kölcsönhatása befolyásolja az enzim aktivitását. Ennek a 

kooperativitásnak a mértékét a legegyszerűbben a Hill által kifejlesztett 

linearizált ábrázolási móddal lehet vizsgálni.32 A pontosabb modellezés 

érdekében az enzimatikus reakciókat számos más (és bonyolultabb) módon 

lehet leírni,33 melyekre itt most nem térek ki. 

2.3. Enzimek felfedezése és módosítása 

2.3.1. Új, biokatalitikus enzimek izolálásának módjai 

A rekombináns technikák széleskörű elterjedése előtt a legtöbb 

biokatalitikus eljárásban vad típusú sejteket alkalmaztak, esetleg a belőlük 

hosszadalmas módon, csapadékképzéses és kromatográfiás módszerek által 

izolált enzimeket.8,34 A mikroorganizmusokat legtöbbször az átalakítandó 

szubsztrátot egyedüli tápanyagként tartalmazó közegben szaporították fel, így 

feldúsítva azokat a mikróbákat, amik ígéretes enzimeket fejeztek ki. 

A PCR feltalálásával és a molekuláris biológiai technikák fejlődésével 

lehetőség nyílt a célenzimek nagyobb mennyiségű és sokkal tisztább 

előállítására heterológ rekombináns expresszió által.35,36 Maga az izolálás 

ekkor még mindig hagyományos mikrobiológiai módszerekkel történt, és csak 

a kiválasztott enzim kódoló DNS-ét szaporították fel PCR-rel, hogy utána 

E. coli sejtekben fejezzék ki. Ez viszont korlátokat szabott, ugyanis így csak a 

laboratóriumi körülmények között fenntartható organizmusok szűrése volt 

megoldható (ez az azonosított prokarióták kb. 1%-át jelenti).37,38 

Az újgenerációs szekvenálási módszerek megjelenése teljesen új frontot 

nyitott a biokatalitikus enzimek kutatásában.39 A szekvenálási és 

bioinformatikai módszerek fejlődésével egyre több genom vált elérhetővé az 

évek során, ami jelentősen megkönnyítette az ígéretes célszekvenciák 

keresését és klónozását.40,41 Jelenleg az NCBI genomadatbázisában már 

több mint 1000 különböző organizmus genomja érhető el. Továbbá 

megjelentek a metagenomok, amik az egy mikrobiális közösséghez tartozó 

organizmusok összesített genomját jelentik.42 Ezzel lehetőség nyílt extrém 

körülmények között élő organizmusok enzimkészletét is tanulmányozni, 

ahonnan sokkal ellenállóbb és stabilabb enzimek izolálására van 

lehetőség.5,37,43 Az adatbázisokban fellelhető szekvenciákból a 

leggyakrabban homológiaalapú keresések segítségével izolálnak új 

enzimeket, vagyis a már ismert szekvenciák alapján enzimosztályra jellemző 
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konzervált motívumokat keresnek célzottan.39 A bioinformatikai algoritmusok 

és a predikciós szoftverek fejlődésével már kiváló hatékonysággal lehet 

célzottan enzimeket izolálni biokatalitikus célokra. 

2.3.2. Enzimmérnökség módszerei 

A rekombináns technológiák elterjedésével lehetőség nyílt az enzimek 

módosítására, fejlesztésére is. Alapvetően két eltérő megközelítés létezik 

erre, az egyik a célzott, tervezett mutagenezis („site directed mutagenesis” 

vagy „rational design”), míg a másik az irányított evolúció („directed 

evolution”).44 

A célzott mutagenezis során meghatározott aminosav-oldalláncokat 

változtatnak meg molekuláris biológiai módszerekkel (leggyakrabban 

mutagenikus primerekkel és PCR-rel) tervezett módon. Ehhez a vizsgált 

fehérje nagy fokú ismerete szükséges, például a háromdimenziós szerkezet, 

az aktív centrum felépítése, valamint az enzim működésének pontos 

mechanizmusa.1  

A molekuladinamikai számítások fejlődésével már nagyon jó hatékonysággal 

lehet a különböző mutációk hatását előrejelezni, ezzel csökkentve a 

szükséges kísérletes munka mennyiségét.45 A célzott mutagenezis hátránya, 

hogy korlátozott a bevihető mutációk mértéke, és csak ismert szerkezetű és 

működésű fehérjék esetében alkalmazható megbízhatóan. 

Az irányított evolúció, az előbbivel ellentétben, teljesen véletlenszerű 

mutációk bevitelére támaszkodik. A technológia gyakorlatilag a természetes 

evolúció „felgyorsításán” alapul, ahol első lépésként a fehérjéket kódoló DNS 

szekvenciákba random mutációkat juttatnak be valamilyen módszerrel (pl. 

error-prone PCR46 vagy random rekombinációk előidézése47). A gének 

expressziója után a fehérjéket nagy áteresztőképességű szűrésnek (HTS) 

vetik alá, és a megfelelő aktivitást mutató találatokat ismételt mutációnak vetik 

alá, ezeket a ciklusokat ismételve addig, amíg az új enzim megfelelő 

tulajdonságokkal rendelkezik.14 Az irányított evolúció legnagyobb hátránya a 

célzott mutagenezissel szemben, hogy a mutánsok előállítása és szűrése 

nagyon jól kialakított HTS infrastruktúrát igényel, aminek a kialakítása és 

működtetése is költségigényes. 

Az enzimmérnöki kutatásokat aszerint is lehet csoportosítani, hogy az 

enzim mely tulajdonságát befolyásolják. Leggyakrabban az enzim 

szubsztrátspecificitását változtatják meg,48,49 vagy a katalitikus aktivitást 

növelik.46,50 Sok esetben cél, hogy az enzim enantiomerpreferenciáját 

módosítsák.51–53 Gazdasági megfontolásokból szokták az enzim 

kofaktorpreferenciáját is befolyásolni, például hogy NADPH helyett NADH-t 



 

23 

fogadjon el.54,55 Gyakran fordul elő, hogy nem közvetlenül az aktív centrum 

környezetében idéznek elő változást, de ez is jelentősen befolyásolni tudja az 

enzim aktivitását különböző reakciókörülmények között (pl. pH-optimum,56 

hőmérsékletstabilitás,57,58 oldószertolerancia megváltoztatása46). Egyes 

megközelítésekben a fehérjében megtalálható csatornák elzárásával tudták 

befolyásolni az enzim funkcióját.31 

Az utóbbi évtizedek fehérjemérnöki kutatásai és eredményei alapján a 

jövőben egyre nagyobb teret fognak hódítani a biokatalizátorok az ipari 

folyamatokban. Az azonban mind a célzott mutagenezis, mind az irányított 

evolúció esetében igaz, hogy nincsenek és nem is lesznek univerzális 

„szuperenzimek”, a biokatalizátort a legjobb eredmények érdekében minden 

feladatra célzottan érdemes kifejleszteni. 

2.4. Enzimek és sejtek rögzítésének módszerei 

A rögzített enzimek máig érvényes fogalmát Katchalski-Katzir határozta 

meg 1971-ben, mely szerint ezek egy meghatározott térben fizikálisan 

behatárolt vagy lokalizált enzimek, melyek a katalitikus aktivitásukat 

megőrzik, és újbóli, illetve folytonos használatra is alkalmasak. Legelőször 

1916-ban demonstrálták, hogy szilárd hordozóra rögzített invertáz enzimek 

megőrizték az aktivitásukat.59 Az első példa iparilag használt immobilizált 

enzimekre 1967-ből, Japánból származik, ahol racém aminosavak folyamatos 

kinetikus reszolválására használták őket.60 

Azóta számos területen alkalmazzák ezeket, mint például a 

gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban és a bioüzemanyag-gyártásban.61  

A rögzített enzimek alkalmazásának számos előnye van, ezek közül a 

legnyilvánvalóbb, hogy elősegíti a biokatalizátor eltávolítását a 

reakcióelegyből, ezzel megkönnyítve a további feldolgozási lépéseket, és 

lehetővé téve a biokatalizátor újrahasználhatóságát.7 Továbbá megfelelő 

rögzítési módszer esetén az enzim stabilitása (pl. pH, hőmérséklet, 

oldószerek) is jelentősen javulhat.62 Széleskörű alkalmazásukat elsősorban 

gazdaságossági szempontok hátráltatják; bár a többszöri felhasználhatóság 

ígéretesen hangzik, a valóságban figyelembe kell venni a biokatalizátor 

előállításának és rögzítésének költségeit, a rögzített enzim katalitikus 

aktivitását és féléletidejét, valamint az előállított termék árát. Az enzimek a 

rögzítés hatására gyakran kisebb aktivitással és magasabb KM értékkel 

rendelkeznek, mint szabad formában. Rövid féléletidejű biokatalizátorok vagy 

nem eléggé nagyértékű termékek esetében gyakran nem bizonyul 

gazdaságosnak az immobilizált biokatalizátor alkalmazása. Rögzített 
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biokatalizátorok fejlesztésénél mindig egyedi optimalizációra van szükség, 

nincsen univerzális módszer, ami bármilyen enzimre és folyamatra ideális.59 

A rögzítetlen és rögzített biokatalizátorok használatának főbb szempontjait a 

1. táblázatban vetem össze. 

1. táblázat. Rögzítetlen és rögzített biokatalizátort alkalmazó folyamatok 
összehasonlítása.7 

Szempont Rögzítetlen biokatalizátor Rögzített biokatalizátor 

További 
költségek 

Nincsenek 
Vannak (hordozó és 
technológia fejlesztés) 

Folyamat 
költség-
hatékonysága 

Az értékes biokatalizátor csak 
egyszer használható 

A biokatalizátor 
újrahasználható 

Anyagátadás Nincs limitáció 
Rögzítés módjától függően 
limitált 

Termék 
kinyerése 

Nehéz a biokatalizátor-
szubsztrát-termék elegyéből 

A biokatalizátor könnyen 
eltávolítható, további 
feldolgozás egyszerűbb 

Szennyezés 
A termék szennyeződhet a 
biokatalizátorral 

Csökkenti vagy 
megakadályozza a termék 
biokatalizátor általi 
szennyeződését 

Újrahasznál-
hatóság 

Biokatalizátor csak kis 
mértékben használható újra 

Hatékony visszanyerés és 
újrahasználhatóság 

Biokatalizátor 
stabilitása 

Alacsony stabilitás 
Magasabb működési 
stabilitás 

Alkalmazhatóság 
Különböző ipari körülmények 
között alkalmazható 

Körülményektől függően 
újraoptimalizálást és 
fejlesztést igényel 

 

A rögzített biokatalizátorok előállítására már számos módszert 

fejlesztettek ki, amiket többféle szempont szerint lehet csoportosítani. 

A rögzítés módjától függően beszélhetünk polimermátrixba történő 

csapdázásról, valamilyen hordozó felületére történő rögzítésről és az enzimek 

keresztkötéséről (2. ábra). A rögzítést az enzimet tartalmazó sejtekkel és a 

tisztított enzimekkel is el lehet végezni, bár sejteket jellemzően csak 

csapdázással szoktak rögzíteni, míg enzimekkel mindegyik rögzítési módra 

számos példa lelhető fel a szakirodalomban.63 A rögzített sejteket tartalmazó 

biokatalizátorok előnye, hogy nincsen szükség az idő- és költségigényes 

enzimtisztítási folyamatra. Továbbá amennyiben az enzimnek szüksége van 

kofaktorra a működéshez, a kofaktor regenerálásért felelős enzimrendszer is 

így egy lépésben rögzítésre kerül.29 Hátrányai, hogy a szubsztrátoknak és a 

termékeknek a sejtmembránon is át kell diffundálnia, valamint hogy a teljes 
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sejt összetett enzimkészlete jelen van a reakcióban, ami könnyen 

melléktermékeket eredményezhet.64 

 

2. ábra. Enzim- és sejtrögzítési módszerek főbb csoportjainak sematikus ábrázolása 
(a kék gömbök enzimeket és sejteket egyaránt ábrázolhatnak). a) Biokatalizátor 

csapdázása; b) hordozóra történő rögzítés; c) keresztkötés  

A biokatalizátorok csapdázása során valamilyen mátrixba ágyazzák be 

azokat, ami az enzimek vagy sejtek visszatartásáért felelős, azonban a 

szubsztrátok és a termékek diffúzióját lehetővé teszi. Számos biopolimer 

alkalmazható erre, mint például alginát,65–67 agaróz,68 kitozán,69 karragén70 és 

zselatin71. Egyéb szerves mátrixok is alkalmasak erre a feladatra, mint  

például a polivinil-alkohol,70 a poliakrilamid34 és a poliuretán72.  

Az organoszilán-alapú szol-gél mátrixok szintén egy megbízható és kíméletes 

rögzítési módszernek bizonyultak.64,73–75 Az így létrehozott, biokatalizátort 

tartalmazó mátrixok formája változatos lehet. Szol-gélek, gélek, hidrogélek, 

membránok76 és elektrosztatikusan képzett nanoszálak77 is alkalmasak erre 

a feladatra.63 A csapdázás legnagyobb előnye, hogy egy védettebb 

mikrokörnyezetet teremt az enzim működésére, mint a többi rögzítési 

módszer, ami érzékeny, denaturációra hajlamos enzimek esetében hasznos 

lehet. Ez egyben a módszer hátrányát is jelenti, ugyanis a szubsztrátok és 

termékek diffúziója sokkal nagyobb mértékben gátolt, mint például a 

hordozóra történő rögzítés esetén.59 

A szilárd hordozó felületére történő rögzítés a legkorábbi megvalósított 

immobilizációs módszer, elsőként invertáz enzimet rögzítettek szén, illetve 

alumínium-hidroxid felületére adszorpcióval.59 A sejtek és enzimek hordozóra 

történő adszorpciójában másodlagos kölcsönhatások vesznek részt, ami 

miatt ezek immobilizált biokatalizátorként nem elég tartósak, így manapság 

már ritkán használják ezt a rögzítési módszert önmagában.  
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A hordozó és a biokatalizátor együttes csapdázásával, illetve a hordozóra 

történő kovalens rögzítéssel már tartós rögzített készítményeket lehet elérni.63 

A kovalens kötések létrehozásához szükséges reagensek a fehérje 

aminosav-oldalláncainak megfelelő funkciós csoportjain keresztül tudják 

rögzíteni a fehérjét, hátrányuk azonban, hogy nem szelektíven reagálnak, így 

akár a fehérje részleges vagy teljes inaktiválódását is okozhatják.61 Számos 

szempont szerint választhatjuk ki a kívánt enzimnek és funkciónak leginkább 

megfelelő hordozót. Anyagukat és megjelenésüket tekintve beszélhetünk 

makropórusos polimerekről,78–80 különböző méretű és alakú szilika 

részecskékről,81 mágneses nanorészecskékről (MNP-k),63,82–85 

nanoszálakról,77,86,87 membránokról88 és természetes alapú biopolimerekről 

is89,90. Ezeket a hordozókat többféle funkciós csoporttal is el lehet látni a 

megfelelő enzimrögzítés érdekében, leggyakrabban epoxi-,79,91 és aktivált 

karboxil-, amino-, hidroxil- és tiolcsoportokkal,80,92 valamint ezek 

keverékével93 hoznak létre kovalens kötést a fehérje és a hordozó között.  

Az enzim megfelelő orientációját és részleges adszorpcióját elő lehet segíteni 

a felület töltöttségének a módosításával.79 Amennyiben komplexképző 

csoportot viszünk be a hordozó felületére, majd megfelelő fémiont 

komplexálunk vele, a polihisztidin-jelölésen (HisTag) keresztül specifikusan is 

tudunk rekombináns fehérjéket rögzíteni.63,94,95 

Lehetőség van továbbá keresztkötött enzimkészítmények előállítására is, 

ekkor az enzimmolekulákat valamilyen keresztkötő ágenssel kapcsoljuk 

egymáshoz (pl. glutáraldehiddel). Ezek a keresztkötött enzim aggregátumok, 

azaz CLEA (Cross-Linked Enzyme Aggregates).96 Ezzel a módszerrel 

szabályozható részecskeméretű, stabil és sokszor újrahasználható 

készítményeket lehet előállítani nagy mennyiségű hozzáadott hordozó vagy 

adalékanyag nélkül.97 A módszer nagy hátránya azonban, hogy nagy 

mennyiségű fehérjét igényel, a rögzített biokatalizátor mechanikai ellenállása 

gyenge, és a rögzített készítményben a diffúziós gátak is nagyok, így több 

szempontból sem felel meg az ipari elvárásoknak.63 

A biokatalizátorok rögzítésének egyik legnagyobb hozadéka, hogy így 

alkalmasak reakciók folyamatos üzemű megvalósítására is. Bár a 

hagyományos szerves kémiai folyamatokban már régóta feltörekvőben van 

az áramlásos kémia, a folyamatos üzemű biokatalízis csak az utóbbi néhány 

évben kezdett teret nyerni.98 Számos előnye mellett ez nem is meglepő, 

hiszen jó keveredést és hőátadást biztosít, és valós időben, in-line módon 

teszi lehetővé az analitikai vizsgálatokat, a körülmények optimalizálását 

valamint a termék, illetve kinyerését.99,100 Megfelelő módon rögzített 
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biokatalizátorral akár több nagyságrenddel jobb produktivitást lehet 

áramlásos üzemmódban elérni, mint szakaszosban. A biokatalizátorok ipari 

alkalmazásában a fehérjemérnökségi kutatások mellett a másik ígéretes 

terület az áramlásos kémiai folyamatokban történő alkalmazás.101 

2.5. Vizsgált enzimosztályok ismertetése 

Kutatásom során három különböző enzimcsalád tagjaival dolgoztam, 

melyek a természetben az aminosavak metabolizmusában vesznek részt.  

Az aszpartát ammónia-liázok aszparaginsavról, míg a MIO-enzimek aromás 

aminosavakról katalizálják az ammónia nemoxidatív eliminációját, de mind az 

elfogadott szubsztrátok, mind a mechanizmusuk tekintetében eltérőek.  

A transzaminázok egy aminocsoport transzferét végzik el a megfelelő 

amindonor és aminakceptor molekulák jelenlétében, mely során piridoxál-5’-

foszfát (PLP) kofaktort is igényelnek. Az alábbi alfejezetekben a doktori 

munkám során alkalmazott enzimcsoportokat szeretném röviden ismertetni, 

kitérve a működésükre, biokatalízisben betöltött szerepükre, valamint egyéb, 

az elvégzett kutatás szempontjából fontos előzményekre. 

2.5.1. Aszpartát ammónia-liázok 

Az aszpartázok (vagy más néven aszpartát ammónia-liázok, EC 4.3.1.1) 

az ammónia L-aszparaginsavról (Asp) történő eliminációját katalizálják, vagy 

az ammónia addícióját fumarátra.102 Fontos szerepet játszanak a mikrobiális 

nitrogénmetabolizmusban, valamint már a ’70-es évek óta széles körben 

kutatják és alkalmazzák ezeket a fehérjéket, elsősorban aszparaginsav nagy 

mennyiségben történő előállítására. Az aszparaginsav az első biotechnológiai 

úton előállított aminosavak között szerepel, ugyanis fontos alkotója különböző 

mesterséges édesítőszereknek, ezen felül, a gyógyszeriparban, az 

élelmiszeriparban és parenterális készítményekben is alkalmazzák.68,103  

Az első alaposan tanulmányozott és iparilag is használt aszpartáz 

Escherichia coli-ból származott,104 a rekombináns technológiák fejlődésével 

pedig számos további aszpartát ammónia-liázt azonosítottak és vizsgáltak az 

utóbbi évtizedekben.36,105–113 

Minden aszpartáz homotetramerként funkcionál, a négy monomer négy 

kompozit aktív centrumot alkot.103 A működési mechanizmusukat már több 

módszerrel is tanulmányozták, mint például a katalitikus aminosav-

oldalláncok azonosítása célzott mutációkkal, kémiai modifikációkkal és 

számítógépes modellezéssel.102,114 Ezek alapján egyértelműen meg lehetett 

állapítani, hogy az aszpartázok aktivitásáért egy szerinegység felelős, ami a 

konformácionálisan mozgékony SS-hurkon helyezkedik el (amin két 
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konszekutív szerint található, az SS-hurok kifejezés ebből származtatható), 

és katalitikus bázisként viselkedik a reakcióban. Ennek az SS-huroknak a 

nyílása és záródása az aszpartázok egyik jellegzetessége az enzimatikus 

reakció során, ugyanis lehetővé teszi a szubsztrát aktív centrumba történő 

megfelelő orientációját és az oldószer kizárását a reakció során.102 Az 

aszpartáz/fumaráz szupercsalád tagjai között konzervált ez a 

reakciómechanizmus, főbb lépései a 3. ábrán láthatóak.115 

 

3. ábra. Aszpartázok reakciómechanizmusa. Az SS-hurok Ser oldallánca katalitikus 
bázisként elvonja a pro-R protont a C3-as pozícióból. A keletkező enolát anion 

köztiterméket az aktív centrum aminosavjai stabilizálják hidrogénkötéseken 
keresztül. A Cα−N kötés hasadásával és az ammónia kilépésével stabilizálódik a 

keletkező termék. 

Az aszpartázok enzimatikus szabályozásában és tulajdonságaikban 

számos különbség figyelhető meg. Az E. coli-ból származó aszpartáz például 

7-es pH felett csak kétértékű fémionok jelenlétében aktív, és allosztérikus 

szabályozást mutat.116 Ezzel ellentétben a Bacillus sp. YM55-1 törzsből 

származó aszpartáz nem mutat allosztérikus szabályozást, aktivitását nem 

növelik a kétértékű fémionok, magasabb hőmérsékleten is aktív és 

stabil.103,107 Utóbbit sikerrel alkalmazták N-szubsztituált aszparaginsav-

származékok előállítására is.106  

Ipari jelentősége miatt az aszpartát ammónia-liázok rögzítését már 

számos módszerrel megvalósították. Az első immobilizált aszpartázt vad 

típusú E. coli sejtek egészsejtes rögzítésével állították elő. Ezek a 

készítmények alkalmasak voltak ipari felhasználásra is, bár napjainkra az 

aszpartázok rekombináns előállítása és tisztított enzim formájában történő 

rögzítése gazdaságilag kedvezőbb.68 Aszpartázokat számos hordozóra 

rögzítettek már, például szilikára, anioncserélő gyantára, Eupergit® C 

epoxifelületre2 és MANA-agarózra68. A sejtek csapdázását is több módszerrel 

megvalósították, például polimakrilamid gélbe34 és polivinil-alkoholba 

(LentiKats®)68. Aszpartázok és transzaminázok együttes immobilizálására is 
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létezik példa, amino-epoxi Relizyme® hordozóra történő koimmobilizáció után 

a rögzített enzimek alkalmasak voltak enantiomertiszta L-fenilalanin 

előállítására.117 

2.5.2. MIO-enzimek 

A MIO-enzimek csoportjának tagjai az aromás aminosavak (Phe, Tyr, His) 

nemoxidatív ammóniaeliminációját katalizálják, a szakirodalomban I-es típusú 

liázokként is hivatkoznak rájuk. Nevüket a katalízisért felelős, Ala-Ser-Gly 

triádból autokatalitikusan képződő módosult aminosav, a 

4-metilidénimidazol-5-on (röviden MIO) után kapták (4. ábra). Funkciójukat 

tekintve megkülönböztethetünk ammónia-liázokat és 2,3-aminomutázokat.  

Az ammónia-liázok aromás aminosavakról az ammónia eliminációját, 

valamint megfelelő körülmények között a képződő termékre az ammónia 

addícióját tudják katalizálni. Eszerint ismertek fenilalanin ammónia-liázok 

(PAL-ok, EC 4.3.1.24), tirozin ammónia-liázok (TAL-ok, EC 4.3.1.23), hisztidin 

ammónia-liázok (HAL-ok, EC 4.3.1.3), valamint fenilalanin-tirozin ammónia-

liázok (PTAL-ok, EC 4.3.1.25). Az aminomutázok az α-aminosavakon felül a 

β-aminosavakat (β-Phe és β-Tyr) is elfogadják szubsztrátjukként és az 

aminocsoport áthelyeződését katalizálják az akrilát köztiterméken keresztül, 

ezek a fenilalanin aminomutázok (PAM-ok, EC 5.4.3.10 ill. 11) és a tirozin 

aminomutázok (TAM-ok, EC 5.4.3.6). 

 

4. ábra. A MIO-csoport autokatalitikus képződése. 

A MIO-enzimek számos organizmusban megtalálhatóak, változatos 

szerepkörökben. HAL-ok az élőlények mindhárom doménjében előfordulnak 

és a hisztidin alapvető metabolizmusában vesznek részt.118–120 A PAL-ok, 

TAL-ok, PAM-ok és TAM-ok prokariótákban, valamint eukarióták közül 

gombákban és növényekben fordulnak elő, ezekben különböző szekunder 

metabolitok szintéziséért felelősek.121,122 A növényekben a PAL-ok, TAL-ok és 

PTAL-ok kiemelten fontosak, ugyanis a fenilpropanoid útvonal első lépését 

katalizálják. Ennek a metabolikus útvonalnak számos, növények 
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szempontjából esszenciális terméke van, mint például a lignin, flavonoidok, 

pigmentek, valamint fitoalexinek. A növényi PAL-ok fontosságát mutatja, hogy 

minden ismert növényben számos izoformát azonosítottak ebből az enzimből 

(legalább négy, de egyes esetekben akár húsz PAL izoenzimet is kódol egy 

növény genomja).120,123–125 

Sokoldalúságuknak köszönhetően a MIO-enzimek számos területen 

alkalmazhatóak. A különböző MIO-enzimek (elsősorban PAL-ok és PAM-ok) 

által elfogadott nemtermészetes aminosav-származékok skálája igen széles, 

többek között halogénezett fenilalanin-származékokból,126 sztiril-

alaninokből,127 és egyéb nemtermészetes aromás aminosavakból128 történő 

ammóniaeliminációt és bizonyos esetekben a fordított irányú reakciót is 

képesek katalizálni. Kiváló sztereoszelektivitással rendelkeznek, így racém 

elegyek kinetikus reszolválásával számos D-Phe származék előállítására is 

alkalmazhatóak.129 Az L- és D-arilalanin-származékok számos aktív 

gyógyszerösszetevő szintézisében felhasználhatóak, ilyen például az 

L-DOPA, az L-tiroxin, a melfalán, a maraviroc és a dapoxetin (5. ábra).130 Ezen 

felül a PAL-oknak humán terápiás jelentősége is van, enzimhelyettesítéses 

terápiában alkalmazzák fenilketonúriás páciensek kezelésére, valamint 

különböző tumoros sejttenyészetek esetében az esszenciális aminosavak 

elbontásával alkalmasnak bizonyultak a rosszindulatú sejtek proliferációjának 

visszaszorítására.131 

 

5. ábra. A MIO-enzimek által előállítható nemtermészetes aminosavak számos aktív 
gyógyszerösszetevő szintézisében használhatóak építőelemként (kékkel jelölve). 

a) L-DOPA (Parkinson-kór kezelése); b) L-tiroxin (szintetikus pajzsmirigyhormon); c) 
melfalán (kemoterápiás szer); d) maraviroc (HIV ellenes receptor antagonista); e) 

dapoxetin (szerotonin-visszavétel-gátló, urológiai gyógyszer). 
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A MIO-enzimek által katalizált ammóniaelimináció reakciómechanizmusát 

már fél évszázada kutatják, ugyanis a β-helyzetű proton eltávolítása kémiailag 

nem kedvező folyamat, ráadásul a MIO-enzimek ezt komplex kofatorok nélkül 

végzik.130 Számos aromás aminosav-liázban demonstrálták, hogy az aktív 

hely kialakításában nélkülözhetetlen szerepe van egy szerin oldalláncnak, 

ekkor még azt feltételezték, hogy a katalitikus aktivitásért az ebből képződő 

dehidroalanin felelős.132,133 A kutatók nagy meglepetésére, az első, 

röntgenkrisztallográfiával meghatározott HAL fehérjeszerkezetben egy sokkal 

komplexebb, heterociklusos elektrofil funkcionalitást figyeltek meg a 

MIO-csoport formájában.119 Ezt követően további fehérjékben azonosították a 

MIO-csoportot szerkezeti vizsgálatok útján,134–136 és a reakció mechanizmusát 

illetően is számos tanulmány született. A szerkezeti információkon túl 

kinetikus izotópos tanulmányokkal,137 számítógépes modellezéssel,138–140 

nemtermészetes szubsztrátok vizsgálatával141 és a MIO-csoport 

inaktiválásával142 kísérelték meg felderíteni az enzimcsalád pontos 

működését. A különböző elméletek közül ma már az összes MIO-enzimben 

az N-MIO intermedieren keresztül történő ammóniaeliminációt és –addíciót 

tartják elfogadottnak, melynek lépéseit a 6. ábra mutatja be. Bár az aktív 

centrumban történő folyamatokkal már szinte teljesen tisztában vagyunk, sem 

az ismert enzimek aminosavszekvenciájából, sem a rendelkezésre álló 3D-s 

szerkezetekből nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy mitől függ, hogy 

egy MIO-enzim PAM-ként, vagy „csak” PAL-ként fog funkcionálni. Ezt 

elsősorban az aktív centrumot fedő rendezetlen hurokrégiónak tulajdonítják, 

ami PAL-ok esetében jóval mozgékonyabb, mint a PAM-ok szerkezetében. 

Ennek a régiónak a módosításával sikeresen tudták egy PAM enzim 

aktivitását PAL-lá „redukálni”, azonban az ellenkező irányban végzett 

tanulmányok még nem jártak sikerrel, PAL enzimből még nem tudtak PAM-ot 

előállítani.143,144 Fontos megjegyezni, hogy hosszú évekig az 1W27 PDB 

kóddal rendelkező PcPAL fehérjeszerkezetet vették alapul ezekhez a 

tanulmányokhoz, melyben az említett hurokrégió egy katalitikusan inaktív 

formában található. Kutatócsoportunk eredményei alapján már kijelenthető, 

hogy ez egy modellezési hiba következménye, nem pedig egy valós 

megfigyelt állapot, így minden tanulmányt, ami ezt a szerkezetet vette 

alapjául, fenntartásokkal kell kezelni.145  
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6. ábra. MIO enzimek mechanizmusának bemutatása PAL-ok és PAM-ok példáján. 
A PAL-ok L-Phe-ból katalizálják az ammónia nemoxidatív eliminációját, 

(E)-cinnamátot eredményezve (narancssárgával jelölve). A PAM-ok L-Phe-ból 
először szintén (E)-cinnamátot állítanak elő, amit utána (szintén N-MIO 

köztiterméken át) sztereoszelektíven (R)- vagy (S)-β-Phe-ná alakítanak tovább. 

A MIO-enzimek nemtermészetes aminosavak és aktív gyógyszer-

összetevők alkotóinak előállítására is alkalmazhatóak, stabilitásuk, az általuk 

elfogadott szubsztrátok valamint a katalitikus aktivitásuk elmarad az iparilag 

elvárt szinttől. Így nem meglepő módon számos tanulmány született ezek 

fejlesztésére különböző fehérjemérnöki megközelítésekkel. Wu és 

munkatársai Taxus chinensis PAM szubsztrátkötő zsebét módosították, a 

létrehozott mutáns jobb β-regioszelektivitással rendelkezett, így számos 

β-fenilalanin-származékot tudtak előállítani.146 Rowles és munkatársai a 

Rhodotorula graminis PAL-ban végeztek célzott mutációkat hasonló 

megközelítéssel, a legjobb variánssal számos halogénszubsztituált akrilátra 

történő ammóniaaddíciót tudtak megvalósítani, akár preparatív léptékben 

is.126 A petrezselyemből származó PAL szintén számos ilyen irányú kutatás 

alapját képezte. Ebben az esetben is a szubsztrátkötő zseb módosításával 

érték el, hogy az enzim számos szubsztituált aminosav-származékot,147 

sztirilalanin-származékokat,127 illetve akár még ennél bonyolultabb, bifenil- és 

feniltiofén-származékokat147 fogadjon el szubsztrátjaként mind az 

ammóniaelimináció, mind az ammóniaaddíció során. MIO-enzimek 

stabilitásának növelésére is találhatunk példát, Zhou és munkatársai a 

Pantoea agglomerans PAM felületi aminosavjainak módosításával növelték 

az enzim féléletidejét valamint produktivitását.148 
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2.5.3. Transzaminázok 

A transzaminázok a piridoxál-5’-foszfát-függő (PLP) enzimek családjába 

tartoznak és egy aminocsoport transzferét katalizálják egy aminodonor és egy 

karbonil funkciós csoporttal rendelkező aminoakceptor molekula között.149 

Természetes szubsztrátjaik különböző L- és D-aminosavak, valamint azok 

származékai.150 A reakció ping-pong bi-bi mechanizmust követ, ami során a 

PLP kofaktor közvetítőként szerepel az aminocsoport transzfere során, ami 

tulajdonképpen két félreakcióból tevődik össze (7. ábra). 

 

7. ábra. Transzaminázok ping-pong bi-bi mechanizmusa, L-alanin aminodonor 
(kékkel) és acetofenon aminoakceptor (zölddel) példáján. Az aktív transzamináz 
katalitikus lizinje (pirossal) a PLP karbonilcsoportjával képez aldimint (bal felső 

sarok). A transzaminálás első felében az aminodonor reagál az aldiminnel 
piridoxamin-5’-foszfátot (PMP) és egy keto-mellékterméket eredményezve.  

A reakció második felében az aminoakceptor reagál a PMP-vel és létrejön a királis 
amin. 
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Az aktív transzamináz katalitikus lizinje a PLP karbonilcsoportjával képez 

Schiff-bázist, a PLP heterociklusos nitrogénjét és foszfátcsoportját az aktív 

centrum megfelelő aminosav-oldalláncai koordinálják hidrogén-hidakkal. A 

transzaminálás első felében az aminodonor reagál az aldiminnel piridoxamin-

5’-foszfátot (PMP) és egy keto-mellékterméket eredményezve. A reakció 

második felében az aminoakceptor reagál a PMP-vel és létrejön a királis amin, 

regenerálva a PLP-t.151,152 

A transzaminázokra kiváló enantiomerszelektivitás jellemző, és mivel a 

reakció során regenerálódik a kofaktor, nincs szükség annak folyamatos 

adagolására, mint például a NADH, illetve NADPH pótlására redoxreakciók 

során. Az aktív gyógyszerösszetevők (active pharmaceutical ingredient, API) 

felében található királis aminocsoport, amik előállítására jelenleg környezetre 

ártalmas fém- illetve organokatalízist alkalmaznak.153–155 A transzaminázokkal 

számos gyógyszerösszetevő, valamint ezek építőeleme előállítható, így ipari 

relevanciájukhoz nem fér kétség. A transzaminázok két eltérő 

megközelítésben is alkalmazhatóak, egyrészt a racém aminok kinetikus 

reszolválásában, valamint a megfelelő prokirális ketonból kiinduló 

aszimmetrikus szintézisben (8. ábra). Fontos megjegyezni, hogy a két eltérő 

megközelítéssel ugyanazzal a szelektivitású enzimmel különböző 

entantiomert kapunk termékként. A kinetikus reszolválás iránya 

termodinamikailag kedvezőbb, azonban itt az elméleti hozam legfeljebb 

50%-os lehet. Bár a keletkező keton reduktív aminálásával létrehozott amin 

racém elegyét vissza lehet forgatni a folyamatba, a gyakorlatban ez a 

költségek megnövekedése miatt gyakran nem gazdaságos megoldás.  

Az aszimmetrikus szintézissel elméletileg közel 100%-os hozam érhető el, a 

gyakorlatban azonban egyensúlyi rendszerben a kiindulási anyagoknak csak 

kis hányadából keletkezik termék, ugyanis a reakció termodinamikailag 

kedvezőtlen.156 Az utóbbi években számos megoldás született az egyensúly 

eltolására az aminok keletkezésének irányába, mint például az aminodonor 

koszubsztrát nagy (akár 50-szeres) feleslegben történő alkalmazása, az 

ebből keletkező illékony melléktermék eltávolítása, valamint a biokémiai 

kaszkádreakciók alkalmazása.157 
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8. ábra. Enantiomertiszta aminok előállításának módjai transzaminázokkal  
(a példában (S)-szelektív transzaminázzal), a) kinetikus reszolválás  

b) aszimmetrikus szintézis útján. 

Az első biokatalitikus célokra felhasznált transzaminázokat talajmintákból 

nyerték ki a ’90-es évek végén. Hagyományos mikrobiológiai módszerekkel, 

feniletil-amint tartalmazó dúsító közegben inkubált talajmintákból izoláltak 

olyan törzseket, mint a Klebsiella pneumoniae JS2F, Bacillus thuringiensis 

JS64158 és a Vibrio fluvialis.35 Az utóbbiból származó transzamináz számos 

további kutatás alapját képezte.159–161 Az ezt követő években számos egyéb 

(S)-szelektív transzamináz izolálását valósították meg.162 Az első 

(R)-szelektív transzaminázt Arthrobacter sp. KNK168-as törzsből izolálták 

Iwasaki és munkatársai.163,164 A dúsításos tenyésztés módszerét alkalmazva 

napjainkig történik az új transzaminázok izolálása165–167, ennek azonban 

hátránya, hogy csak laboratóriumi körülmények között fenntartható 

organizmusok enzimkészletét tudjuk vizsgálni. A bioinformatikai módszerek 

fejlődésével számos új megközelítés látott napvilágot. Elsőként a 

homológiaalapú keresésekkel azonosítottak bioinformatikai úton új 

transzaminázokat, a Chromobacterium violaceum-ból származó (S)-szelektív 

transzaminázt a már említett Vibrio fluvialis transzamináz szekvenciája 

alapján izolálták.168 Ezzel a módszerrel már extrém körülmények között élő 

organizmusok genomjában is egyszerűen lehetett transzaminázokat 

azonosítani (ezeknek a laboratóriumi fenntartása és szűrése ugyanis sokszor 

körülményes), ilyen enzimekre példák a Halomonas elongata-ból169, 

Geoglobus acetivorans-ból és Archaeoglobus fulgidus-ból170 származó 

transzaminázok. A homológiaalapú keresés hátránya, hogy a már ismert 

enzimeken alapul, ezért csak ezekhez hasonló találatokat lehet így kapni. Az 
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aktív centrumot alkotó aminosavak és egyéb kulcsmotívumok 

szekvenciadatbázisokban történő keresésével sokkal változatosabb 

találatokat kaphatunk. Ilyen módon azonosítottak 17 új (R)-szelektív 

transzaminázt Höhne és munkatársai.171 Nem csak szekvencia, de 

térszerkezeti alapú keresésekre is találhatunk már példákat.172,173 Az utóbbi 

években pedig már a metagenomokban történő keresések eredményeként is 

izoláltak nagy számban ígéretes tulajdonságokkal bíró transzaminázokat, 

többek között humán orális mikrobiomból,4 melegvizű forrásokból,174 

ereszcsatornákból175 és sóbányákból176. A szekvenciaalapú keresések 

találatai mind (S)-szelektív transzamináznak bizonyultak. Mivel a 

természetben a fehérjéket az L-konformációjú aminosavak alkotják, nem 

meglepő, hogy nagyobb számban történt az ezek metabolizmusában 

szerepet játszó (S)-szelektív transzaminázok izolálása (jelenleg 100 feletti 

(S)-szelektív és kb. negyedennyi (R)-szelektív transzaminázt tartanak 

számon).162 

A széleskörű ipari alkalmazhatóság érdekében számos tanulmány 

született a transzaminázok különböző formában történő immobilizálásáról.  

A transzaminázok hordozóra történő rögzítését többféle anyagon is 

elvégezték már, például polimer gyantákon,177–179 funkcionalizált cellulózon,89 

kitozánon,69,180,181 szervetlen nanovirágokon,84 szilika monolitokon,182 MnO2 

nanopálcákon183 és porózus üvegen184. A transzaminázok részben vagy teljes 

mértékben tisztított enzimből történő rögzítésén felül számos példát 

találhatunk a feltárt sejtmentes lizátumok illetve egész sejtek szol-gél mátrixba 

történő csapdázásáról.159,185,186 Az így előállított készítmények 

nagyteljesítményű, stabil biokatalizátoroknak bizonyultak. A gyakran vizsgált 

modellvegyületeken felül számos, gyógyszerösszetevőként alkalmazható 

enantiomertiszta amint is előállítottak rögzített transzaminázokkal, például az 

1-fenoxipropán-2-ont,187 a 3-amino-1-Boc-piperidint,188 az 1-metil-3-

fenilpropilamint69,179 és a mexiletint (1-(2,6-dimetilfenoxi)propán-2-amin).178  

A transzaminázok alkalmazására már számos példa van 

multikilogrammos, illetve akár ipari léptékben is.149 Az első átütő sikert a 

szitagliptin transzaminázokkal történő aszimmetrikus szintézisével érték el 

Savile és munkatársai (9/a. ábra). Több körös, tervezett és random 

mutagenezis lépéseket egyaránt alkalmazó fehérjemérnöki munka 

eredményeként született meg egy (R)-szelektív, termo- és oldószertoleráns, 

termék- és szubsztrátinhibíciót nem mutató transzamináz, ami akár 250 g/L-

es szubsztrátkoncentrációban, 50% DMSO-ban és 50 °C-on is alkalmazható 
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volt.15 Más, hasonlóan összetett molekulákat is sikerrel szintetizáltak így, mint 

például a Suvorexant,189 a Vernakalantot190 és a (S)-Ivabradint191 (9. ábra). 

 

9. ábra. Multikilogrammos és ipari léptékben gyártott gyógyszermolekulák 
transzaminázok alkalmazásával: a) szitagliptin (antidiabetikus szer); 

b) Suvorexant (álmatlanság kezelése); c) Vernalakant (szívritmuszavar elleni szer); 
d) (S)-Ivabradin (krónikus szívelégtelenség kezelése). A transzamináz 

alkalmazásával bevitt királis funkciót kék szín jelöli. 

Bár a transzaminázok ipari alkalmazására vannak már példák és a 

hagyományos katalízis alternatívájaként szolgálhatnak, még számos 

akadályozó tényező merül fel velük kapcsolatban. Gyakran mutatnak 

szubsztrát- és termékinhibíciót, gyenge az enzimek hőstabilitása és 

oldószertoleranciája és az átalakítható szubsztrátok száma is véges az ismert 

enzimekkel.151 Számos kutatás folyik ezeknek a problémáknak az 

áthidalására, mint például új enzimek izolálása, az ismert enzimek fejlesztése 

különböző fehérjemérnöki megközelítésekkel, valamint az egyensúly eltolása 

a reakciókörülmények változtatásával, így a közeljövőben valószínűleg 

számos áttörést fogunk tapasztalni a transzaminázok ipari elterjedése 

terén.149 
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3. Célkitűzések 

A rekombináns enzimek biokatalizátorként történő ipari alkalmazásáig 

még számos akadályt kell leküzdeni, hogy valóban gazdaságos alternatívái 

legyenek a hagyományos fém- és organokatalízisnek. Doktori munkám során 

célul tűztem ki, hogy különböző megközelítéseket alkalmazva járuljak hozzá 

kutatási eredményeimmel a fenntartható ipari folyamatok elterjedéséhez. 

Az új, ígéretes enzimek felfedezése nélkül nem lehet kiszolgálni a 

folyamatosan változó ipari igényeket, szükség van ilyen irányú kutatásokra. 

Kollégáimmal célul tűztük ki egy új aszpartát ammónia-liáz enzim 

azonosítását és vizsgálatát a Pseudomonas fluorescens R124 baktériumtörzs 

genomjából. Az enzim molekuláris biológiai módszerekkel történő 

előállításával, valamint aktivitásának karakterizálásával kívántunk 

meggyőződöni róla, hogy egy biokatalízis szempontjából ígéretes enzimet 

izoláljunk. 

Az utóbbi évek fehérjemérnöki kutatásai alapján egyértelműen 

kijelenthető, hogy az ismert enzimek folyamatos fejlesztésével már iparilag is 

alkalmazható enzimeket lehet létrehozni. Amennyiben egy rendelkezésre álló 

enzim szerkezetéről és mechanizmusáról elegendő információval 

rendelkezünk, az aminosavszekvenciájának tervezett megváltoztatásával 

lehetőségünk nyílik befolyásolni az enzim működését. Kutatásom során a 

MIO-enzimek családjába tartozó enzimek működését próbáltam meg célzott 

mutációkkal megváltoztatni. Ezt a kutatócsoportunk korábbi eredményei 

alapján azonosított, az enzimcsaládban konzervált módon megtalálható 

szubsztrátkötő útvonalak lezárásával kíséreltem meg. 

Mivel az újrafelhasználhatóság az ipari elvárások egyik fontos 

követelménye, vizsgálni kívántam a rögzített biokatalizátorok előállítását 

különböző módszerekkel. Egyrészt a kutatócsoportunkban már korábban 

kifejlesztett egészsejtes rögzítési módszert szándékoztam kiterjeszteni 

további rekombináns transzaminázokat expresszáló E. coli sejtek 

immobilizálására, hogy különböző racém aminok kinetikus reszolválásában 

szakaszos és folytonos körülmények között is alkalmazható biokatalizátorokat 

kapjak. Emellett a mágneses nanorészecskék biokatalizátor-hordozóként 

történő alkalmazhatóságát is demonstrálni kívántam egy eddig ilyen módon 

nem rögzített enzimmel. Az általunk azonosított aszpartáz kovalens 

rögzítetésére esett a választásunk. Az enzimrögzítés sikeres kivitelezésén 

felül vizsgálni kívántuk a különböző viszkozitásviszonyok hatását a rögzített 

enzimkészítmények aktivitására. 
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A doktori munkám során vizsgált területek mind a potenciális 

biokatalizátorok fejlesztésének részét képezik. Ezeknek egymáshoz való 

viszonyát, valamint a munka során tanulmányozott enzimeket a 10. ábrán 

foglaltam össze. 

 

10. ábra. Doktori munka grafikus kivonata, biokatalizátorok fejlesztésének vizsgált 
területei, valamint a kutatás során alkalmazott enzimek összefoglalása. 
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4. Anyagok és módszerek 

4.1. Felhasznált anyagok 

A kísérletek során alkalmazott dinátrium-hidrogénfoszfát, kálium-

dihidrogénfoszfát, tripton, nátrium-klorid, glicerin, glükóz, laktóz, tetraciklin, 

kanamicin, karbenicillin, etiléndiamin-tetraecetsav (EDTA), benzamidin (BA), 

fenilmetánszulfonsav-fluorid (PMSF), imidazol, trisz(2-karboxietil)foszfin 

(TCEP), rubídium-klorid, mangán(II)-klorid, kálium-acetát, nátrium-acetát, 

kalcium-klorid, vas(II)-klorid, MOPS, különböző molekulatömegű polietilén-

glikolok (PEG400, PEG4000), trisz-(hidroximetil)aminometán (Trisz), 

L-aszparaginsav, L-fenilalanin, (E)-fahéjsav, fumársav, nátrium-karbonát, 

kobalt-klorid, magnézium-klorid, réz(II)-klorid, nikkel-klorid, nátrium-piruvát, 

PLP, nátrium-hidroxid, 1-fenil-etil-amin, 2-aminoheptán és 3-amino-1-

fenilbután minden esetben a Sigma-Aldrich (St. Luis, MO, USA) termékei 

voltak. A tetraetoxi-szilán (TEOS), 3-aminopropil-trimetoxiszilán (APTMOS), 

glicidol, glicerin-diglicidil-éter (GDE), 2-propanol (IPA), etanol (vízmentes), 

etilénglikol, 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetánsulfonsav (HEPES), salétromsav, 

Patosolv, hexán, etil-acetát, ecetsavanhidrid, acetonitril, dietil-amin, 

hangyasav, metanol minden esetben az Alfa Aesar (Ward Hill, MA, USA) 

terméke volt. Az élesztőkivonat a BioLab (Budapest, Magyarország) terméke 

volt. A MAT540 makróporusos szilika mikrorészecske a Materium Innovations 

(Quebec, Kanada) terméke volt. 

4.2. Felhasznált molekuláris biológiai módszerek 

4.2.1. Felhasznált plazmidok, enzimek és baktériumtörzsek 

A különböző molekuláris biológiai munkákhoz pJET1.2 klónozó vektort, 

pET-21, pASK-IBA(+) és TEV hasítóhelyet tartalmazó pET-15b expressziós 

vektorokat használtam. 

A különböző transzaminázokat kódoló plazmidok Per Berglund192 

(Chromobacterium violaceum (S)-szelektív transzamináz [CvS-TA]) és 

Wolfgang Kroutil161,193,194 (Aspergillus terreus [AtR-TA] és Arthrobacter sp. 

[ArR-TA] (R)-szelektív transzaminázok, valamint utóbbi mutáns változata 

[ArRmut-TA], továbbá Vibrio fluvialis [VfS-TA] és Arthrobacter sp. [ArS-TA] 

(S)-szelektív transzamináz) nagylelkű adományaiként kerültek a 

kutatócsoportunkhoz. 

A MIO-enzimek (Petroselinum crispum fenilalanin ammónia-liáz 

[PcPAL]63,85,195, Taxus canadensis fenilalanin aminomutáz [TcPAM] és 
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Kangiella koreensis fenilalanin ammónia-liáz [KkPAL]196) már régóta a 

kutatócsoportunk kutatásának részét képezik. 

A felhasznált restrikciós enzimek, polimerázok és ligázok a New England 

BioLabs (Ipswich, MA, USA) termékei voltak. A klónozáshoz és 

mutagenezishez szükséges oligonukleotidok a Sigma-Aldrich (St. Luis, MO, 

USA) termékei voltak. A molekuláris biológiai munkák eredményét a 

MicroSynth (Balgach, Svájc) szekvenáló szolgáltatásával ellenőriztem 

minden esetben. 

A molekuláris biológiai munkákhoz különböző Escherichia coli törzseket 

használtam. A klónozó, illetve expressziós plazmidok felszaporításához 

E. coli XL1Blue törzset használtam, míg a rekombináns enzimek 

termeltetéséhez E. coli BL21 (DE3) vagy E. coli Rosetta törzset alkalmaztam. 

A transzformáláshoz kémiailag kompetens sejteket használtam.  

A megfelelően felszaporított sejteket (50 ml LB tápoldat megfelelő 

antibiotikummal kiegészítve, OD600=0,6-0,9) centrifugáltam, majd 10 ml 

transzformálást elősegítő pufferben (100 mM RbCl, 50 mM MnCl2, 30 mM 

K-acetát, 10 mM CaCl2, 15% glicerin) felszuszpendáltam. 20 perc jégen 

történő pihentetés után az újra centrifugált a sejteket 1 ml transzformálást és 

eltarthatóságot elősegítő pufferben (10 mM MOPS, 10 mM RbCl, 75 mM 

CaCl2, pH 6,8) szuszpendáltam fel. 20 perc jégen történő pihentetés után 

15 m/m% steril glicerint adtam a sejtekhez, majd 100 µl-es porciókra osztva 

folyékony nitrogénben fagyasztottam és -80 °C-on tároltam azokat a 

felhasználásig. 

A transzformálás során az előbb leírt módon elkészített kompetens 

sejtkészítmény 100 µl-éhez 1 µl DNS oldatot (jellemző koncentráció 200-400 

ng/µl), vagy 10 µl ligálási reakciókeveréket (ennek elkészítése a 4.2.3. 

pontban kerül részletezésre) adtam, majd 30 percig jégen inkubáltam. Ezt 

követően a sejteket 42 °C-on hősokknak tettem ki 50 másodpercen keresztül, 

majd jégen pihentettem 5 percen keresztül. A transzformáláson átesett 

sejteket 200 µl LB tápoldattal rázattam 37 °C-on egy órán keresztül, majd ezt 

követően 5 ml LB táptalajban szaporítottam fel egy éjszakán át, melyet a 

plazmidon megtalálható szelekcióra szolgáló rezisztenciagénnek megfelelő 

antibiotikummal egészítettem ki (Rosetta esetében klóramfenikol 34 µg/ml, 

XL1Blue esetében tetraciklin 12,5 µg/ml végkoncentrációban). 

4.2.2. Pseudomonas fluorescens R124 aszpartáz klónozása 

A munkám során felhasznált aszpartáz enzimet a Pseudomonas 

fluorescens R124 törzsben találtuk bioinformatikai módszerekkel.  

A célenzimet kódoló gént a törzs nyers genomszekvenciájában40 Tblastn 
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kereséssel azonosítottuk, kereső szekvenciaként a Pseudomonas aeruginosa 

aszpartáz (UniProt kód: Q9HTD7) aminosav-szekvenciáját felhasználva. 

A legjobb találat 89,9%-os szekvenciaazonosságot mutatott fehérjeszinten a 

lekérdezett szekvenciával. A szekvencia polimeráz láncreakcióval (PCR) 

történő felszaporításához megtervezett primerekhez NdeI és BamHI 

hasítóhelyeket is illesztettünk a későbbi klónozási lépésekhez: 

 

Forward_NdeI:   ATACATATGTCCTCCGCTGC 

Reverse_BamHI:  ATAGGATCCTCAGGCTTTGAGC 

 

A PCR-t Phusion Flash PCR Master Mix-szel végeztük a felhasználói 

utasításoknak megfelelően, 30 cikluson keresztül. A kitapadási hőmérséklet 

62 °C volt. A reakciót agaróz gélelektroforézist követően EZ-10 Spin 

gélextrakciós készlettel dolgoztuk fel. A felszaporított, tisztított kódoló DNS-t 

ezután pJET1.2/blunt klónozó vektorkészlet alkalmazásával, a felhasználói 

utasításoknak megfelelően ligáltuk klónozó vektorba, 22 °C-on történő 

30 perces inkubálással. A plazmidokat E. coli XL1Blue-ban történő 

felszaporítást követően EZ-10 Spin plazmid izolációs készlettel tisztítottuk, a 

DNS-szekvencia minőségét PCR-rel és szekvenálással is ellenőriztük. 

Végső lépésként a kódoló DNS-t a felszaporított klónozó vektorból NdeI 

és BamHI restrikciós endonukleázok alkalmazásával helyeztük át 

pET-15b(TEV) expressziós vektorba, 18 °C-os, egy éjszakán át tartó 

ligálással (T4 DNS ligáz). Az így előállított expressziós vektor alkalmas az 

N-terminálison His6-jelölést tartalmazó P. fluorescens aszpartáz (PfAsp) 

rekombináns termelésére. (A konstrukt továbbá lehetőséget biztosít a 

His6-jelölés dohány karcolatos vírus (Tobacco Etch Virus, TEV) proteázzal 

történő eltávolítására, ami a későbbi munkák szempontjából fontos lehet.) 

4.2.3. MIO-enzimek klónozása és célzott mutagenezise 

A munkám során felhasznált MIO-enzimek (PcPAL, TcPAM és KkPAL) 

már rendelkezésemre álltak expressziós vektorokban. Ugyanakkor kollégáim 

PcPAL enzimmel végzett munkái alapján bebizonyosodott, hogy a MIO-

enzimek röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatához szükséges egykristályok 

előállítását gátolja az enzimen található His6- vagy His10-jelölés. Erre szolgált 

megoldással egy másik konstrukt alkalmazása (pET-15b(TEV)), amiben a 

rekombináns enzim és a His6-jelölés között egy TEV proteáz hasítóhely 

szerepel. A TEV enzimmel a jelölés lehasítható, majd tisztítási lépéseket 

követően a fehérjekészítmény jó minőségű kristályok előállítására 

alkalmasnak bizonyult. 
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Bár doktori munkám során az előállított enzimekből nem születtek 

szerkezeti eredmények, mindenképpen azonos módon előállított enzimekkel 

akartam dolgozni, így a TcPAM és a KkPAL esetében is elvégeztem a kódoló 

DNS-ek átklónozását pET-15b(TEV) plazmidba. 

Ehhez NdeI és BamHI restrikciós endonukleázokat alkalmaztam, majd 

agaróz gélelektroforézisből történő izolálás után helyeztem át pET-15b(TEV) 

expressziós vektorba a kódoló DNS-eket, 18 °C-os, egy éjszakán át tartó 

ligálással (T4 DNS ligáz, kereskedelmi T4 DNS ligáz reakciópufferben). 

A vad típusú PcPAL, TcPAM és KkPAL vizsgálatán felül ezek célzott 

mutagenezisét is elvégeztem két-két pozícióban, valamint mindhárom enzim 

esetében előállítottam a kétszeres mutánsokat is. A módosított pozíciókat, 

valamint a felhasznált primereket a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat. MIO-enzimek mutageneziséhez felhasznált primerek 

Primer elnevezés Szekvenciaa 

Kk_Q280E_forward CGTCTGGAAGACCGTTACTCTATCCGTTGCG 

Kk_Q280E_reverse CGGTCTTCCAGACGGTCAGAGTTACGCGG 

Kk_N421F_forward ATGCCACTTCCAGGACAAAGTTTCTATGGGTACGATCG 

Kk_N421F_reverse CCTGGAAGTGGCATTCGGTAGAACGAGAGAAAACAG 

Pc_Q348E_forward CCAAGGAAGACAGATACGCCTTGAGAACTTCCC 

Pc_Q348E_reverse GTATCTGTCTTCCTTGGGCTTCTGCAAGGGG 

Pc_N487F_forward GAACAGCATTTCCAGGACGTAAACTCCTTGGG 

Pc_N487F_reverse CTGGAAATGCTGTTCGGCGGACTGTACATG 

Tc_Q319E_forward CCGAAAGAAGACCGTTACGCTCTGCGTTCT 

Tc_Q319E_reverse CGGTCTTCTTTCGGTTTTTTCAGTTTGTCGATAGAGTAG 

Tc_N458F_forward CAGCACTTCCAGGACATCAACTCTCTGGCT 

Tc_N458F_reverse CCTGGAAGTGCTGTTCAGCAGAGTGAACGT 

a A mutagenezis céljául szolgáló nukleotidokat pirossal jelöltem. 

 

A mutagenezist Naismith és munkatársai197 által leírt protokoll szerint 

végeztem. Az expressziós plazmidokat az adott mutagenikus primernek 

megfelelő kitapadási hőmérsékleten PCR reakcióban felszaporítottam, majd 

az eredeti plazmidokat DpnI restrikciós enzimmel történő emésztéssel 

távolítottam el. Ezt követően E. coli XL1Blue-ba transzformáltam a 

mutagenezisen átesett plazmidokat, és felszaporítást követően 

szekvenálással ellenőriztem, hogy tartalmazzák-e a kívánt mutációt. 

Többszöri próbálkozást követően mindegyik mutáns enzimet kódoló 

expressziós plazmidot sikerült előállítanom. 
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4.2.4. Felhasznált enzimek összefoglalása 

Az átláthatóság és követhetőség kedvéért a 3. táblázatban foglaltam össze, hogy milyen rekombináns enzimeket 

használtam a munkám során, és ezeket milyen expressziós rendszerekkel termeltettem. A fehérjék aminosavszekvenciája 

a Függelékben található. 

3. táblázat. Felhasznált rekombináns enzimek összefoglalása. 

 

Rövidítés Organizmus Enzim 

Expressziós 
vektor 

(Antibiotikum 
rez.) 

Referencia 
szekvencia 

(UniProt kód) 

Megjegyzések, eltérések a 
referenciától 

1 PfAsp 
Pseudomonas 

fluorescens R124 
aszpartáz 

pET15b-TEV 
(Car) 

P07346 
Másik P. fluorescens törzsből111 

izolált enzim (97% egyezés) 

2 KkPAL 
Kangiella 
koreensis 

PAL 
C7R9W9 Kollégáink által izolált enzim196 

3 PcPAL 
Petroselinum 

crispum 
P24481 C704S, C716S variáns 

4 TcPAM 
Taxus 

canadensis 
PAM Q6GZ04  

5 ArR-TA 
Arthrobacter sp. 

KNK168 

(R)-szelektív 
TA 

pET21a (Car) 
 

F7J696  

6 AtR-TA 
Aspergillus 

terreus 
Q0C8G1  

7 ArRmut-TA Arthrobacter sp. F7J696 
Szitagliptin előállítására 

optimalizált TA15 

8 CvS-TA 
Chromobacterium 

violaceum 

(S)-szelektív 
TA 

pET28a(+) 
(Kana) 

Q7NWG4 W60C variáns192 

9 ArS-TA 
Arthrobacter 

citreus pASK-IBA35+ 
(Car) 

- 
Szabadalmaztatott 
enzimvariáns198,199 

10 VfS-TA Vibrio fluvialis F2XBU9  
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4.3. Rekombináns enzimek termeltetése 

A megfelelő enzimeket kódoló expressziós vektorokat transzformálással 

kémiailag kompetens E. coli sejtekbe juttattam, majd az indukció módjától 

függően különböző táptalajokon történt meg a rekombináns enzimek 

termeltetése. 

Az előkultúrát minden esetben 5 ml Luria-Bertani (LB) táptalajban 

szaporítottam fel, melyet a megfelelő antibiotikummal egészítettem ki. E. coli 

BL21 (DE3) sejtek esetében ez csak a plazmid szelekciójához szükséges 

antibiotikumot jelentette (karbenicillin (Car) és kanamicin (Kana) esetén is 50 

µg/ml végkoncentrációban), E. coli Rosetta törzsben való termelés esetén ezt 

klóramfenikollal (klóramfenikol 34 µg/ml végkoncentrációban) egészítettem ki. 

Lac operon indukciót alkalmazó vektorok esetében autoindukciós 

táptalajon200 (Na2HPO4, 6 g/l; KH2PO4, 3 g/l; tripton, 20 g/l; élesztőkivonat, 

5 g/l; NaCl, 5 g/l) történt a sejtek szaporítása 2 literes Erlenmeyer 

lombikokban, 500 ml hasznos térfogatban. Az inokulum (1 ml) hozzáadásával 

egy időben került kiegészítésre a táptalaj a szénforrásokat tartalmazó steril 

oldattal (500 ml tápoldathoz 20 ml oldat, melynek összetétele: 189 mg/ml 

glicerin; 12,5 mg/ml glükóz; 50 mg/ml laktóz), majd a sejteket másnap 

dolgoztam fel. Az autoindukciós táptalajnak számos előnye van a 

hagyományos, izopropil-β-D-tiogalaktopiranoziddal történő indukcióval 

szemben, ugyanis nagyobb sejt- és fehérjehozamok elérését teszi lehetővé, 

továbbá sokkal kényelmesebb és effektívebb a használata. 

A VfS-TA és ArS-TA enzimek termelése tetraciklin indukcióval (100 µg 

tetraciklin 500 ml tápoldathoz, OD600=0,8-1,0) történt, hagyományos LB 

táptalajon, a sejteket az indukálást követően másnap dolgoztam fel. 

A feldolgozás első lépéseként a sejteket centrifugáltam Beckman Avanti 

J-26S XPI készüléken (14 000×g). A transzaminázok esetében a nedves 

sejtmassza került rögzítésre, míg az aszpartáz és a MIO-enzimek esetében 

további kinyerési lépéseket végeztem el a felhasználás előtt. 

4.4. Rekombináns enzimek tisztítása 

Tiszta enzimkészítmények előállításához a termeltetett rekombináns 

sejteket lízispufferben (összetételét a 4. táblázat tartalmazza) 

szuszpendáltam fel, szonikálással (Qsoniqa szonikátor, 3 perc 20 másodperc 

szonikálás, 2 kW, 30%-os amplitúdóval) feltártam, majd Beckman Avanti J-

25I készüléken ülepítettem a sejttörmeléket (22 000×g). A His6-jelöléssel 

ellátott rekombináns enzimeket rögzített fémionaffinitás-kromatográfiával 
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nyertem ki, kereskedelmi NiNTA gyantán (forgalmazó: Sigma Aldrich (St. Luis, 

MO, USA)).  

A tisztítás során felhasznált oldatok összetételét a 4. táblázat tartalmazza. 

Egy általános tisztítási procedúra során a NiNTA gyantát desztillált vízzel, 

majd LS pufferrel mostam át mielőtt a felülúszót átengedtem a gravitációs 

oszlopon. Ezt követően a különböző sótartalmú pufferekkel (LS, HS, LS 

sorrendben) mostam a gyantát, mindegyikből megközelítőleg háromszoros 

oszloptérfogatnak megfelelő mennyiségben. Az affinitás-kromatográfiás 

gyantához aspecifikusan kötött szennyező fehérjéket 15 mM imidazolt 

tartalmazó LS oldattal távolítottam el, majd 250 mM imidazolt tartalmazó LS 

oldattal eluáltam a célfehérjét. Ezt követően a maradék fehérjéket 1 M 

imidazolt tartalmazó LS oldattal távolítottam el a gyantáról, amit utána 20%-os 

etanolban tároltam 4 °C-on. 

4. táblázat. Fehérjetisztítás során alkalmazott oldatok összetétele (pH 8,0) 

Lízispuffer 
Kis sótartalmú 
mosóoldat (LS) 

Nagy sótartalmú 
mosóoldat (HS) 

NaCl 150 mM NaCl 50 mM NaCl 300 mM 

HEPES 50 mM HEPES 50 mM HEPES 50 mM 

EDTA 0,5 mM     

BA 1 mM     

PMSF 2 mM     

imidazol 15 mM     

TCEP 1 mM     

 

Az eluált enzimeket tartalmazó frakcióhoz dialízis előtt kb. 1 mg TEV 

proteázt adtam, ami az éjszakán át tartó dialízis (50 mM Trisz puffer, pH 8,5, 

50-szeres feleslegben) során eltávolította a His6-jelölést a tisztított enzimről. 

Másnap, a dialízis után 1 mM végkoncentrációban TCEP-et adtam az 

enzimoldathoz, majd újra átengedtem a NiNTA gyantán, hogy a TEV proteázt 

és a nem hasított fehérjéket eltávolítsam a His6-jelöléstől mentes, tiszta 

fehérjétől. A fehérjekészítmény minőségét SDS-PAGE útján ellenőriztem, a 

11. ábrán egy átlagos tisztítás során kapott gélkép látható. A tiszta fehérje 

mennyiségét NanoDrop 2000 készülékkel határoztam meg. Az ehhez 

használt, ProtParam online szerverrel kalkulált extinkciós koefficienseket a 

Függelék tartalmazza. Amennyiben az affinitáskromatográfiás tisztítás nem 

eredményezett elégséges tisztaságú fehérjét, további tisztítási lépésként 

méretkizárásos kromatográfiát alkalmaztam Superdex 200-as oszlopon, 

AKTA folyadékkromatográfiás rendszeren (Cytiva Life Sciences, US).  

A tiszta enzimkészítményeket felhasználásig -80 °C-on tároltam. 
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11. ábra. Egy átlagos affinitáskromatográfiás fehérjetisztítás ellenőrzése során 
kapott SDS-PAGE gélkép. M: marker; Kiind.: feltárás előtti sejtmassza; Pellet: 

feltárás után visszamaradó sejttörmelék; Liz.: lizátum; Áteső; Sóold.: LS, HS, LS 
puffer oldatokkal történő mosás; 15 mM / 250 mM / 1M : 15 mM/ 250 mM /  

1 M imidazol tartalmú oldattal történő mosás 

4.5. Enzim- és sejtrögzítési módszerek 

4.5.1. Szol-gél sejtrögzítés 

Első lépésként a szilika szolt állítottam elő TEOS (14,4 ml), 0,1 M-os 

salétromsav (1,3 ml) és víz keverékéből, amit szobahőmérsékleten 

homogenizáltam ultrahang segítségével (Emag Emmi 20HC ultrahangos kád, 

45 kHz, kb. 20 perc), majd 4 °C-on tároltam egy napig. Ezt követően a friss 

sejtmasszát (10 g, rekombináns transzaminázt expresszáló E. coli sejt) 

MAT540 szilika hordozóval homogenizáltam 30 ml foszfát pufferben (0,1 M 

nátrium-foszfát, pH 7,5). A szilika mikrorészecskék kiválóan alkalmasak a 

sejtek adszorpciójára nagy fajlagos felületüknek köszönhetően, amin 

aminoalkil és vinil funkciós csoportok találhatók. A sejtek és a hordozó 

szuszpenziójához ezt követően adtam hozzá a szilika szolt, majd 2 perces 

intenzív keverést (Technokartell Test Tube Shaker Model T3SK, 40 Hz) 

követően szobahőmérsékleten megvártam, amíg az elegy gélesedése 

megkezdődött (kb. 5-10 perc). A gélt ezután 2 napig 4 °C-on öregítettem, majd 

foszfát pufferrel mostam és szobahőmérsékleten szárítottam 

tömegállandóságig (átlagosan kb. 9 g végterméket kaptam ezzel a 

módszerrel). A rögzített sejtkészítményt dörzsmozsárban porítottam, majd 

felhasználásig hűtőszekrényben tároltam. 
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4.5.2. Enzimrögzítés mágneses nanorécsecskékre (MNP) 

Az MNP-k előállításához 20,2 g vas(II)-kloridot oldottam fel 600 ml etilén-

glikolban, majd az elegyhez 20,2 g PEG4000-et és 54 g nátrium-acetátot 

adtam. A keveréket 30 perc szonikálást (Emag Emmi 20HC ultrahangos kád, 

45 kHz, az ezt követő lépésekben a szonikálás ugyanilyen módon történt) 

követően 180 °C-on kevertettem 2 órán át. A szuszpenziót háromszor 

mostam 15 ml vízzel és háromszor 15 ml 2-propanollal, majd vákuum alatt 

szárítottam azokat. A mosási lépések között a nanorészecskék ülepedését 

neodímium mágnessel segítettem elő.  

Az előállított MNP hordozók felületmódosításához 2,5 g MNP-t 87,5 ml 

etanol és 12,5 ml víz elegyében szuszpendáltam 2,5 g PEG400 jelenlétében, 

30 percig történő szonikálással. Ezt követően 6,25 ml 35%-os 

ammóniaoldatot és 3,75 ml TEOS-t adtam a szuszpenzióhoz, és 24 órán 

keresztül szobahőmérsékleten rázattam. A szuszpenziót ötször mostam 

15 ml vízzel és háromszor 10 ml etanollal, a lépések között az MNP-ket 

neodímium mágnessel ülepítettem majd az MNP hordozókat vákuum alatt 

szárítottam. 

Ezt követően a felületmódosított MNP hordozók felületére amin 

funkcióscsoportokat vittem be. 1,5 g felületmódosított MNP-t és 675 mg 

PEG400-t 15 ml etanolban szuszpendáltam és 30 percig szonikáltam, majd 

120 µl 35%-os ammóniaoldatot adtam hozzá és 10 percig 

szobahőmérsékleten rázattam. Ezután 262 µl APTMOS-t adtam az elegyhez, 

és 24 órán keresztül rázattam szobahőmérsékleten. A szuszpenziót 

háromszor mostam 5 ml 2-propanollal, a lépések között az MNP-ket 

neodímium mágnessel ülepítettem, majd az MNP-ket vákuum alatt 

szárítottam. 

Az amin funkciós csoportokat tartalmazó MNP-k felületére ezt követően 

epoxicsoportokat vittem be. 150 mg MNP-t 4 ml 2-propanolban 

szuszpendáltam ultrahang segítségével, majd GDE és glicidol 1:1 mólarányú 

keverékét (43,5 µl GDE és 17,4 µl glicidol) adtam hozzá, és az elegyet 60 °C-

on rázattam 24 órán keresztül. A szuszpenziót háromszor mostam 5 ml 

Patosolvval és háromszor 5 ml hexánnal. A lépések között az MNP-ket 

neodímium mágnessel ülepítettem, az MNP-ket vákuum alatt szárítottam. 

Az epoxicsoportokkal történt meg az enzimek kovalens rögzítése az MNP 

felszínére. 5 mg megfelelően funkcionalizált MNP-t 500 µl Trisz pufferben 

(50 mM, pH 8,8) szuszpendáltam fel ultrahang segítségével, majd 500 µl 

enzimoldatot (0,06; 0,1 és 1 mg/ml-es enzimkoncentrációjú oldatokból) adtam 

hozzá, és az elegyet 30 °C-on rázattam 2 órán keresztül. A rögzített 
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enzimkészítményeket kétszer mostam 1 ml Trisz pufferrel, a lépések között 

az MNP-ket neodímium mágnessel ülepítettem, a felülúszóban maradt 

rögzítetlen enzimtartalmat aktivitásméréssel ellenőriztem. 

4.6. Biokatalizátorok vizsgálati módszerei 

4.6.1. Natív aszpartáz vizsgálati módszerei 

A natív PfAsp enzimatikus tulajdonságait az L-aszparaginsavból (Asp) 

keletkező fumársav mennyiségének spektrofotometriás követésével 

karakterizáltam (λ=240 nm). 

Az enzim működésének pH függését pH 5 és 10,5 értékek között 

vizsgáltam 30 °C-on. A reakciók térfogata 1 ml volt, 3 µg enzimet és 15 mM 

Asp-t tartalmaztak. Nátrium-foszfát puffert alkalmaztam pH 5 és 7 között, Trisz 

puffert pH 7 és 9 között, és nátrium-karbonát puffert pH 9 és 10,5 között. A 

pufferalkotók minden esetben 50 mM koncentrációban voltak jelen a 

pufferben. 

Ezt követően kétértékű fémionok hatását vizsgáltam az aszpartáz 

aktivitására 30°C-on, ugyanis az irodalomban számos aszpartázra leírták, 

hogy bizonyos körülmények között fémionok szükségesek az 

aktivitásukhoz.201,202 A reakciók térfogata 1 ml volt (50 mM Trisz puffer, 

pH 8,8), 3 µg enzimet és 15 mM Asp-t tartalmaztak szubsztrátként.  

A reakciókat 100 µM fémionnal egészítettem ki (Co2+; Mg2+; Cu2+; Ni2+; Ca2+), 

és így mértem a fumársav keletkezését. 

Vizsgáltam továbbá a natív enzim kinetikáját. Ehhez pH 8,8-as Trisz 

pufferben (50 mM) mértem a fumársav keletkezését 0,01 mM-tól 40 mM-ig 

terjedő Asp koncentrációjú oldatokban. A natív enzim kinetikai konstansait 

meghatároztuk továbbá 5% és 15% glicerintartalom mellett is. Az adatok 

kiértékelését és a kinetika illesztését R-ben végeztem. Minden mérést 

háromszoros ismétlésben végeztem el. 

4.6.2. MIO-enzimek vizsgálati módszerei 

A vad típusú, valamint a mutáns MIO-enzimek (PcPAL, TcPAM és 

KkPAL) aktivitását három szubsztrátból kiindulva vizsgáltam. Míg az L-Phe és 

a fahéjsav mindhárom vad típusú enzim természetes szubsztrátja, a racém 

β-Phe-t csak a TcPAM fogadja el. 

A reakciók során 750 µl térfogatban, 10 µM enzimkoncentráció mellett, 

30 °C-on 7 napon keresztül vizsgáltam a három vegyület (a kiindulási 

szubsztrát, valamint a másik kettő, termékként keletkező vegyület) arányát. 

Az ammóniaeliminációt 100 mM pH 8,5-es Trisz pufferben vizsgáltam, 5 mM 

L-Phe vagy 10 mM racém β-Phe kiindulási szubsztrátkoncentráció mellett. Az 
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ammóniaaddíciót 3 M-os (NH4)2CO3 (pH 9,5) pufferben vizsgáltam 5 mM 

(E)-fahéjsav kiindulási szubsztrátkoncentráció mellett. 

A reakciókból 50 µl mintát vettem, melyekben 10 perces 95 °C-on történő 

forralással inaktiváltam a jelenlevő enzimeket. 10 perces 10 000×g-n történő 

centrifugálást követően a felülúszókat HPLC-vel analizáltam (4.7.3. fejezet). 

Ezen felül a vad típusú, valamint a mutáns PcPAL enzimek esetében 

kinetikai karakterizálást is végeztem α-Phe szubsztrátra. A méréseket 

30 °C-on Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer készüléken végeztem, 

és a keletkező fahéjsavat detektáltam (λ=290 nm). 

4.6.3. Rögzített egész sejtek vizsgálati módszerei 

A rögzített egészsejtes rekombináns transzaminázokat racém aminok 

kinetikus reszolválásában vizsgáltam szakaszos és folyamatos üzemmódban. 

Egy tipikus szakaszos vizsgálat rázatott reakcióban zajlott, 100 mg rögzített 

sejtkészítményt 5 ml foszfát pufferben szuszpendáltam (100 mM nátrium-

foszfát, pH 7,5) 30 mM racém amin (rac-1a-h, 12. ábra), 22,5 mM nátrium-

piruvát (racém aminhoz mérve 0,75 ekvivalens) és 0,3 mM piridoxál-5’-foszfát 

(PLP) jelenlétében. A reakcióelegyet 24 órán keresztül 30 °C-on 600 rpm-en 

rázattam. Mintavétel során 100 µl mintát ugyanekkora mennyiségű 1 M-os 

nátrium-hidroxid oldattal lúgosítottam, majd 800 µl etil-acetáttal extraháltam. 

A szerves fázishoz 10 µl ecetsavanhidridet adtam és egy órán keresztül 

60 °C-on rázattam az elegyet. A származékképzést követően a maradék 

ecetsavanhidridet víz hozzáadásával elbontottam, majd a szerves fázist 

vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottam a minták elemzését királis állófázisú 

gázkromatográfiával végeztem (4.7.4 fejezet). 

A rögzített transzaminázokat folyamatos üzemben is alkalmaztam racém 

aminok laboratóriumi léptékű kinetikus reszolválásában (rac-1a–d). Erre a 

feladatra Knauer Azura P4.1S izokratikus HPLC pumpát és SynBioCart™ 

oszlopokat (SynBiocat, Budapest, Magyarország; rozsdamentes acél külső és 

PTFE belső cső, belső átmérő: 4 mm; töltött oszlop hossza: 65 mm; hasznos 

térfogat: 0,816 ml) alkalmaztam. Az oszlopokat megtöltöttem a rögzített egész 

sejtekkel (ArS-TA illetve AtR-TA, átlagos töltőtömeg oszloponként: 375  12 

mg) és PTFE membránnal [Whatman® Sigma-Aldrich, 0.45 µm pórusméret], 

valamint PTFE tömítéssel zártam let. 

A rögzített biokatalizátorral töltött oszlopot 1 órán keresztül 50 μl/min 

áramlási sebességgel mostam nátrium-foszfát pufferrel (100 mM, pH 7,5).  

A racém aminokat (rac-1a–d; 7,5-50 mM) nátrium-foszfát pufferben oldottam 

fel, amit nátrium-piruváttal (racém aminhoz mérve 0,75 ekvivalens) és 0,3 mM 

PLP-vel egészítettem ki. Ezt a szubsztrátoldatot vezettem át a rögzített 
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biokatalizátort tartalmazó oszlopon különböző áramlási sebességekkel 

(40 μl/min és100 μl/min között) 30 °C-on. A stacioner fázis elérése után három 

párhuzamos mintát vettem és az előzőekben leírtak szerint végeztem el a 

származékképzést ecetsavanhidriddel, a mintákat királis állófázisú GC-n 

elemeztem (4.7.4. fejezet).  

 

12. ábra. Vizsgált racém aminok, a rac-1e-h szubsztrátok vizsgálata a Hovione 
gyógyszeripari vállalatnál történt (Lisszabon, Portugália) 

4.6.4. Kovalensen rögzített aszpartáz vizsgálati módszerei 

A MNP-k felületére kovalensen rögzített PfAsp-ot a natív enzimhez 

hasonlóan az Asp ammónia eliminációjának követésével karakterizáltam.  

A rögzített enzimkészítményeket (5 mg) 1 ml-es reakciókban (50 mM Trisz 

puffer, pH 8,8) vizsgáltam, 30 °C-on és 600 rpm-en rázatva. A reakciókból 2,5; 

5 és 7,5 perc elteltével vettem 10 µl mintát, a gyors ülepedését neodímium 

mágnessel segítettem elő. A minták abszorbanciáját NanoDrop 2000 

készülékkel mértem λ=210 nm-en. A három pontra már megfelelő 

biztonsággal tudtam egyenest illeszteni és ezáltal meghatározni a rögzített 

enzimek által katalizált reakció kezdeti reakciósebességét. 

A rögzített enzimkészítmények eltarthatóságát vizsgáltam Trisz 

pufferben, valamint Trisz pufferben glicerin és PEG400 jelenlétében, 

különböző hőfokokon. Első körben a rögzített PfAsp-ot additív nélkül, vagy 

10 v/v% glicerinnel, illetve 10 v/v% PEG400-zal tároltam 4 °C és 30 °C-on 

4 napig. Majd ezt követően, az eredményeket figyelembe véve 4 °C-on 2 hétig 

vizsgáltam különböző glicerinkoncentrációk (0 és 50 v/v% között) hatását a 

készítmény tárolhatóságára vonatkozóan. Az immobilizált enzimeket az 

aktivitásuk megmérése előtt kétszer mostam glicerinmentes Trisz pufferben a 

nagy viszkozitású glicerintartalmú oldatok teljes eltávolításának érdekében. 
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Vizsgálni kívántam továbbá, hogy a glicerin okozta viszkozitásnövekedés 

milyen mértékben befolyásolja a rögzített enzim aktivitását. Ezért különböző 

glicerinkoncentrációk mellett (0, 5 és 15 v/v%) elvégeztem a rögzített enzim 

kinetikai karakterizálását 0,1 és 60 mM Asp szubsztrátkoncentráció-

tartományban. Minden mérést háromszoros ismétlésben végeztem el.  

Az adatokat R-ben értékeltem ki. 

4.7. Felhasznált analitikai módszerek 

4.7.1. Spektrofotometriás módszerek 

A különböző spektrofotometriás mérésekhez Spectronic Genesys 2 

típusú UV-VIS spektrofotométert alkalmaztunk. 

A fehérjék, valamint DNS-ek (PCR termékek, plazmidok) koncentrációját 

Thermo Fisher NanoDrop 2000 készülékkel határoztam meg. 

Natív fehérjék kinetikájának vizsgálatára a Multiskan Sky Microplate 

Spectrophotometer készüléket használtam. Aszpartáz esetében λ=240 nm 

(fumarát detektálása), fenilalanin ammónia-liáz esetében λ=290 nm (fahéjsav 

detektálása) hullámhosszon, 30 °C-on történtek a mérések. 

4.7.2. Viszkozitásmérés 

Különböző glicerintartalmú elegyek reológiai karakterizálását Anton Paar 

Physica MCR 301 rotációs viszkoziméteren végeztük, ami a pontos 

hőmérsékletmérés céljából Peltier-cellával volt kiegészítve. Az elegyek 

viszkozitását kúp-lapos mérőfejjel (átmérő: 25 mm/1°) mértük 30 °C-on  

5 párhuzamos mérésben.  

4.7.3. Nagyteljesítményű folyadékkromatográfiás módszerek (HPLC) 

A MIO-enzimekkel végzett reakciókat HPLC-vel követtem, Agilent 1100 

HPLC készüléken, Gemini NX-C18 kolonna (150 mm × 4,6 mm × 5 µm; 

Phenomenex, Torrance, CA, USA) alkalmazásával, A mozgó fázis NH4OH 

puffer (0,1 M; pH 9,0) és acetonitril 92:8 arányú elegye volt, 0,9 ml/min 

áramlási sebesség mellett. A detektálási hullámhosszokat és a retenciós 

időket a 5. táblázat tartalmazza, a moláris arányokat az integrált csúcs alatti 

területekből megfelelő faktorozás után kaptam meg, a referencia-

kromatogramok a Függelékben találhatóak. 
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5. táblázat. HPLC körülmények és retenciós idők akirális NX-C18 kolonna esetében 

Eluensa 

[A:B%] 

T 

[ᵒC] 

λ 

[nm] 

Retenciós időkb 

[min] 

Moláris válaszfaktor 

   
Phe β-Phe CA 

β-Phe  
vs Phe 

CA vs 
Phe 

CA vs 
β-Phe 

92:8 25 220 3,4 2,9 9,8 1,91 0,13 0,06 

a Eluens komponensek: A, NH4OH puffer (0,1 M, pH 9,0); B, acetonitril.b α-Phe: 1; β-Phe: 2; CA: 3. 

Az α- és β-Phe enantiomerjeinek arányát Chiralpak ZWIX (+) oszloppal 

(250 × 4 mm × 3 µm, Daicel Corporation, Tokyo, Japan) határoztam meg, 

metanol, acetonitril és víz 49:49:2 arányú keverékét használva eluensként, 

25 mM dietil-aminnal és 50 mM hangyasavval kiegészítve, 0,7 ml/min-es 

áramlási sebesség mellett. A detektálási hullámhosszokat és a retenciós 

időket a 6. táblázat tartalmazza, a referencia-kromatogramok a Függelékben 

találhatóak. 

6. táblázat. HPLC körülmények és retenciós idők királis ZWIX (+) kolonna esetében  

Eluensa 

[A:B:C%] 

T 

[ᵒC] 

λ 

[nm] 

Retenciós idők 

[min] 

(S)-Phe (R)-Phe 
(S)-β- 

Phe 

(R)-β-

Phe 

49:49:2 25 220 9,2 10,6 19,0 21,8 

a Eluens komponensek: A: metanol; B: acetonitril; C: víz; 25 mM dietil-amin, 50 mM hangyasav. 

4.7.4. Gázkromatográfiás módszerek (GC) 

A transzaminázok által katalizált reakciókat GC segítségével, Agilent 

4980D készüléken, Hydrodex-β-6-TBDM (25 m × 0,25 mm × 0,25 mm film, 

terc-butil-dimetilszililezett β-ciklodextrin; Macherey&Nagel) királis állófázison 

követtem. Vivőgázként hidrogént használtam (fejnyomás 0,83 bar, lefúvatási 

arány 50:1). Az injektor és a lángionizációs detektor hőmérséklete 250 °C volt. 

A racém aminokból acilezéssel képzett származékokat és a reakció során 

keletkező ketonokat a 7. táblázatban megadott retenciós idők alapján 

követtük, a referencia-kromatogramok a Függelékben találhatóak. 
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7. táblázat. Körülmények és retenciós idők királis GC mérések során 

Vegyület Termosztát hőmérséklet 
Retenciós idő [min] Válaszfaktor 

keton amida rac-1 : 2 

1a 
100-160 °C 4 °C/min; 
160-180°C, 20 °C/min; 

180 °C, 1 min 
1,86 9,82 10,11 1,85 

1b 

130 °C 60 min;  
130-140 °C, 2 °C/min,  
140-180 °C, 10 °C/min; 

180 °C, 3 min 

6,28 66,79 67,12 1,20 

1c 100-180 °C, 4°C/min 4,74 16,15 16,37 1,15 

1d 
150 °C 40 min;  

150-170 °C, 1 °C/min; 170 °C, 
15 min 

13,11 64,54 65,30 1,23 

1e 
110 °C 20 min; 5 °C/min, 

190°C 
8,14 32,05 32,32 1,11 

1f 

160 °C; 0,8°C/min, 190 °C, 
1 min 

8,83 31,22 31,64 0,86 

1g 10,07 34,00 34,41 0,90 

1h 10,24 34,24 34,75 1,00 

aAz aminok mennyiségének meghatározása ecetsavanhidriddel történő származékképzés után, amidként 
történt. 

4.7.5. Biokatalitikus paraméterek számítása 

Mind a HPLC-vel, mind a GC-vel történő mérések esetében a kapott 

kromatogramok kiértékelése után a konverzió- és az enantiomerfelesleg- 

értékek kiszámításával értékeltük az eredményeket. 

A konverzió alatt a keletkezett termék kiindulási anyagra vetített 

százalékos eloszlását értjük: 

𝑐 [%] =  
𝑀𝑃

𝑀𝑆+𝑀𝑃
× 100,   (2) 

ahol MP a termék, MS a szubsztrát móltörtje. 

Az enantiomerfelesleg értékével az előállított királis anyag tisztaságát 

jellemezzük, a két enantiomer százalékos eloszlásából származtatjuk: 

𝑒𝑒 [%] =  
[𝑅]−[𝑆]

[𝑅]+[𝑆]
× 100,    (3) 

ahol [R] és [S] a megfelelő (R)- és (S)-enantiomerek egymáshoz 

viszonyított relatív hányadát jelenti az elegyben. Az alábbi példában az (R)-

vegyület van többségben, fordított esetben a számlálóban fel kell cserélni a 

két tagot, az enantiomerfelesleg értékét ugyanis mindig a többségben lévőre 

vonatkoztatjuk.  



 

55 

5. Eredmények és kiértékelésük 

5.1. Pseudomonas fluorescens R124 aszpartáz izolálása és 

karakterizálása 

5.1.1. PfAsp kódoló DNS-ének azonosítása, klónozása és expressziója 

Kutatócsoportunkban célul tűztük ki új, biokatalitikus enzimek 

felfedezését és vizsgálatát. A P. fluorescens R124-es törzsből már sikerrel 

izoláltak kollégáim érdekes MIO-enzimeket,40 így további enzimcsaládok 

képviselőit is azonosítani kívántuk. A választásunk az aszpartát ammónia-

liázok családjára esett, mivel ezeket számos területen lehet alkalmazni.  

Az aszpartáz enzimmel megvalósult munkát Csuka Pál kollégámmal közösen 

végeztük. 

A P. fluorescens R124-es törzs genomjában azonosított szekvenciát 

összevetettük a jobban karakterizált P. aeruginosa PAO1 aszpartáz (PauAsp) 

fehérje szekvenciájával. A további munkára kiválasztott PfAsp szekvencia 

89,1%-os egyezést és 92,5%-os hasonlóságot mutatott a PauAsp 

szekvenciával (13. ábra), mely alapján valószínűsíthető, hogy az izolált 

aszpartáz hasonló enzimatikus tulajdonságokkal fog rendelkezni. 

Az azonosított szekvenciára tervezett primerekkel megtörtént a 

célszekvencia felszaporítása a genomi DNS-ből PCR-rel, melyet először 

pJET1.2 klónozó, majd pET-15b expressziós vektorba klónoztunk. Az így 

elkészített plazmidot E. coli Rosetta sejtekbe transzformáltuk, és elvégeztük 

az enzim expresszióját autoindukciós táptalajon. Az enzimet NiNTA 

affinitáskromatográfiás módszerrel tisztítottuk, majd dialízis után 

felhasználásig -80 °C-on tároltuk. 
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13. ábra. Aszpartáz keresésére használt P. aeruginosa PAO1 aszpartáz (PauAsp) 
és az izolált P. fluorescens R124 (PfAsp) aszpartáz szekvenciáinak páros illesztése 
(egyforma aminosavakat csillag, nagyon hasonlóakat kettőspont, kicsit hasonlóakat 

pont jelöli) 

5.1.2. Natív PfAsp karakterizálása 

Első lépésként a natív enzim szubsztrátspecificitását kívántuk vizsgálni. 

A tanulmányozott aminosavak (L-aszparaginsav, L-fenilalanin, 3,4-dihidroxi-L-

fenilalanin, L-alanin, L-hisztidin, L-lizin, L-glutaminsav, L-tirozin, L-szerin, 

L-glicin, L-prolin és L-triptofán) közül az enzim egyedül az aszparaginsavat 

fogadta el szubsztrátként. Ezáltal kijelenthető, hogy az általunk izolált 

aszpartáz hasonlít más, korábban leírt enzimekhez, melyek jellemzően kiváló 

szubsztrátspecifitással rendelkeznek és ritkán fogadnak el más aminosavakat 

vagy aszparaginsavszármazékokat106 (bár mutáns enzimek esetében már 

sikerrel terjesztették ki az átalakítható szubsztrátok körét203). Az enzim által 

katalizált reakció a 14. ábrán látható. 
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14. ábra. PfAsp által katalizált ammónia elimináció L-aszparaginsavból 

Ezt követően vizsgáltuk a natív enzim aktivitásának pH függését is.  

A legtöbb leírt aszpartáz pH-optimuma 8,0 és 8,5 között található, az általunk 

izolált PfAsp pH-optimumát 8,8-ban állapítottuk meg (15. ábra). 

 

15. ábra. Natív PfAsp relatív aszpartát ammónia-liáz aktivitása a pH függvényében 

A pH-függésen felül az enzimaktivitás kétértékű kationoktól való függését 

is vizsgáltuk, ugyanis sok aszpartáz esetében bizonyos pH-érték felett 

Mg2+-ionok voltak szükségesek a megfelelő aktivitás biztosításához.116,201  

Az általunk izolált PfAsp esetében azonban nem történt szignifikáns változás 

az aktivitásban Mg2+-ionok hozzáadása után, valamint Ca2+-, Cu2+-, Ni2+- vagy 

Co2+-ionok jelenlétében is csak kismértékű, 10-20%-os csökkenés 

következett be a relatív aktivitásban (16. ábra). Ezek az eredmények 

összhangban vannak azzal, hogy a PfAsp enzimmel nagyfokú azonosságot 

(89%) mutató P. aeruginosa PAO1 aszpartáz esetében sem tapasztaltak 

jelentős aktivitásnövekedést vagy –csökkenést fémionok jelenlétében.108  

A különböző aszpartázok eltérő fémionfüggését az indokolhatja, hogy a 

fémionok nem az aktív centrumba kötnek, hanem egy különálló aktivátor 

régióban fejtik ki hatásukat.116 
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16. ábra. Kétértékű fémionok hatása natív PfAsp relatív aszpartát ammónia-liáz 
aktivitására, a fémmentes pufferben (pH 8,8 Trisz puffer) mért aktivitásához 

viszonyítva  

Elvégeztük továbbá a natív PfAsp kinetikai karakterizálását az optimális 

pH-n (pH 8,8), 30 °C-on. A telítési görbe hiperbolikusnak bizonyult, ami arra 

utalt, hogy az általunk izolált aszpartáz Michaelis-Menten-féle kinetikát követ, 

és nem mutat allosztérikus szabályozást, számos más aszpartázzal szemben  

(a Michaelis-Menten-görbe a 17. ábrán látható).50,104,112,204 Ennek 

megerősítésére az adatok megfelelő transzformációját követően Hill-

ábrázolás szerint is vizsgáltam a kapott kinetikai adatokat (18. ábra).32 Az így 

kapott egyenes meredeksége jó biztonsággal közelítette az egyet, vagyis 

aktív centrumonként egy szubsztrát molekula jelenléte volt szükséges az 

enzimatikus funkció kifejtéséhez. Ezáltal valóban megállapítható, hogy a 

PfAsp enzimre nem jellemző az allosztérikus szabályozás. 
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17. ábra. PfAsp natív enzim Michaelis-Menten-féle telítési görbéje  
(30 °C, pH 8,8 Trisz puffer). 

 

18. ábra. PfAsp natív enzim Hill-analízise. Az adatokra illesztett egyenes 
meredeksége (félkövérrel kiemelve) gyakorlatilag egynek vehető, ezáltal az enzim 
aktív centrumonként egy szubsztrátmolekulát igényel a működéséhez, az enzim 

nem mutat allosztérikus szabályozást. 

A PfAsp KM állandója 5,1 mM-nak adódott a vizsgált körülmények között, 

mely érték összemérhető az eddig ismert aszpartázokéval. Az E. coli W 

törzsből származó AspA KM értéke 1,2 mM, a Cytophaga sp.-ből származó 

hőstabil aszpartázé 1,09 mM, míg a Bacillus sp. YM55-1 törzsből származó 

AspB aszpartázé jelentősen magasabb, 28 mM.107,112,204 A PfAsp váltásszáma 

(129.7±1.9 s-1), az E. coli aszpartázéval (180 s-1) egy nagyság-rendbe esett, 
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az egyéb ismert vad típusú aszpartázok váltásszáma ennél jelentősen 

alacsonyabb.112,205,206 Az eredményeink alapján kijelenthető, hogy egy 

katalitikusan igen aktív, kiváló szubsztrátspecificitású és –affinitású, 

allosztérikus szabályozást nem mutató aszpartát ammónia-liázt tudtunk 

izolálni. Következő lépésként az enzim rögzítését és a rögzített biokatalizátor 

karakterizálását végeztük el, melyet az 5.3.2. fejezetben részletezek. 
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5.2. MIO-enzimek funkciójának módosítása konzervált csatornák 

elzárásával 

A MIO-enzimek számos nemtermészetes aminosav előállítására 

alkalmazhatóak, kutatócsoportunk már régóta vizsgálja működésüket. 

Kollégám, Dr. Bata Zsófia molekuladinamikai szimulációkkal és in silico 

vizsgálatokkal azonosította az enzimcsaládban megtalálható konzervált 

útvonalakat, melyek a szubsztrát és a termék aktív centrumba való be- és 

kijutásáért felelnek145. Az enzimfunkció szempontjából lényeges csatornák 

kialakításának megváltoztatása befolyásolhatja az enzim aktivitását, 

specificitását, stabilitását, de akár még az enantiomerszelektivitását is.31  

Az azonosított csatornák mind a prokarióta, mind az eukarióta 

MIO-enzimekben előfordultak. Az egyetlen kivétel az (S)-szelektív PAM-ok 

esete, ezekben az enzim aktív centruma sokkal jobban el van fedve, 1,1 Å-nél 

nagyobb csatornák nem találhatóak a fehérje szerkezetében. Ez érdekes 

kérdéseket vet fel ezen enzimek reakció- és enantiomerspecificitását illetően. 

Munkám során különböző MIO-enzimekben zártam el az azonosított 

csatornákat az (S)-szelektív PAM-okban megfigyelhető aminosav-

oldalláncokkal, és vizsgáltam ennek hatását az enzimek funkciójára. 

A három tanulmányozott enzim a PcPAL (eukarióta PAL), a KkPAL 

(prokarióta PAL) és a TcPAM (eukarióta (R)-szelektív PAM) voltak. A három 

alkalmazott enzim, valamint az (S)-szelektív PaPAM illesztett szekvenciáinak 

részletei a 19. ábrán találhatóak, kiemelve a mutációra kiválasztott aminosav-

oldalláncokat. Az illesztésben a 362-es relatív pozíciót elfoglaló aminosav a 

PaPAM esetében glutaminsav, míg a többi enzimben glutamin. Az 503-as 

relatív pozícióban a PaPAM-ban a nagy térkitöltésű, apoláris fenilalanin 

oldallánc található, míg a többi enzimben a kisméretű, poláris aszparagin 

szerepel itt. 

 

19. ábra. PcPAL, KkPAL, TcPAM és PaPAM aminosavszekvenciáinak illesztésének 
részlete, Clustalx színezéssel megjelenítve. A célzott mutációra kiválasztott 
pozíciókat vörös keretezéssel jelöltem (362-es és 503-as relatív pozíció). 

Az 20. ábrán látható a kiválasztott aminosavak térbeli elhelyezkedése, 

valamint a különböző mutációk által bekövetkezett változások a TcPAM 
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példáján (a KkPAL-ban és a PcPAL-ban ezzel megegyező módon történik a 

konzervált útvonalak lezárása a kialakított mutációkkal). Az a) ábrán a vad 

típusú PaPAM, míg a b) panelen a vad típusú TcPAM aktív centruma látható, 

a molekuladinamikai szimulációk során eredményként kapott két 

legfontosabb útvonalat magenta és cián gömbökkel jelölve. A ciánnal jelölt 

útvonalat a nagy térkitöltésű, apoláris fenilalanin zárja le a PaPAM-ban, míg 

a magentával jelölt útvonalat az E317 és az azzal átellenesen található R323 

zárja le egy ionos kölcsönhatás kialakításával. A c) és d) panelen a TcPAM 

mutánsok aktív centruma található a Q319E, valamint N458F mutáció 

megjelenítésével. 

 

20. ábra. A mutációra kiválasztott aminosav-oldalláncok bemutatása a MIO-enzimek 
aktív centrumában a TcPAM példáján. A cián és magenta gömbök a konzervált 

szubsztrátútvonalakat jelölik. a) PaPAM aktív centruma (PDB kód:3UNV) b) TcPAM 
aktív centruma (PDB kód:3NZ4) c) TcPAM Q319E mutáns aktív centruma, az elzárt 
szubsztrát útvonallal (magenta) d) TcPAM N458F mutáns aktív centruma, az elzárt 
szubsztrát útvonallal (cián) (az ábrákat, köztük a mutánsok aktív centrumát a 3NZ4 

PDB kódú szerkezetből PyMol 2.0 programmal állítottam elő) 
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Mindhárom vizsgált enzim (PcPAL, KkPAL, TcPAM) esetében 

előállítottuk PCR-rel a megfelelő primerekkel a két egyszeres, valamint a 

kétszeres mutánst. A szekvenciákban a mutáció meglétét szekvenálással 

ellenőriztük, majd az enzimeket E. coli Rosetta sejtekben termeltettük és 

affinitáskromatográfiával tisztítottuk. 

A tiszta enzimeket ezt követően a 4.6.2. fejezetben részletezett 

reakciókban vizsgáltuk. A vad típusú PAL-ok (PcPAL és KkPAL) képesek 

L-Phe-ból (E)-fahéjsavat előállítani az ammónia nem oxidatív eliminációjával, 

valamint az ammónia addíciójára is képesek a megfelelő körülmények között 

(nagy ammóniafelesleg). A PAM-ok ezen felül képesek a β-Phe-t is 

szubsztrátként elfogadni (eukarióta PAM-ok, mint a TcPAM (R)-szelektívek, 

míg a prokarióta PAM-ok, pl. a PaPAM (S)-szelektívek a β-pozíciót tekintve), 

és abból reverzibilis módon az ammónia eliminációjával (E)-fahéjsavat, 

valamint 2,3-aminomutáz aktivitással L-Phe-t előállítani. Mind a három enzim 

mind a négy variánsát (vad típus, két egyszeres mutáns, egy kétszeres 

mutáns) vizsgáltuk mind a három lehetséges szubsztráttal. Feltételezésünk 

szerint a konzervált szubsztrátcsatornák szűkítésének befolyásolnia kell az 

enzimek funkcióját, illetve akár az enantiomerszelektivitását is. 

A három enzim közül a KkPAL aktivitása gyakorlatilag teljesen megszűnt 

a mutációk hatására, a csatornák lezárása teljes mértékben meggátolta a 

szubsztrát aktív centrumba jutását, a reakcióelegyekből 7 nap elteltével sem 

tudtunk terméket detektálni. 

A PcPAL enzimek esetében az L-Phe-ból és az (E)-fahéjsavból kiinduló 

egyhetes reakciók trendjei a 21. ábrán láthatóak. Az enzim katalitikus 

aktivitása sokszorosára csökkent a csatornák elzárásának következtében; 

míg a vad típusú enzim nagyjából egy óra alatt elérte az egyensúlyi állapotot, 

a mutánsok esetében ez néha akár napokat vett igénybe. Továbbá nem volt 

kimutatható 2,3-aminomutáz-aktivitás az egyhetes reakciók végére sem. A 

rac-β-Phe-ból kiinduló reakciók eredményeit nem tüntettem fel, mivel a 

kétszeres mutánst leszámítva egyik PcPAL enzim sem fogadta el 

szubsztrátként. A PcPAL Q348E/N487F azonban képes volt belőle kis 

mennyiségben (E)-fahéjsavat előállítani, egyhetes reakcióidő mellett 3,8%-os 

konverzióval, tehát a konzervált szubsztrátútvonalak lezárása az α-ammónia-
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liáz-aktivitás csökkenése mellett a β-ammónia-liáz-aktivitás megjelenését 

okozta. 

21. ábra. L-Phe-ból (a) és (E)-fahéjsavból (CA) (b) kiinduló egyhetes reakciók 
trendjei a vad típusú és mutáns PcPAL enzimek esetében 

A PcPAL mutánsok kinetikai paramétereit is meghatároztuk az L-Phe-ból 

történő ammóniaeliminációra és összehasonlítottuk a vad típusú enzimével. 

A Michaelis-Menten-féle görbeillesztések a 22. ábrán láthatóak, a kinetikai 

paraméterek összegzése pedig a 8. táblázatban. Mindkét egyszeres mutáns 

esetében azt tapasztaltuk, hogy az enzim maximális reakciósebessége, és 

ezáltal a váltásszáma jelentős mértékben csökkent. Az N487F mutáns 

esetében a KM érték a vad típusú enzimével azonos nagyságrendben 

található, míg a Q348E mutáns esetében az is jelentős mértékben növekedett, 

amiből arra következtethetünk, hogy az enzim affinitása jelentős mértékben 

romlott az adott szubsztrátútvonal elzárásának hatására. 

Amennyiben mindkét, az enzim aktív centrumába vezető útvonal 

lezárásra került, a kapott kezdeti reakciósebesség adatokra nem lehetett 

Michaelis-Menten-féle kinetikát illeszteni, ugyanis még a legnagyobb mérhető 

Phe-koncentrációknál sem hajlott telítésbe a görbe. Ez arra enged 
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következtetni, hogy a konzervált útvonalak lezárása a szubsztrát aktív 

centrumba való bejutását valóban erősen gátolta, és ez vált a 

sebességmeghatározó lépéssé a reakció során. 

 

22. ábra. Vad típusú és mutáns PcPAL enzimek Michaelis-Menten-féle kinetikai 
görbéi 

8. táblázat. Vad típusú és mutáns PcPAL enzimek Michaelis-
Menten-féle kinetikai konstansai 

Enzim KM [µM] kcat [s-1] 

vad típus 38 ± 2 0,8 ± 1,2*10-2 
Q348E 192 ± 14 3,5 *10-3 ± 3,8*10-5 
N487F 32 ± 2 1,4*10-2 ± 2,4*10-4 
Q348E/N487F ≥30 mMa ≥ 20a 

a A Q348E/N487F mutáns esetében nem lehetett Michaelis-Menten-féle kinetikai 
görbét illeszteni a kapott adatokra. 

A TcPAM mutánsok esetében tapasztaltuk a legérdekesebb 

eredményeket. A csatornák elzárása ugyanis azt eredményezte, hogy a 

mutáns TcPAM enzimek alkalmassá váltak az (S)-β-Phe elfogadására is.  

Az L-Phe-ból és a rac-β-Phe-ból kiinduló egyhetes reakciók lefolyása a 
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23. ábrán látható, míg a végkonverziókat és a β-Phe-ra kapott 

enantiomerfelesleg-értékeket a 9. táblázat tartalmazza. 

 

  

23. ábra. L-Phe-ból (a) és az rac-β -Phe-ból (b) kiinduló egyhetes reakciók trendjei a 
vad típusú és mutáns TcPAM enzimek esetében 

A TcPAM-ban a N458F-es mutáció befolyásolta legkevésbé az enzim 

enantiomerpreferenciáját. Az α-Phe-ból induló reakcióban a TcPAM N458F 

jelentős α-AL-aktivitást mutatott, valamint emellett aminomutáz-aktivitás is 

megfigyelhető volt. A rac-β-Phe-ból kiinduló reakcióban gyenge (R)-szelektív 

β-AL aktivitás volt detektálható, és az enzim semmilyen aminomutáz-aktivitást 

nem mutatott. Ezekkel a megfigyelésekkel egybevágott, hogy a mutáns a 

fahéjsavra történő ammóniaaddíciója során (S)-Phe és (R)-β-Phe keverékét 

állította elő a 168 órás reakció során. 
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9. táblázat. L-Phe, rac-β-Phe és CA konverziója vad típusú és mutáns TcPAM 
enzimek esetében 168 órás reakció során 

TcPAM 
variáns 

Kiinduló 
szubsztrát 

α-Phea β-Phe CA 

Moláris 
arányb 
[%] 

Moláris 
arányb 
[%] 

Konf.c eec 
[%] 

Moláris 
arányb 
[%] 

vad típus 

L-Phe 

0,0 6,6 R >95% 93,4 
Q319E 82,6 3,7 R n.m. 13,7 

N458F 26,9 4,7 R 33% 68,5 

Q319E/N458F 83,4 8,6 S >95% 8,0 
vad típus 

rac-β-Phe 

0,0 59,1 S 94% 40,9 

Q319E 0,0 64,0 S 5% 36,0 

N458F 0,0 77,2 S 15% 22,8 

Q319E/N458F 0,0 59,2 R 61% 40,8 
vad típus 

CA 

49,3 46,5 R 98% 4,2 

Q319E 0,8 2,8 S 1% 96,4 

N458F 3,8 2,6 R 71% 93,5 

Q319E/N458F 0,0 1,2 S >95% 98,8 
a Az α-Phe (termék, vagy visszamaradó) enantiomerfeleslege minden esetben 99% felett volt. b A moláris 
arányokat akirális HPLC segítségével határoztuk meg. c Konf.: β-Phe konfigurációja, ee: β-Phe 
enantiomerfeleslege, királis HPLC-n meghatározva. 

A TcPAM Q319E variánsban már jelentősebb volt az 

enantiomerpreferencia megváltozása, az enzim szinte megegyező mértékben 

fogadta el a β-Phe mindkét enantiomerjét. Ezzel egy időben az enzim 

aktivitása is jelentősen csökkent az L-Phe-ból kiinduló reakció során, csak kis 

mennyiségű β-Phe keletkezett a csekély aminomutáz-aktivitás 

eredményeként 168 óra elteltével. Ezzel szemben a rac-β-Phe-ból induló 

reakciók során 36% CA keletkezése mellett nem volt megfigyelhető 

aminomutáz-aktivitás. A racém β-Phe nem szelektív átalakítása azt jelenti, 

hogy az enzim affinitása nőtt az (S)-β-Phe felé a vad típusú enziméhez 

képest. Az ammóniaaddíció során már csak igen kis mértékű, 3%-os β-Phe 

konverziót tudtunk elérni az enzimmel ezek között a körülmények között egy 

hét elteltével. 

A TcPAM Q319E/N458F kétszeres mutáns látszólag egy (S)-β-ammónia-

liázként funkcionált, a racém β-Phe kinetikus reszolválása során ugyanis ez a 

variáns érte el a legnagyobb konverziót, majdnem enantiomertiszta 

(R)-β-Phe-t hátrahagyva 168 óra elteltével. Ennek értelmében a TcPAM 

Q319E/N458F az (S)-β-Phe magas enantiomerszelektivitással fogadta el, egy 

nagy szelektivitással rendelkező (S)-β-AL-ként tekinthetünk rá. Szintén 

kiemelendő, hogy a kétszeres mutáns TcPAM Q319E/N458F tisztán (S)-β-

Phe-t állított elő a fahéjsavból kiinduló ammóniaaddíció során, tehát az 
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enantiomerszelektivitás-változás mind az ammóniaelimináció, mind az 

ammóniaaddíció során megfigyelhető volt. 

Összességében kijelenthető, hogy mindhárom vizsgált enzimben 

bármelyik konzervált szubsztrátútvonal lezárásával jelentős változást értünk 

el az enzim funkciójában. Prokarióta PAL (KkPAL) esetében ez az 

enzimaktivitás teljes megszűnését idézte elő. Eukarióta PAL esetében 

(PcPAL) már egy mutáció is befolyásolta az enzim katalitikus aktivitását és 

csökkentette a kcat értékeket, a két mutáció együttes megjelenése pedig 

jelentősen gátolta a szubsztrát aktív centrumba történő bejutását. Ezzel egy 

időben két mutáció azt okozta, hogy az enzim elfogadta szubsztrátként a 

β-Phe-t. 

Eukarióta (R)-szelektív PAM (TcPAM) esetében bármelyik (S)-PAM-ra 

jellemző, a konzervált útvonalat lezáró aminosav-oldallánc megjelenése 

jelentősen csökkentette az aminomutáz- és az ammónia-liáz-aktivitást.  

Az eredeti feltételezéseinkkel összhangban megfigyeltük, hogy amennyiben 

mindkét csatornát lezártuk, mindössze két aminosav módosításával (Q319E 

és N458F) meg tudtuk fordítani a szigorúan (R)-szelektív TcPAM 

enantiomerpreferenciáját. A két mutáció közül a Q319E enantiomer-

szelektivitásra kifejtett hatása volt a hangsúlyosabb. Feltehetően a két 

szubsztrátútvonal módosításának és a Q319-es aminosav szubsztrát-

kötésben betöltött szerepének is köze van ehhez a jelenséghez. A két mutáció 

együttes hatása érte el, hogy a TcPAM Q319E/N458F enzim egy szelektív 

(S)-β-ammónia-liázként működjön, ami egy merőben új, eddig nem leírt 

enzimfunkciót képvisel.  
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5.3. Rögzített biokatalizátorok előállítása és alkalmazása 

Az enzimek rutinszerű biokatalitikus felhasználásának legnagyobb 

hátráltató tényezője, hogy költséges előállításuk miatt egyszeri 

felhasználásuk nem gazdaságos. Erre nyújthatnak megoldást a különböző 

sejt- és enzimrögzítési módszerek. Kutatómunkám során mind sejtek, mind 

enzimek rögzítését és biokatalizátorként való alkalmazását megvalósítottam. 

5.3.1. Transzaminázok egészsejtes rögzítése és alkalmazása racém 

aminok kinetikus reszolválásában 

A biokatalitikus enzimeket tartalmazó sejtek rögzítésével jelentősen 

gyorsabban és költséghatékonyabban tudunk rögzített biokatalizátor-

készítményt előállítani, mint ha a sejtek feltárásával, a tiszta enzim 

kinyerésével és immobilizálásával akarnánk elérni ugyanezt. Munkám során 

rekombináns transzaminázokat expresszáló E. coli sejteket rögzítettem egy 

kompozit szilika szol-gél módszerrel, majd az így előállított rögzített 

biokatalizátor-készítményeket alkalmaztam szakaszos és folyamatos 

üzemmódban racém aminok kinetikus reszolválására. Az általam alkalmazott 

rögzítési módszert a kutatócsoportunkban már alkalmazták vad típusú 

élesztősejtek, valamint CvS-TA-t expresszáló E. coli sejtek rögzítésére.185 

Munkám során ezt a rögzítési módszert terjesztettem ki további rekombináns 

transzaminázokra. Összesen 3 (R)-szelektív és 3 (S)-szelektív transzaminázt 

rögzítettem ilyen módon, ezek felsorolása és összefoglalása a 44. oldalon a 

3. táblázatban található. Az alkalmazott rögzítési módszer sémája a 24. ábrán 

látható. 

 

24. ábra. Egészsejtes rögzített biokatalizátorok előállításának sematikus ábrája 
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A rögzített biokatalizátor-készítményeket különböző szerkezetű racém 

aminok szakaszos kinetikus reszolválásában vizsgáltam először. A vizsgált 

szubsztrátok és a különböző szelektivitású transzaminázokkal kapott 

termékek összefoglalása a 25. ábrán látható. 

 

25. ábra. Racém aminok kinetikus reszolválása rögzített egészsejtes rekombináns 
transzaminázokkal. A rac-1e-h szubsztrátok vizsgálata a Hovione gyógyszeripari 

vállalatnál történt (Lisszabon, Portugália) 

A vizsgált molekulák között voltak olyanok, melyek a transzaminázok 

gyakran leírt modellvegyületeinek számítanak (1a-c), valamint olyanok is, 

melyekre a transzaminázokkal történő kinetikus reszolválást én hajtottam 

végre először (1d). A vizsgálataink során alkalmazott 1d szubsztrátot Farkas 

Emese kollégám állította elő szintetikus úton, transzaminázokkal történő 

átalakítását közösrn vizsgáltuk. A vegyület jelentősége, hogy potenciális 

gyógyszerjelölt molekulák építőelemeként lelhető fel a szakirodalomban: 

Akincioglu tanulmányában leírta számos új szulfamoil-karbamát és szulfamid 

előállítását és potenciális karboanhidridáz- és acetilkolinészteráz-inhibitorként 

történő alkalmazását,207 míg Kerr jó eredményekkel vizsgálta N-(fenilpropil)-

1-ariletilaminok alkalmazását mint GABAB receptorok allosztérikus 
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modulátorai.208 Az 1e-h szubsztrátok vizsgálata Lakó Ágnes kollégámmal 

(Hovione gyógyszeripari vállalat, Lisszabon, Portugália) valósult meg. Ezek 

közül az 1e és 1f vegyületek átalakítását már demonstrálták korábban 

transzaminázokkal.209,210 A vizsgált 1g szubsztrát a Hepatitis B ellenes 

RG7834 molekula szintézisének egyik fontos intermedierje.211 Az 1h 

szubsztrát egy teljesen új molekula, melyet elsőként a kutatócsoportunk 

szintetizált, így felhasználására egyelőre nincs példa. 

Az (S)-szelektív transzaminázokkal kapott konverziókat és 

enantiomerfeleslegeket a 26. ábra mutatja be. 

 

26. ábra. (S)-szelektív transzaminázokkal elért konverziók (oszlopok) és ee értékek 
(fekete pontok) racém aminok kinetikus reszolválásában 

A három vizsgált (S)-szelektív transzamináz közül a vizsgált szubsztrátok 

tekintetében a CvS-TA bizonyult a leggyengébbnek, az öt szubsztrát közül 

egyiken sem tudta elérni az 50%-os végkonverziót a kinetikus reszolválás 

útján. Ennek megfelelően a visszamaradó aminok enantiomerfeleslege sem 

volt kielégítő. A VfS-TA enzimmel már nagyobb konverzióértékeket tudtunk 

elérni a vizsgált szubsztrátokkal, az 1a és 1b vegyületekkel megközelítőleg 

végkonverziót kaptunk, azonban az enzim enantiomerszelektivitása nem volt 

megfelelő ezekben az esetekben. Az ArS-TA bizonyult az (S)-szelektív 

transzaminázok közül a legalkalmasabbnak az öt modellszubsztrát kinetikus 

reszolválására, az 1e vegyületet leszámítva. Összességében kijelenthető, 

hogy egyik vizsgált transzaminázzal sem tudtuk elérni ennek a vegyületnek 
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az enantiomertiszta előállítását (S)-szelektív transzaminázokkal történő 

kinetikus reszolválással. 

Ugyanezzel az öt szubsztráttal vizsgáltam az (R)-szelektív 

transzaminázokat, a kapott konverziókat és enantiomerfelesleg-értékeket a 

27. ábra mutatja be. A vizsgált szubsztrátokkal az ArRmut-TA mutatta a 

leggyengébb eredményeket mind konverzió, mind enantiomerfelesleg 

tekintetében. Ez nem meglepő annak tekintetében, hogy ezt az enzimet a 

nagyméretű szitagliptin előállítására fejlesztették ki, így az aktív centrumába 

az általam vizsgált molekulák nem illeszkedtek tökéletesen. Az ArR-TA és az 

AtR-TA enzimek mind az öt vizsgált szubsztrátot nagyobb konverzióértékek 

elérése mellett tudták átalakítani. Az 1c és 1d szubsztrátok esetében az 

ArR-TA gyengébben teljesített, 35 és 36%-os konverziót ért el csak, míg az 

AtR-TA esetében a legkisebb elért konverzióérték 42% volt, és három esetben 

tudtunk vele kiváló, 95% feletti enantiomerfelesleget elérni.  

 

27. ábra. (R)-szelektív transzaminázokkal elért konverzió (oszlopok) és ee értékek 
(fekete pontok) racém aminok kinetikus reszolválásában 

Mivel az AtR-TA bizonyult a vizsgált (R)-szelektív transzaminázok közül a 

legalkalmasabbnak a vizsgált szubsztrátok kinetikus reszolválására, három 

további amfetaminszármazék (1e-h) kinetikus reszolválását is 

megvalósítottuk vele (28. ábra). Az 1e és 1h vegyületek esetében elértük a 

kinetikus reszolválással elérhető legnagyobb konverziót, és ezekben az 

esetekben a visszamaradó amin enantiomerfeleslege is kiváló volt, 

megvalósult az enantiomertiszta (S)-konfigurációjú vegyület előállítása a 

racém elegy kinetikus reszolválásával. Az 1f és 1g szubsztrátok esetében is 
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kiváló konverzióértékeket értünk el (48% és 49%), az elért 

enantiomerfelesleg-érték ezekben az esetekben is jó volt (92% és 96%), bár 

elmaradt a másik két szubsztrátnál elért kiváló értékektől. 

 

28. ábra. Amfetaminszármazékok kinetikus reszolválása rögzített (R)-szelektív 
AtR-TA alkalmazásával (az oszlopok a konverziót, míg a narancssárga pontok az 

enantiomerfelesleg-értékeket jelölik). 

A szakaszos módban elért eredmények alapján kiválasztottam a legjobb 

(S)- és (R)-szelektív transzaminázt (ArS-TA és AtR-TA), majd a rögzített 

készítményeket alkalmaztam folyamatos üzemmódban is az 1a-d 

szubsztrátok kinetikus reszolválására.  

Ehhez első lépésként a rögzített egészsejtes transzaminázzal töltött 

oszlopokon a racém aminok oldatát (rac-1a–d; 7,5 mM) vezettem át 

különböző áramlási sebességek (40 és 100 µl/min között) mellett. 

Amennyiben a legmagasabb, 100 µl/min-es áramlási sebesség mellett is 

elértük az 50%-os elméleti maximum konverzióértéket magas 

enantiomerfelesleg (>98%) megtartása mellett, tovább növeltük a felhasznált 

szubsztrátoldat koncentrációját. Az így megállapított legjobb körülményeket 

az ArS-TA esetében a 10. táblázat, míg az AtR esetében a 12. táblázat 

tartalmazza. 
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10. táblázat. rac-1a-d folyamatos üzemű kinetikus reszolválása egészsejtes rögzített 
ArS-TA alkalmazásával optimalizált körülmények közötta. 

Szubsztrát Szubsztrát konc. 
(mM) 

Áramlási sebesség 
(µl/min) 

Konverzió 
(%) 

ee(R)-1 
(%) 

rac-1a 7,5 100 50 99,1 
rac-1b 20 100 51 >99,8 
rac-1c 50 50 50 >99,8 
rac-1d 20 40 53 99,1 

a A reakciókörülmények a 4.6.3. pontban kerültek részletezésre. 

A szakaszos üzemmódú kinetikus reszolváláshoz hasonlóan az ArS-TA a 

folyamatos módban történő felhasználás során is kiváló aktivitással, 

szubsztráttól függően jó (99,1%) és kiváló (99,8% feletti) 

enantiomerszelektivitással működött. Míg a rac-1a kinetikus reszolválása 

csak a legalacsonyabb alkalmazott szubsztrátkoncentráció (7,5 mM) esetén 

érte el az 50%-os konverziót, az (S)-enantiomerek teljes konverziója 

megvalósult a rac-1b és rac-1c kinetikus reszolválása során magasabb 

szubsztrátkoncentrációk mellett is a kiváló enantiomerszelektivitás 

megtartása mellett. Az ArS-TA rögzített biokatalizátor gyengébb 

enantiomerszelektivitást mutatott a rac-1d szubsztrát esetében, ugyanis 

ismételt vizsgálatok esetén is 50%-ot meghaladó konverziókat tapasztaltunk, 

ami arra utal, hogy szignifikáns mennyiségű (R)-1d-t alakított át az enzim a 

megfelelő ketonná. Azonban az áramlási sebesség, és ezáltal a tartózkodási 

idő megfelelő beállításával 53%-os konverziót és 99,1%-os 

enantiomerfelesleget tudtunk elérni erre a szubsztrátra is. 

11. táblázat. rac-1a-d folyamatos üzemű kinetikus reszolválása egészsejtes rögzített 
AtR-TA alkalmazásával optimalizált körülmények közötta. 

Szubsztrát Szubsztrát konc. 
(mM) 

Áramlási sebesség 
(µl/min) 

Konverzió 
(%) 

ee(S)-1 
(%) 

rac-1a 7,5 100 52 99,2 
rac-1b 7,5 50 51 >99,8 
rac-1c 7,5 50 49 98,8 
rac-1d 10 60b 53,5 99,2 

a A reakciókörülmények a 4.6.3. pontbankerültek részletezésre. b Két oszlop sorba kötésével elért 
eredmény. 

A rögzített (R)-szelektív AtR-TA alkalmazásával a rac-1a–c aminok 

esetében majdnem tökéletes kinetikus reszolválást tudtunk megvalósítani, az 

elért konverziók 49 és 52% között voltak 98%-os enantiomerfelesleg 

meghaladása mellett (11. táblázat). Ezeket a kiváló eredményeket sajnos 

csak viszonylag kis szubsztrátkoncentrációk mellett tudtuk elérni.  

A rac-1d esetében egy oszlop alkalmazásával nem tudtuk elérni az 50%-os 

konverziót még a legalacsonyabb vizsgált szubsztrátkoncentráció (7,5 mM) 
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mellett sem, így két oszlop sorba kötésével valósítottuk meg a kinetikus 

reszolválást. Az ArS-TA-hoz hasonlóan az AtR-TA is szignifikánsan 

meghaladta az 50%-os konverziót a rac-1d átalakítása során, ami az 

(R)-enantiomer átalakítására és nem megfelelő enantiomerszelektivitásra 

utal. Az áramlási sebesség növelése ebben az esetben is lehetővé tette a 

megfelelő konverzió (c = 53,5%) és enantiomerfelesleg (ee(S)-1d = 99,2%) 

elérését. 

Az egészsejtes rögzített transzaminázok alkalmazhatóságának 

bizonyítása érdekében a preparatív léptékben történő felhasználását is 

vizsgálni kívántam. Ehhez elvégeztem a rac-1d szubsztrát hosszú távú 

kinetikus reszolválását az ArS-TA és AtR-TA rögzített transzaminázokkal 

(29. ábra).  

A rögzített AtR-TA-t alkalmazó rendszer körülbelül 21 óráig volt stabil, 

mely során gyakorlatilag enantiomertiszta (S)-1d-t (ee(S)-1d = 99,3%) állítottunk 

elő. Az immobilizált ArS-TA jelentősen tartósabbnak bizonyult, két napnál is 

tovább lehetett stabilan folyamatos üzemmódban alkalmazni az egészsejtes 

rögzített transzaminázokat enantiomertiszta (R)-1d (ee(R)-1d = 99,1%) 

előállítása mellett. A racém 1d preparatív léptékű kinetikus reszolválásával 

demonstráltuk, hogy az egészsejtes rögzített transzaminázok alkalmasak 

potenciális gyógyszerösszetevők építőelemeinek folyamatos üzemű 

előállítására. 

 

29. ábra. A leghatékonyabb a) (S)-szelektív (ArS-TA) és b) (R)-szelektív (AtR-TA) 
egészsejtes rögzített transzamináz hosszú távú stabilitása rac-1d preparatív léptékű 

folyamatos üzemű kinetikus reszolválása során  
(konverzió (■); ee(R)-1d (×) és ee(S)-1d (×)). 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a kompozit szilika szol-gél 

rögzítési módszer szakaszos és folyamatos üzemmódban is jól használható, 
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sokáig eltartható rögzített transzamináz biokatalizátorok előállítására. Az ily 

módon immobilizált rekombináns transzaminázokat számos enantiomertiszta 

királis amin előállítása során tudtuk alkalmazni, szakaszos és folyamatos 

módban, laboratóriumi és preparatív léptékben egyaránt. 

5.3.2. MNP-re rögzített Pseudomonas fluorescens R124 aszpartáz 

karakterizálása 

Munkám során tisztított enzimek rögzítését is vizsgáltam. Ennek során 

megvalósítottam az általunk izolált és karakterizált PfAsp kovalens rögzítését 

MNP-kre. Az laboratóriumunkban előállított MNP-k felületetmódosítását 

glicidol és glicerin-diglicidil-éter 1:1 arányú keverékével végeztük el. Ekkor a 

felületen kialakított epoxicsoportok alkalmasak lesznek a fehérjék megfelelő 

oldalláncaival kovalens kötés kialakítására, és így tartós enzimrögzítést 

megvalósítani. A rögzítés sematikus ábrázolása a 30. ábrán látható. 

 

30. ábra. Aszpartáz rögzítése MNP-k felületére epoxicsoportokon keresztül, 
kovalens kötéssel. Az MNP felületén kialakított amin funkciós csoportokra (kékkel) 

epoxicsoportok bevitelével (narancssárga) hoztuk létre a kovalens kötés 
kialakítására alkalmas hordozót. A glicidol (zöld) felelős az epoxicsoportok 

megfelelő sűrűségének kialakításáért. 

A felületmódosított MNP-k 5 mg-jához a tiszta enzim oldatát adva, 2 órás 

30 °C-on történő rázatás során történt meg az immobilizálás. A rögzítés 

hatásfokát különböző koncentrációjú (30, 50 és 500 µg/ml) enzimoldatokból 

kiindulva vizsgáltuk, mértük a felületen rögzült, valamint a rögzítés után a 

felülúszóban maradt enzimek aktivitását (12. táblázat). Az eredmények 

alapján a továbbiakban 30 µg/ml-es enzimkoncentrációjú oldatból végeztük a 

rögzítést, ugyanis ekkor nem volt mérhető enzimaktivitása a felülúszónak a 
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rögzítés után, a rögzített készítmény specifikus aktivitása pedig ebben az 

esetben volt a legnagyobb. Az így elkészített biokatalizátor eltarthatóságát és 

kinetikai tulajdonságait vizsgáltuk a továbbiakban. 

12. táblázat. PfAsp MNP-re történő rögzítésének hatékonysága 

Kiindulási enzim koncentráció 
[µg/ml] 

Specifikus aktivitás 
[mM/min×mg enzim]a 

Felülúszó aktivitása 
[%]b 

500 0,107 9 
50 0,864 nem kimutatható 
30 1,191 nem kimutatható 

a Rögzített készítmény aktivitása a felhasznált enzim mennyiségére vonatkoztatva. b A kiindulási enzimoldat 
aktivitásával összehasonlítva. 

Az MNP-kre rögzített enzimek eltarthatóságát különböző additívek 

jelenlétében vizsgáltuk annak reményében, hogy ezzel tovább 

felhasználhatóak maradnak. Elsőként a glicerin és a PEG400 hatását 

vizsgáltuk a rögzített aszpartázok eltarthatóságára 10 v/v%-os 

koncentrációban (31. ábra). A két vegyület kiválasztásának alapja az volt, 

hogy mindkét vegyületet gyakran alkalmazzák fehérjék oldatainak 

stabilizálására.103,212–214 

 

31. ábra. Rögzített PfAsp relatív aszpartát ammónia-liáz-aktivitása a tárolási idő 
előrehaladtával (K.:kezdeti, majd 1., 2., 3. és 4. napon mérve), hőmérséklet (4 °C 

és 30 °C) és közeg függvényében (Trisz puffer, 10 v/v% glicerin, 10 v/v% PEG400). 
A relatív aktivitások a tárolás előtti készítmény aktivitására vannak vonatkoztatva. 

A Trisz pufferben való tárolás esetén nem volt jelentős különbség a 

tárolási hőmérsékletek szempontjából. A készítmény már 1 napos tárolás után 

az aktivitásának 70%-át elvesztette, és a 4. nap után már csak az eredeti 

aktivitás 10%-a volt megfigyelhető. A PEG400-zal kiegészített puffer 
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esetében 4 °C-on hasonló trend volt megfigyelhető, mint az additív nélküli 

Trisz puffer esetében, míg 30 °C-on meglepő módon már az első nap után 

teljesen elveszítette a rögzített enzim az aktivitását. A glicerin azonban ideális 

adaléknak bizonyult a tárolás szempontjából, 4 °C-on még 4 nap után is 

80%-os megmaradó aktivitást tudtunk detektálni. 

Ezen eredményekből kiindulva azt tűztük ki célul, hogy alaposabban 

megvizsgáljuk a hozzáadott glicerin mennyiségének a hatását a rögzített 

enzim eltarthatóságára. 5 és 50 v/v% közötti glicerinkoncentrációk mellett 

mértük a rögzített enzim ammónia-liáz-aktivitását 2 héten keresztül, a kapott 

eredményeket a 32. ábra mutatja be. Alacsonyabb glicerintartalom (5 és 

10 v/v%) mellett a kéthetes időtartam végére már nagymértékű aktivitás-

csökkenés volt megfigyelhető. 20 v/v%-os glicerinkoncentráció esetén már az 

eredeti aktivitás 30%-a megmaradt a 14 napos periódus végére. 30 v/v% és 

afeletti glicerintartalom már elégségesnek bizonyult az aktivitás 

megőrzéséhez a vizsgált időablakban, 14 nap elteltével is az eredeti aktivitás 

80%-a volt megfigyelhető. 

32. ábra. Hozzáadott glicerin koncentrációjának a hatása a rögzített PfAsp 
relatív ammónia-liáz aktivitására a tárolási idő előrehaladtával(tárolás előtti 

készítmény aktivitására vonatkoztatva, a tárolás során 1, 2, 3, 4, 7, 10 és 14 
nap elteltével mérve). 

Mivel a hozzáadott glicerin jelentősen megnövelte a rögzített enzim 

tárolhatóságát, felmerült bennünk a kérdés, hogy mennyire befolyásolja a 

készítmény aktivitását, ha nem cseréljük le a glicerint tartalmazó tároló puffert 

a reakciók előtt. Az enzimek működése során gyakran kisebb-nagyobb 

mértékű változások következnek be konformációjukban, az oldószer 
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viszkozitásának növekedésével nő a súrlódás a fehérje és az oldószer között, 

ami akár a katalízis nem specifikus inhibícióját is okozhatja.215 Kramers 

elmélete írja le a konformációváltozással járó reakciók esetében a viszkozitás 

hatását a reakciósebességre.216 

𝑘𝑐𝑎𝑡 =  𝜂−1 exp(−Δ𝑈/𝑅𝑇)    (4) 

Az egyenletben szereplő kcat az enzimre jellemző váltásszám, η az 

oldószer viszkozitása, R az univerzális gázállandó, T az abszolút 

hőmérséklet, ΔU pedig szabadenergiakülönbség. Számos enzim esetében 

kimutatták már a növekedő viszkozitás enzimaktivitást gátló hatását.215 Ezek 

alapján várható volt, hogy a növekedő viszkozitás gátolja a rögzített 

biokatalizátor aktivitását is, de meg kívántuk vizsgálni ennek a mértékét, és 

összehasonlítani a natív és a rögzített enzim esetén. Az aszpartáz enzim egy 

kiváló jelölt ennek a törvényszerűségnek a vizsgálatára, ugyanis ismert, hogy 

a katalitikus aktivitás összefüggésben áll a flexibilis SS-hurok mozgásával.217 

Elvégeztük ezért a szabad és a rögzített aszpartáz kinetikai 

karakterizálását Trisz pufferben, valamint 5 és 15 v/v% glicerintartalom 

mellett, ennek eredményeit a 13. táblázat tartalmazza. 

13. táblázat. Natív és rögzített PfAsp kinetikai paramétereinek 
összehasonlítása különböző glicerinkoncentrációk mellett 

Glicerin 
[v/v%] 

KM
 

[mM] 
kcat 

 [s-1] 
kcat/KM 

[mM-1 s-1] 
nat. immob. nat. immob. nat. immob. 

0 5,1 18,4 129,7 20,1 25,3 1,1 
5 4,1 22,6 103,7 17,7 25,6 0,8 
15 2,2 14,1 58,7 11,8 26,5 0,8 

 

A natív és rögzített enzimek különböző körülmények között felvett 

kinetikai telítési görbéi a 33. ábrán láthatóak. A kinetikai paramétereket a 

szabad enzimével összehasonlítva megállapítható, hogy a kovalens rögzítés 

hatására a maximális reakciósebesség nagy mértékben csökkent, és ezzel 

egy időben megnőtt a KM értéke. Ez annak tulajdonítható, hogy a kovalens 

kötések kialakulásának következtében a fehérje egy merevebb 

háromdimenziós szerkezetet vesz fel, ami mind a szubsztrát felé mutatott 

affinitását, mind a katalitikus aktivitását befolyásolhatja.75 
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33. ábra. Natív és rögzített PfAsp Michaelis-Menten-féle telítési görbéi különböző 
glicerintartalmú oldatokban (pH 8,8 Trisz pufferben glicerin nélkül, illetve 5 vagy 

15 v/v% glicerin mellett). 

Mind a natív, mind a rögzített enzim esetében megfigyelhető volt a 

növekedő viszkozitás inhibeáló hatása. Uribe és munkatársai nyomán lineáris 

összefüggés figyelhető meg a reakcióelegy viszkozitásának és a szabad 

enzim reakciósebességi együtthatójának változása között.215 Ennek az 

állításnak az igazságtartalmát kívántuk a vizsgálni a natív PfAsp esetében, 

valamint vizsgálni akartuk, hogy ez a megállapítás rögzített enzimek 

reakciósebességére is alkalmazható-e. Ehhez változó glicerintartalmú, 

60 mM-os aszpartátoldatokban mértük meg a szabad és a rögzített enzim 

kezdeti reakciósebességét (v) különböző viszkozitásviszonyok (η) között.  

A mért relatív kezdeti reakciósebességet (v0/v) a relatív viszkozitás (η/η0) 

függvényében a 34. ábrán mutatom be (mindkét esetben a glicerinmentes 

oldat viszkozitásához, illetve az abban mért reakciósebességhez viszonyítva 

a mért adatokat). 
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34. ábra. Relatív kezdeti reakciósebesség (aszpartát ammónia-liáz reakciójában) 
változása a relatív viszkozitás (viszkozitás a glicerintartalommal növekszik) 

függvényében natív (▲) és rögzített (■) PfAsp esetében. vo és η0 a glicerin nélkül 
mért kezdeti reakciósebességet és viszkozitást jelöli. 

Mind a natív, mind a rögzített enzim esetében lineáris összefüggés volt 

megfigyelhető a relatív viszkozitás és a relatív kezdeti reakciósebesség 

között, tehát Kramers elmélete a viszkozitás konformációváltozásokra történő 

hatásáról mindkét esetben igaznak bizonyult. Ezt natív enzimekre már több 

esetben bizonyították, aszpartázra azonban még nem, továbbá semmilyen 

rögzített enzim esetében nem vizsgálták. Ennek elsősorban a rögzített 

enzimes rendszerek mikrofluidikai modellezésében lehet jelentősége. 

Továbbá érdekes volt a megfigyelés, hogy a rögzített enzim esetében a 

reakciósebesség relatív csökkenése jelentősen kisebb mértékű volt a szabad 

enzim esetében tapasztalthoz képest. Ennek a megfigyelésnek az oka nagy 

valószínűséggel az lehet, hogy a rögzítés során létrejött kovalens kötések már 

valamilyen mértékben akadályozták az enzim konformációjában bekövetkező 

változásokat. Emiatt a reakcióelegy viszkozitásának növekedése már nem 

tudta olyan mértékben kifejezni reakciósebesség-csökkentő hatását.  
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6. Összefoglalás 

A biokatalizátorok alkalmazása mára a hagyományos nehézfém-alapú és 

az organokatalízis valós alternatívájává vált. Széleskörű ipari elterjedésüket 

azonban még számos tényező korlátozza, mint például a korlátozott 

funkcionalitás, a magas előállítási költségek és a nem megfelelő stabilitás. 

Doktori munkám során a biokatalizátorok alkalmazhatóságának korlátait 

igyekeztem szélesíteni. 

Napjainkban a bioinformatika eszköztárának rohamos fejlődésével már 

rutinfeladatnak számít új enzimeket kódoló aminosavszekvenciák keresése. 

Elvégeztük a Pseudomonas fluorescens R124 genomjában található 

aszpartáz klónozását és rekombináns expresszióját. Karakterizáltuk az új 

enzim szubsztrátspecificitását, pH-függését és vizsgáltuk az aktivitását 

különböző kétértékű fémionok jelenlétében, valamint meghatároztuk az enzim 

kinetikai paramétereit az aszparaginsav ammóniaeliminációja során. 

Összességében kijelenthető, hogy egy széles működési tartománnyal, magas 

szubsztrátspecificitással és katalitikus állandóval rendelkező enzimet 

izoláltunk. 

Az evolúció során létrejött enzimek tulajdonságai gyakran nem felelnek 

meg az ipar által állított kihívásoknak. Erre kínálnak megoldást a különböző 

fehérjemérnöki megközelítések. Munkám során a MIO-enzimekben található 

konzervált szubsztrátútvonalak célzott elzárásával kíséreltem meg az 

enzimfunkció, valamint az enantiomerpreferencia megváltoztatását. Ez a 

megközelítés a vizsgált PAL-okban (KkPAL és PcPAL) nem vezetett sikerre, 

azonban az (R)-szelektív TcPAM-ból mindössze két aminosav célzott 

megváltoztatásával egy (S)-szelektív β-ammónia-liázt tudtunk előállítani. 

Ezzel nem csupán az eredetileg kitűzött célt tudtuk megvalósítani, de sikerrel 

hoztunk létre egy új enzimfunkciót. Továbbá ezek az eredmények újabb 

példával jelzik a „csatornamérnökség” (az enzimekben található csatornák 

tervezett módosítása) jelentőségét az enzimek működésének tervezett és 

hatékony megváltoztatásában. 

Az ipari alkalmazás gazdaságosságához arra is szükség van, hogy a 

költségesen előállított enzimeket többször és tartósan lehessen felhasználni. 

Erre az enzimek különböző formában történő rögzítése jelenthet megoldást. 

Doktori munkám során több eltérő rögzítési módszert is alkalmaztam. 

Rekombináns transzaminázokat expresszáló E. coli sejteket rögzítettem egy 

kompozit szol-gél módszer segítségével, majd a rögzített sejteket különböző 

királis aminok kinetikus reszolválásában alkalmaztam szakaszos és 
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folyamatos körülmények között. A Pseudomonas fluorescens R124 aszpartáz 

rögzítése során egy merőben más megközelítést alkalmaztam; a tisztított 

enzimet kovalensen rögzítettem mágneses nanorészecskék felületére. 

Vizsgáltam az így előállított rögzített biokatalizátor eltarthatóságát, valamint 

kinetikai paramétereit különböző viszkozitásviszonyok között. 

Megállapítottuk, hogy a katalitikus állandó és a viszkozitás közötti 

összefüggés lineáris a rögzített enzimek esetében. Összességében mindkét 

rögzítési módszer alkalmas volt a biokatalizátorok stabilizálására és 

biokatalitikus eljárásokban történő alkalmazására.  
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7. Tézisek 

1. Különböző szerkezetű és funkciójú MIO-enzimek (egy prokarióta és egy 

eukarióta fenilalanin ammónia-liáz, valamint egy eukarióta fenilalanin 

2,3-aminomutáz) csoportunk korábbi molekuladinamikai szimulációi 

segítségével azonosított, konzervált szubsztrátbemeneteli útvonalainak 

elzárásával bizonyítottam, hogy ezek a csatornák kulcsfontosságúak az 

enzim aktivitásának szempontjából. [I] 

2. A Taxus canadensis fenilalanin aminomutáz konzervált 

szubsztrátcsatornáinak elzárásával létrehoztam egy új enzimfunkciót és 

megfordítottam az enzim sztereopreferenciáját, ami így (S)-szelektív 

β-ammónia-liáz aktivitást mutatott. Ilyen enzimfunkcióra eddig nem volt 

példa a természetben, és számos nem természetes, β-aminosav-

származék enantiomertiszta előállításában lehet majd alkalmazható.[I] 

3. Igazoltam, hogy a kutatócsoportunk által korábban kifejlesztett 

egészsejtes rögzítési módszer jól felhasználható öt, különböző 

enantiomer- és szubsztrátpreferenciával rendelkező rekombináns 

transzamináz új típusú rögzítésére.[II] Az így előállított rögzített 

transzamináz biokatalizátorok jól eltarthatóak voltak, és mind 

szakaszos, mind folyamatos üzemmódban egyaránt alkalmazhatónak 

bizonyultak több racém amin kinetikus reszolválására.[II, III] 

4. Azonosítottam, izoláltam és rekombináns módon előállítottam egy új 

aszpartát ammónia-liázt a Pseudomonas fluorescens R124 

baktériumtörzsből. Kimutattam, hogy az új enzim nagy 

szubsztrátspecificitással, stabilitással és kiváló katalitikus aktivitással 

rendelkezik. 

5. Megvalósítottam a P. fluorescens R124 törzsből származó aszpartát 

ammónia-liáz kovalens rögzítését mágneses nanorészecskéken.  

Az így rögzített biokatalizátor készítmény eltarthatóságát és aktivitását 

karakterizáltam különböző additívek jelenlétében, melyek közül a 

glicerin kiválóan növelte a rögzített enzim stabilitását. Megállapítottam, 

hogy a viszkozitás növekedésének hatása az enzim katalitikus 

aktivitására hasonló a rögzített és a natív aszpartát ammónia-liáz 

rázatott reakcióiban.[IV] 
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Függelék 

Alkalmazott enzimek aminosavszekvenciája 

>ArR-TA 

MTSEIVYTHDTGLDYITYSDYELDPANPLAGGAAWIEGAFVPPSEARISIFDQGYLHSDVTY

TVFHVWNGNAFRLDDHIERLFSNAESMRIIPPLTQDEVKEIALELVAKTELREAFVSVSITR

GYSSTPGERDITKHRPQVYMYAVPYQWIVPFDRIRDGVHAMVAQSVRRTPRSSIDPQVKNFQ

WGDLIRAVQETHDRGFEAPLLLDGDGLLAEGSGFNVVVIKDGVVRSPGRAALPGITRKTVLE

IAESLGHEAILADITLAELLDADEVLGCTTAGGVWPFVSVDGNPISDGVPGPITQSIIRRYW

ELNVESSSLLTPVQY 

 

>ArRmut-TA 

MAFSADTPEIVYTHDTGLDYITYSDYELDPANPLAGGAAWIEGAFVPPSEARISIFDQGFYT

SDATYTTFHVWNGNAFRLGDHIERLFSNAESIRLIPPLTQDEVKEIALELVAKTELREAMVT

VTITRGYSSTPFERDITKHRPQVYMSACPYQWIVPFDRIRDGVHLMVAQSVRRTPRSSIDPQ

VKNFQWGDLIRAIQETHDRGFELPLLLDCDNLLAEGPGFNVVVIKDGVVRSPGRAALPGITR

KTVLEIAESLGHEAILADITPAELYDADEVLGCSTGGGVWPFVSVDGNSISDGVPGPVTQSI

IRRYWELNVEPSSLLTPVQYALEHHHHHH 

 

>AtR 

MASMDKVFAGYAARQAILESTETTNPFAKGIAWVEGELVPLAEARIPLLDQGFMHSDLTYDV

PSVWDGRFFRLDDHITRLEASCTKLRLRLPLPRDQVKQILVEMVAKSGIRDAFVELIVTRGL

KGVRGTRPEDIVNNLYMFVQPYVWVMEPDMQRVGGSAVVARTVRRVPPGAIDPTVKNLQWGD

LVRGMFEAADRGATYPFLTDGDAHLTEGSGFNIVLVKDGVLYTPDRGVLQGVTRKSVINAAE

AFGIEVRVEFVPVELAYRCDEIFMCTTAGGIMPITTLDGMPVNGGQIGPITKKIWDGYWAMH

YDAAYSFEIDYNERNLEHHHHHH 

 

>CvS-TA 

MQKQRTTSQWRELDAAHHLHPFTDTASLNQAGARVMTRGEGVYLWDSEGNKIIDGMAGLWCV

NVGYGRKDFAEAARRQMEELPFYNTFFKTTHPAVVELSSLLAEVTPAGFDRVFYTNSGSESV

DTMIRMVRRYWDVQGKPEKKTLIGRWNGYHGSTIGGASLGGMKYMHEQGDLPIPGMAHIEQP

WWYKHGKDMTPDEFGVVAARWLEEKILEIGADKVAAFVGEPIQGAGGVIVPPATYWPEIERI

CRKYDVLLVADEVICGFGRTGEWFGHQHFGFQPDLFTAAKGLSSGYLPIGAVFVGKRVAEGL

IAGGDFNHGFTYSGHPVCAAVAHANVAALRDEGIVQRVKDDIGPYMQKRWRETFSRFEHVDD

VRGVGMVQAFTLVKNKAKRELFPDFGEIGTLCRDIFFRNNLIMRACGDHIVSAPPLVMTRAE

VDEMLAVAERCLEEFEQTLKARGLA 
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>KkPAL 

MGSSHHHHHHSSGRENLYFQGHMASMTDTKTNITFGHSSLTIEQICQLAKGNATAKLNSAPE

FKHKIDQGADFIKELLREDGVIYGVTTGYGDSVTTPVPVQDTHELPLHLTRFHGCGLGSIFS

AEHTRAILATRLASLSQGYSGVSWSLLQQLELLLQKDILPRIPEEGSVGASGDLTPLSYVAA

ALIGEREVLYKGQTQPTEQVFKSLGIKPITLQPKEGLAIMNGTAVMTALACLAFQRADYLTQ

LCSRITSLCSIALQGNSAHFDELLFSVKPHPGQNQVAAWIRDDLNHYKHPRNSDRLQDRYSI

RCAPHIIGALKDAMPWMRQTIETELNSANDNPIIDGAGQHVLHGGHFYGGHIAMVMDSMKTG

IANLADLMDRQMALLVDSKFNNGLPNNLSAASEQRRPLNHGFKAVQIGVSAWTAEALKLTMP

ASVFSRSTECHNQDKVSMGTIAARDCLRILDLTEQVAAASLMAATQAVTLRIKQSQLDKSSL

SDGVLSTLEQVFEHFELVSEDRPLEHELRHFVALIQEQHWSTYAN 

 

>PcPAL 

MGSSHHHHHHSSGRENLYFQGHMASMENGNGATTNGHVNGNGMDFCMKTEDPLYWGIAAEAM

TGSHLDEVKKMVAEYRKPVVKLGGETLTISQVAAISARDGSGVTVELSEAARAGVKASSDWV

MDSMNKGTDSYGVTTGFGATSHRRTKQGGALQKELIRFLNAGIFGNGSDNTLPHSATRAAML

VRINTLLQGYSGIRFEILEAITKFLNQNITPCLPLRGTITASGDLVPLSYIAGLLTGRPNSK

AVGPTGVILSPEEAFKLAGVEGGFFELQPKEGLALVNGTAVGSGMASMVLFEANILAVLAEV

MSAIFAEVMQGKPEFTDHLTHKLKHHPGQIEAAAIMEHILDGSAYVKAAQKLHEMDPLQKPK

QDRYALRTSPQWLGPQIEVIRSSTKMIEREINSVNDNPLIDVSRNKAIHGGNFQGTPIGVSM

DNTRLAIAAIGKLMFAQFSELVNDFYNNGLPSNLSGGRNPSLDYGFKGAEIAMASYCSELQF

LANPVTNHVQSAEQHNQDVNSLGLISSRKTSEAVEILKLMSTTFLVGLCQAIDLRHLEENLK

STVKNTVSSVAKRVLTMGVNGELHPSRFCEKDLLRVVDREYIFAYIDDPCSATYPLMQKLRQ

TLVEHALKNGDNERNLSTSIFQKIATFEDELKALLPKEVESARAALESGNPAIPNRIEECRS

YPLYKFVRKELGTEYLTGEKVTSPGEEFEKVFIAMSKGEIIDPLLESLESWNGAPLPIS 

 

>PfAsp 

MGSSHHHHHHSSGRENLYFQGHMSSAASFRTENDLLGALEVPAQAYYGIQTLRAVNNFRL 

SGVPISHYPKLVVGLAMVKQAAADANRELGHLSEAKHAAISEACARLIRGDFHEEFVVDM 

IQGGAGTSTNMNANEVIANIALEAMGHQKGEYQYLHPNDDVNMAQSTNDAYPTAIRLGLL 

LGHDALLASLDSLIQAFAAKGEEFNHVLKMGRTQLQDAVPMTLGQEFRAFATTMGEDLAR 

LKTLAPELLTEVNLGGTAIGTGINADPRYQALAVQRLALISGQPLVPAADLIEATSDMGA 

FVLFSGMLKRTAVKLSKICNDLRLLSSGPRTGINEINLPARQPGSSIMPGKVNPVIPEAV 

NQVAFQVIGNDLALTMAAEGGQLQLNVMEPLIAFKILDSIRLLQRAMDMLREHCIVGITA 

NEARCRELVEHSIGLVTALNPYIGYKNATRIARIALESGRGVLELVREEGLLDEAMLADI 

LRPENMIAPRLVPLKA 
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>TcPAM 

MGSSHHHHHHSSGRENLYFQGHMASMGFAVESRSHVKDILGLINTFNEVKKITVDGTTPITV

AHVAALARRHDVKVALEAEQCRARVETCSSWVQRKAEDGADIYGVTTGFGACSSRRTNQLSE

LQESLIRCLLAGVFTKGCASSVDELPATATRSAMLLRLNSFTYGCSGIRWEVMEALEKLLNS

NVSPKVPLRGSVSASGDLIPLAYIAGLLIGKPSVVARIGDDVEVPAPEALSRVGLRPFKLQA

KEGLALVNGTSFATALASTVMYDANVLLLLVETLCGMFCEVIFGREEFAHPLIHKVKPHPGQ

IESAELLEWLLRSSPFQDLSREYYSIDKLKKPKQDRYALRSSPQWLAPLVQTIRDATTTVET

EVNSANDNPIIDHANDRALHGANFQGSAVGFYMDYVRIAVAGLGKLLFAQFTELMIEYYSNG

LPGNLSLGPDLSVDYGLKGLDIAMAAYSSELQYLANPVTTHVHSAEQHNQDINSLALISARK

TEEALDILKLMIASHLTAMCQAVDLRQLEEALVKVVENVVSTLADECGLPNDTKARLLYVAK

AVPVYTYLESPCDPTLPLLLGLEQSCFGSILALHKKDGIETDTLVDRLAEFEKRLSDRLENE

MTAVRVLYEKKGHKTADNNDALVRIQGSRFLPFYRFVREELDTGVMSARREQTPQEDVQKVF

DAIADGRITVPLLHCLQGFLGQPNGSANGVESFQSVWNKSA 

 

>VfS-TA 

MASRGSHHHHHHGANKPQSWEARAETYSLYGFTDMPSLHQRGTVVVTHGEGPYIVDVNGRRY

LDANSGLWNMVAGFDHKGLIDAAKAQYERFPGYHAFFGRMSDQTVMLSEKLVEVSPFDSGRV

FYTNSGSEANDTMVKMLWFLHAAEGKPQKRKILTRWNAYHGVTAVSASMTGKPYNSVFGLPL

PGFVHLTCPHYWRYGEEGETEEQFVARLARELEETIQREGADTIAGFFAEPVMGAGGVIPPA

KGYFQAILPILRKYDIPVISDEVICGFGRTGNTWGCVTYDFTPDAIISSKNLTAGFFPMGAV

ILGPELSKRLETAIEAIEEFPHGFTASGHPVGCAIALKAIDVVMNEGLAENVRRLAPRFEER

LKHIAERPNIGEYRGIGFMWALEAVKDKASKTPFDGNLSVSERIANTCTDLGLICRPLGQSV

VLCPPFILTEAQMDEMFDKLEKALDKVFAEVA 

Tisztított fehérjék extinkciós koefficiense 

 

Enzim Extinkciós koefficiens  
[ml/mg-1 cm-1] 

PfAsp 2,62 

KkPAL 7,43 

PcPAL 5,86 

TcPAM 7,25 
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Referencia-kromatogramok 

HPLC mérések referencia-kromatogramjai  

  

 

1. kiegészítő ábra. Phe, β-Phe és (E)-CA elválasztása HPLC-n akirális NX-C18 
kolonnán 

 

2. kiegészítő ábra. Phe, (S)-β-Phe és (R)- β-Phe elválasztása HPLC-n királis 
ZWIX(+) kolonnán 
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GC mérések referencia-kromatogramjai 

 

3. kiegészítő ábra. rac-1a és 2a referencia-kromatogramja GC-n 

4. kiegészítő ábra. rac-1b és 2b referencia-kromatogramja GC-n 
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5. kiegészítő ábra. rac-1c és 2c referencia-kromatogramja GC-n 

 

6. kiegészítő ábra. rac-1d és 2d referencia-kromatogramja GC-n 

 

7. kiegészítő ábra. 2e referencia-kromatogramja GC-n 
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8. kiegészítő ábra. rac-1e referencia-kromatogramja GC-n 

 

 

9. kiegészítő ábra. 2f referencia-kromatogramja GC-n 

 

 

10. kiegészítő ábra. rac-1f referencia-kromatogramja GC-n 
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11. kiegészítő ábra. 2g referencia-kromatogramja GC-n 

 

12. kiegészítő ábra. rac-1g referencia-kromatogramja GC-n 

 

13. kiegészítő ábra. 2h referencia-kromatogramja GC-n 

 

14. kiegészítő ábra. rac-1h referencia-kromatogramja GC-n 

 


