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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. Ezek lehetnek különböző élőlényekből származó szövetek, sejtek, sejtalkotók 

vagy sejtek által termelt extracelluláris termékek; magáért a katalízisért felelős biomolekulák 

szinte kivétel nélkül enzimek. Bár felépítésük miatt ezek általában kevésbé stabilak és 

érzékenyebbek, mint a hagyományos fém- és organokatalizátorok, szubsztrát- és 

sztereoszelektivitásuk mégis előnyt jelent.  

Az új, ígéretes enzimek felfedezése nélkül nem lehet kiszolgálni a folyamatosan változó 

ipari igényeket, szükség van ilyen irányú kutatásokra. Kollégáimmal azonosítottunk egy 

aszpartát ammónia-liáz enzimet a Pseudomonas fluorescens R124 baktériumtörzs genomjából. 

Az enzim molekuláris biológiai módszerekkel történő izolálása és előállítása után vizsgáltuk a 

tisztított enzim aktivitását és kinetikáját, valamint a viszkozitás hatását a biokatalitikus 

aktivitásra. 

Az utóbbi évek fehérjemérnöki kutatásai alapján már 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 alkalmazhatóság egyik fontos követelménye, 

megoldottam különböző biokatalizátorok rögzítését is. Egy, a kutatócsoportunkban már 

korábban kifejlesztett egészsejtes rögzítési módszert alkalmaztam rekombináns 

transzaminázokat expresszáló E. coli sejtekre. Vizsgáltam a rögzített sejtes transzamináz 

biokatalizátor-készítmények alkalmazhatóságát különböző racém aminok kinetikus 

reszolválásában szakaszos és folytonos körülmények között. Emellett megoldottam az általunk 

azonosított aszpartáz kovalens rögzítését mágneses nanorészecskék felületére. Vizsgáltam az 

így kapott rögzített aszpartáz eltarthatóságát, kinetikai tulajdonságait, valamint az aktivitását 

különböző viszkozitásviszonyok között. 

A doktori munkám során vizsgált területek mind a potenciális biokatalizátorok 

fejlesztésének részét képezik. Ezeknek egymáshoz való viszonyát, valamint a munka során 

tanulmányozott enzimeket az 1. ábrán foglaltam össze. 

                                                 

1 U. T. Bornscheuer et al. Nature 2012, 485, 185–194. 
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1. ábra. Doktori munka grafikus kivonata, biokatalizátorok fejlesztésének vizsgált területei, valamint 

a kutatás során alkalmazott enzimek összefoglalása. 

2. Irodalmi háttér 

2.1. Aszpartázok 

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

aszparaginsavról (Asp) történő eliminációját katalizálják, vagy az ellenkező irányú 

folyamatban az ammónia addícióját fumarátra. Fontos szerepet játszanak a mikrobiális 

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

alkalmazzák őket, 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. Az első alaposan 

tanulmányozott és iparilag is használt aszpartáz E. coli-ból származott, a rekombináns 

technológiák fejlődésével pedig számos további aszpartát ammónia-liázt azonosítottak és 

vizsgáltak az utóbbi évtizedekben.2  

Ipari jelentősége miatt az aszpartát ammónia-liázok rögzítését már számos módszerrel 

valósították meg. Az első immobilizált aszpartázt vad típusú E. coli sejtek egész-sejtes 

rögzítésével állították elő. Ezek a készítmények alkalmasak voltak ipari alkalmazásra is, bár 

napjainkra az aszpartázok rekombináns előállítása és tisztított enzim formájában történő 

rögzítése gazdaságilag kedvezőbb. Aszpartázokat számos hordozóra rögzítettek már, például 

                                                 

2 M. De Villiers et al. ACS Chem. Biol. 2012, 7, 1618–1628. 
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szilikára, anioncserélő gyantára, Eupergit® C epoxifelületre és MANA-agarózra. A sejtek 

becsapdázását is több módszerrel megvalósították, például polimakrilamid gélbe és polivinil-

alkoholba (LentiKats®). Aszpartázok és transzaminázok együttes immobilizálására is láthatunk 

példát, amino-epoxi Relizyme® hordozóra történő koimmobilizáció után a rögzített enzimek 

alkalmasak voltak enantiomertiszta L-fenilalanin előállítására.3 

2.2. 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. Funkciójukat tekintve 

megkülönböztethetünk ammónia-liázokat és 2,3-aminomutázokat. Az ammónia-liázok a 

megfelelő aromás aminosavról 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).  

A MIO-enzimek számos organizmusban megtalálhatóak, változatos szerepkörökben. 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. A növényekben a PAL-ok, TAL-ok és PTAL-ok kiemelkedő fontossággal bírnak, 

ugyanis a fenilpropanoid útvonal első lépését katalizálják. Ennek a metabolikus útvonalnak 

számos, növények szempontjából esszenciális terméke van, mint például a lignin, flavonoidok, 

pigmentek, valamint fitoalexinek.4 

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, sztirilalaninekből, és egyéb nemtermészetes aromás aminosavakból történő 

ammóniaeliminációt és megfelelő körülmények között az ammónia addícióját is képesek 

katalizálni. Kiváló sztereoszelektivitással rendelkeznek, így racém elegyek kinetikus 

reszolválásával számos D-Phe származék előállítására is alkalmazhatóak. Ezen felül a PAL-

oknak humán terápiás jelentősége is van, enzimhelyettesítéses terápiában alkalmazzák 

fenilketonúriás páciensek kezelésére. 

2.3. 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. A transzaminázokkal számos gyógyszerösszetevő, 

                                                 

3 M. Cárdenas-Fernández et al. Bioprocess Biosyst. Eng. 2012, 35, 1437–1444. 

4 F. Parmeggiani et al. Chem. Rev. 2018, 118, 73–118. 
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valamint ezek építőeleme állítható elő, így ipari relevanciájukhoz nem fér kérdés. A 

transzaminázok alkalmazására már számos példa van multikilogrammos, illetve akár ipari 

léptékben is. Az első átütő sikert a szitagliptin transzaminázokkal történő aszimmetrikus 

szintézisével érték el Savile és munkatársai.5 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 termostabilitása és oldószertoleranciája és az átalakítható 

szubsztrátok száma is véges az ismert enzimekkel. 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.6 

3. Kísérleti módszerek 

A munkám során felhasznált aszpartáz enzimet a Pseudomonas fluorescens R124 

törzsben találtuk bioinformatikai módszerekkel. Mivel a törzs genomiális DNS készlete 

rendelkezésünkre állt, a célenzimet kódoló gént a törzs nyers genomszekvenciájában Tblastn 

kereséssel azonosítottuk, kereső szekvenciaként a Pseudomonas aeruginosa aszpartáz (UniProt 

kód: Q9HTD7) aminosavszekvenciáját felhasználva. A legjobb találat 89,9%-os 

aminosavszekvencia-azonosságot mutatott a lekérdezett szekvenciával. A szekvencia 

polimeráz láncreakcióval (PCR) történő felszaporítása után klónozó, majd pET-15b(TEV) 

expressziós vektorba klónoztam az enzim kódoló DNS-ét.  

Elvégeztem a PcPAL (Petroselinum crispum fenilalanin ammónia-liáz), TcPAM (Taxus 

canadensis fenilalanin aminomutáz) és KkPAL (Kangiella koreensis fenilalanin ammónia-liáz) 

enzimek célzott mutagenezisét két-két pozícióban, valamint mindhárom enzim esetében 

előállítottam a kétszeres mutánsokat is. Ehhez az expressziós plazmidokat az adott mutagenikus 

primernek megfelelő kitapadási hőmérsékleten PCR reakcióban felszaporítottam, majd az 

eredeti plazmidokat DpnI-es 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.  

A rekombináns enzimek termelése során az E. coli sejteket autoindukciós illetve Luria-

Bertani táptalajon szaporítottam fel. Ezt követően a sejteket vagy nedves sejt formájában 

használtam fel, vagy a célenzim kinyerése érdekében feltártam őket. A bakteriális sejt 

extraktumból Ni-NTA affinitáskromatográfiával választottam el a célfehérjéket a többi 

sejtalkotótól, majd a tisztított fehérje minőségét SDS-PAGE és fotometriás módszerekkel 

ellenőriztem. 

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

fumársav mennyiségének spektrofotometriás követésével karakterizáltam (30°C, pH 8,8 Trisz 

puffer). Vizsgáltam az enzim pH függését, fémionfüggését, valamint kinetikáját. 

                                                 

5 C. K. Savile et al. Science 2010, 329, 305–309. 

6 I. Slabu et al. ACS Catal. 2017, 7, 8263–8284. 
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A vad típusú, valamint a mutáns MIO-enzimek (PcPAL, TcPAM és KkPAL) aktivitását 

három szubsztrátból (α-L-Phe, racém β-Phe, (E)-fahéjsav) kiindulva vizsgáltam. 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. 

A rögzített egész-sejtes transzamináz biokatalizátorokat egy kompozit szol-gél 

módszerrel állítottam elő, melyeket racém aminok kinetikus reszolválásában vizsgáltam 

szakaszos és folyamatos üzemmódban. Egy tipikus szakaszos vizsgálat rázatott reakcióban 

100 mg rögzített sejtkészítményt 5 ml foszfát pufferben szuszpendáltam (100 mM nátrium-

foszfát, pH 7,5) 30 mM racém amin (rac-1a-h, 2. 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. A folyamatos üzemű 

vizsgálatok során a szubsztrát oldatot vezettem át a rögzített biokatalizátort tartalmazó oszlopon 

különböző áramlási sebességekkel (40 μl/min és 100 μl/min között) 30°C-on. A 

származékképzést követően a minták elemzését királis állófázisú gázkromatográfiával 

végeztem. 

 

2. ábra. Vizsgált racém aminok, a rac-1e-h szubsztrátok vizsgálata a Hovione gyógyszeripari 

vállalatnál történt (Lisszabon, Portugália) 

Az epoxicsoportokkal történt meg az aszpartáz kovalens rögzítése a mágneses 

nanorészecskék (MNP-k) felszínére. 5 mg megfelelően funkcionalizált MNP-t 500 µl Trisz 

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

(0,1 mg/ml-es törzsoldatból) adtam hozzá, és az elegyet 30°C-on rázattam 2 órán keresztül. 

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

ammóniaeliminációjának követésével karakterizáltam. A rögzített enzimkészítmények 

eltarthatóságát vizsgáltam Trisz pufferben, valamint Trisz pufferben glicerin és PEG400 

jelenlétében, különböző hőfokokon. Vizsgáltam továbbá, hogy a glicerin okozta 

viszkozitásnövekedés milyen mértékben befolyásolja a rögzített enzim aktivitását. Ezért 

különböző glicerinkoncentrációkban (0, 5 és 15 v/v%) elvégeztem a rögzített enzim kinetikai 

karakterizálását 0,1 és 60 mM Asp szubsztrátkoncentráció-tartományban. 
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4. Eredmények 

4.1. P. fluorescens R124 aszpartáz izolálása és karakterizálása 

Elvégeztem a P. fluorescens R124 aszpartáz (PfAsp) izolálását, klónozását és 

expresszióját. Elvégeztük a tiszta enzim karakterizálását, a pH optimuma 8,8-nak bizonyult, az 

Asp ammóniaeliminációjában a KM értéke 5,1 mM-nak, a kcat értéke pedig 129,7 s-1-nek 

adódott. A PfAsp egy jól expresszálható, magas katalitikus aktivitású, kiváló 

szubsztrátspecificitású és –affinitású enzimnek bizonyult. 

4.1. MIO-enzimek 

Kollégáim molekuladinamikai szimulációkkal és in silico vizsgálatokkal azonosították az 

enzimcsaládban megtalálható konzervált csatornákat, melyek a szubsztrát és a termék aktív 

centrumba való be- és kijutásáért felelnek. Az azonosított csatornák mind a prokarióta, mind az 

eukarióta MIO-enzimekben előfordultak. Munkám során az azonosított csatornákat három 

különböző enzimben (PcPAL, TcPAM, KkPAL) célzott mutációkkal elzártam, és vizsgáltam 

az így előállított enzimek funkcióját. 

 

3. 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) vad típusú TcPAM b) TcPAM Q319E mutáns, az elzárt szubsztrát útvonallal (magenta) c) 

TcPAM N458F mutáns, az elzárt szubsztrát útvonallal (cián) 

A három enzim közül a KkPAL enzimaktivitása gyakorlatilag teljesen megszűnt a 

mutációk hatására, a csatornák lezárása teljes mértékben meggátolta a szubsztrát aktív 

centrumba jutását, a reakciókból 7 nap elteltével sem tudtunk terméket detektálni. 

A PcPAL enzimek katalitikus aktivitása sokszorosára csökkent a csatornák elzárásának 

következtében; míg a vad típusú enzim nagyjából egy óra alatt elérte az egyensúlyi állapot 

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

2,3-aminomutáz aktivitás az egy hetes reakciók végére sem. A PcPAL Q348E/N487F kétszeres 

mutáns képes volt a racém β-Phe-ból kis mennyiségben (E)-fahéjsavat előállítani, egy hetes 

reakcióidő mellett 3,8%-os konverzióval, tehát a konzervált szubsztrátútvonalak lezárása az α-

ammónia-liáz aktivitás csökkenése mellett a β-ammónia-liáz aktivitás megjelenését okozta. Az 

enzimek kinetikai vizsgálata során kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy a 

konzervált útvonalak lezárása a szubsztrát aktív centrumba való bejutását valóban erősen 

gátolta, és a kétszeres mutáns esetében már ez vált a sebességmeghatározó lépéssé a reakció 

során. 
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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. Eukarióta (R)-szelektív PAM (TcPAM) esetében bármelyik, 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 enantiomerszelektivitásra kifejtett 

hatása volt a hangsúlyosabb. Feltehetően a két szubsztrát útvonal módosításának és a Q319-es 

aminosav szubsztrátkötésben 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. 

4.3. Egész-sejtes rögzített transzaminázok alkalmazása 

Munkám során három (R)-szelektív (Aspergillus terreus [AtR-TA], Arthrobacter sp. 

[ArR-TA], valamint utóbbi mutáns változata [ArRmut-TA]) és három (S)-szelektív 

transzaminázt (Chromobacterium violaceum [CvS-TA], Vibrio fluvialis [VfS-TA] és 

Arthrobacter citreus [ArS-TA]) transzaminázt rögzítettem és vizsgáltam racém aminok 

(rac-1a-h) szakaszos és folyamatos 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 szubsztrátokon, az 1a és 1b szubsztrátokon 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 tudtunk 

elérni ennek a vegyületnek az enantiomertiszta előállítását (S)-szelektív transzaminázokkal 

történő kinetikus reszolválással. 

Ugyanezzel az öt szubsztráttal vizsgáltam az (R)-szelektív transzaminázokat is. A vizsgált 

szubsztrátokon 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. 

Az egészsejtes rögzített transzaminázok alkalmazhatóságának bizonyítása érdekében a 

preparatív léptékben történő felhasználását is vizsgálni kívántam. Ehhez elvégeztem a rac-1d 

szubsztrát hosszútávú folyamatos kinetikus reszolválását az ArS-TA és AtR-TA rögzített 

transzaminázokkal (7. ábra). Az (S)-1d és (R)-1d vegyületeket jó hozammal és kiváló 

enantiomerfeleslegben tudtuk izolálni. 
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4. ábra. A leghatékonyabb a) (S)-szelektív (ArS-TA) és b) (R)-szelektív (AtR-TA) egész-sejtes 

rögzített transzamináz hosszú távú stabilitása rac-1d preparatív léptékű folyamatos üzemű kinetikus 

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

4.4. MNP hordozóra rögzített aszpartáz karakterizálása 

Előállítottam MNP hordozóra rögzített aszpartáz készítményeket, melyek eltarthatóságát 

és kinetikai viselkedését karakterizáltam. Az MNP-kre rögzített enzimek eltarthatóságát 

különböző additívek jelenlétében vizsgáltuk annak érdekében, hogy tovább felhasználható 

biokatalizátor-készítményeket kapjunk. Elsőként a glicerin és a PEG400 hatását vizsgáltuk a 

rögzített aszpartázok eltarthatóságára 10 v/v%-os koncentrációban. A glicerin ideális adaléknak 

bizonyult a tárolás szempontjából, 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. 

Elvégeztük ezért a szabad és a rögzített aszpartáz kinetikai karakterizálását Trisz 

pufferben, valamint 5 és 15 v/v% glicerintartalom mellett, ennek eredményeit az 1. táblázat 

tartalmazza. A kinetikai paramétereket a szabad enzimével összehasonlítva megállapítható, 

hogy a kovalens rögzítés hatására a maximális reakciósebesség nagy mértékben lecsökkent, és 

ezzel egy időben megnőtt a KM értéke. Mind a natív, mind a rögzített enzim esetében 

megfigyelhető volt a növekedő viszkozitás inhibeáló hatása. Mindkét esetben lineáris 

összefüggés volt megfigyelhető a relatív viszkozitás és a relatív kezdeti reakciósebesség között. 

Ezt natív enzimekre már több esetben bizonyították, aszpartázra azonban még nem, továbbá 

semmilyen rögzített enzim esetében nem vizsgálták ennek az alkalmazhatóságát. Ennek 

elsősorban a rögzített enzimes rendszerek mikrofluidikai modellezésében lehet jelentősége. 

1. 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 
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5. 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] 

6.  Alkalmazási lehetőségek 

A biokatalizátorok alkalmasak kémiai reakciók fenntartható és környezetbarát 

megvalósítására mind laboratóriumi, mind ipari léptékben. A természetben számos fehérje 

alapú biokatalizátor megtalálható, melyeket már ma is számos aszimmetrikus szintézisben és 

kinetikus reszolválási technológiában alkalmaznak. Kutatásom során azonosítottam, izoláltam 

és karakterizáltam egy széles működési tartománnyal, magas szubsztrátspecificitással és 

katalitikus állandóval rendelkező aszpartázt a P. fluorescens R124-es törzsből. A MIO-enzimek 

családjában megtalálható konzervált szubsztrátútvonalak célzott elzárásával kíséreltem meg az 

enzimfunkció, valamint az enantiomerpreferencia megváltoztatását. 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 
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gazdaságosságához arra is szükség van, hogy a költségesen előállított enzimeket rögzített 

formában többször és tartósan lehessen felhasználni. 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 folyamatos körülmények között. A gyógyszeriparban a királis aminok fontos építőelemei 

számos aktív gyógyszerösszetevőnek, így biokatalitikus előállításuknak kiemelt jelentősége 

van. A Pseudomonas fluorescens R124 aszpartáz rögzítése során a tisztított enzimet kovalensen 

rögzítettem mágneses nanorészecskék felületére. Megállapítottuk, hogy a katalitikus állandó és 

a viszkozitás közötti összefüggés lineáris rögzített enzimek esetében. Ezt natív enzimekre már 

több esetben bizonyították, azonban semmilyen rögzített enzim esetében nem vizsgálták ennek 

az alkalmazhatóságát. Ennek elsősorban a rögzített enzimes rendszerek mikrofluidikai 

modellezésében lehet jelentősége. 
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