
 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR 

OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA 

 

 
 

 

 

 

 

Bioinfomatics-aided enzymatic process development 
 
 
 
 
 

Tézisfüzet 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szerző: Bánóczi Gergely 

Témavezető: Dr Hornyánszky Gábor 
Konzulens: Dr Poppe László 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerves Kémia és Technológia Tanszék 
Bioorganikus Kémiai Kutatócsoport 

2017 

 

 

  



1. Bevezetés és célkitűzések 

Napjainkban a biokatalízist gyakran alkalmazza az ipar különböző termékek, pl. gyógyszerek, 

élelmiszerek, vegyszerek vagy műanyagok előállítására,1 amit a molekuláris genetika, a szerkezeti biológia, az 

anyagtudományok és a bioinformatika fejlődése tett lehetővé. Az optikailag aktív természetes vegyületek és 

analogonjainak előállításai igen körülményesek lehet klasszikus szerves kémiai módszerekkel, így ezen 

anyagok szintéziséhez az enzimek kiváló alternatívát nyújtanak. A biokatalízis előnyei a szerves kémiai 

szintézissel szemben többek között a (sztereo)szelektivitás, a fenntarthatóság, a környezetbarátság, a 

gazdaságosság és a kevés képződő veszélyes hulladék lehet. Az iparilag potenciálisan alkalmazható enzimek 

úgy fejlődtek a természetben, hogy az adott organizmus számára szükséges folyamatokat katalizálják a 

biztosított körülmények között. Ezek a körülmények a legtöbb esetben nem azonosak az ipari 

körülményekkel, így ezen enzimek módosítása és fejlesztése elengedhetetlen ipari felhasználásukhoz. A 

racionális enzimtervezés első lépései az adott enzim kinetikai vizsgálata különböző szubsztrát analogonokkal, 

szerkezeti vizsgálatok és az enzim működésének környezet függése (hőmérséklet, pH, só koncentráció). Az 

így összegyűjtött adatok adják a racionális enzimtervezés alapját, ami egy összetett és napjainkban is egyre 

növekvő ipart eredményez (1. ábra).2 

A kutatócsoportban végzett munkám eredendően „többdimenziójú volt”, és nagyrészt három 

szempont szerint lehetett felosztani, i) tudományos munka aspektusa szerint (pl. alapkutatás, 

módszerfejlesztés, stb.), ii) a felhasznált biokatalitikus folyamat szerint (pl. szekunder alkoholok, vagy 

aminosavak kinetikus rezolválása stb.) és iii) az alkalmazott tudományterület alapján (pl. szerves preparatív 

kémia, számítógépes modellező eljárás fejlesztés, stb.). Célom volt, hogy támogassam a kísérleti munkát, azt 

hatékonyabbá tegyem molekula modellezéssel és a kísérletek tevezésével és értékelésével. Továbbá nagyon 

fontosnak tartottam, hogy a tudomásomra jutott összes elméleti és kísérleti eredményt értelmezzem, a 

csoport többi tagjával szoros együttműködésben dolgozzak. Mindeközben megpróbáltam a többiektől, a 

többi tudományterületből minél többet tanulni munkám során, mert az ismeretek, tapasztalatok integrálása 

                                                 
1O Kirk, TV Borchert, CC Fuglsang, Current Opinion in Biotechnology, 2002, 13, 345 
2 OECD, Key Biotechnology Indicators www.oecd.org/sti/msti.htm, 2016 

 

Figure 1 Biotechnológiai kutatás és fejlesztésre fordított aktuális kiadások országonként2 
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egy nagy egésszé sokkal hatékonyabbá teheti a tudományos munkát.  Munkám részletek a számításos 

enzimmérnökség különböző fázisaiból és szegmenseiből, többrétűek, és többségük még mindig folyamatban 

van. 

2. Irodalmi háttér 

2.1 MIO enzimek 

Az (S)-fenilalanin gyakori alkotója a biológiailag aktív peptideknek és fehérjéknek, így nagyobb 

térkitöltésű, α- és β-aminosavak sztereoszelektív előállítása igen fontos ipari szempontból. Az aromás 

ammónia-liázok és aminomutázok alternatívát kínálnak a nem természetes és optikailag tiszta fenilalanin 

származékok előállítására. Ezen enzimek szerkezete és szekvenciája hasonlóságot mutat és mindkét enzim-

ben megtalálható egy elektrofil prosztetikus csoport, az autokatalitikusan képződő 3,5-dihidro-5-metilidén-

4H-imidazol-4-on (MIO). 

A természetben a fenilalanin ammonia-liáz (PAL) a nem-oxidatív ammónia eliminációt katalizálja (S)-

fenilalaninról, fahéjsavat eredményezve, ami egy α,β-telítetlen karbonsav (2. ábra, A). A fenilalanin 

ammónia-liáz ipari fontosságát szemlélteti az a PAL-alapú szintézis, amelyet a holland DSM fejlesztett ki az 

(S)-2,3-dihidro-1H-indol-2-karboxilsav előállítására, több tonnás éves kapacitással. Széles szubsztrát 

toleranciájának köszönhetően a petrezselyem (Petroselinum crispum) fenilalanin ammonia-liáz (PcPAL) 

alkalmazásának számos példája található meg az irodalmban. Egy másik ígéretes fenilalanin ammonia-liáz a 

termofil és radioaktivitást jól tűrő Rubrobacter xylanophilus baktérium PAL enzimje (RxPAL). Ezen enzimek 

előnye a sztereokonstruktív reverz reakció, valamint jövőbeli lehetséges terápiás alkalmazásuk fenilketonúria 

és leukemia gyógyítására. 

A Pantoea agglomerans fenilalanin aminomutáz enzime (PaPAM) az (S)-α-fenilalanin izomerizációját 

katalizálja (S)-β-fenilalaninná (2. ábra, B). Ezen enzim legfőbb biológiai funkciója az andrimid bioszintézise, 

amely egy természetes antibiotikum. Habár ezen enzimet csak nemrég fedezték fel és kezdték tesztelni, 

aromás és heteroaromás (S)-α-arilalaninokkal is ígéretes eredményeket mutatott, mind sejten belül,3 mind 

pedig izolált formában.4 

                                                 
3 ND Ratnayake, C Theisen, T Walker, KD Walker, J Biotechnol, 2016, 217, 12 
4 N D Ratnayake, N Liu, LA Kuhn, KD Walker, ACS Catal, 2014, 4, 3077 

 

2. ábra A doktori munkám alatt lefedett, iparilag releváns kinetikus rezolválási folyamatok ábrája. A: reverzibilis, nem-oxidatív 
ammónia elimináció racém α-arilalaninokból fenilalanin ammónia-liáz (PAL) segítségével. B: racém α- és β-arilalaninok (S )-
szelektív 2,3-izomerizációja  Pantoea agglomerans fenilalanin aminomutáz segítségével. C: racém szekunder alkoholok 
sztereoszelektív acilezése Candida antarctica B lipáz segítségével.  

 



2.2 Lipázok 

A lipázok olyan szerin hidrolázok, definíció szerint triacil-glicerol hidrolázok, amelyeket racém 

alkoholok elválasztásához használnak (2. ábra, C). Ezen enzimek fontosságát szemlélteti, hogy a királis 

alkoholok értékesítése már 2002-ben 7 milliárd dollár bevételt hozott világszerte.5 A lipázok (E.C. 3.1.1.3) 

megkülönböztetendők az észterázoktól (E.C. 3.1.1.1.). Az egyik fő kritérium lipázok esetében a vizes és 

szerves fázis határfelületén végbemenő aktiválódás (felületi aktiválódás), melynek hatására feltételezhetően 

konformációváltozást szenved el az enzim. A lipázokat gyakran alkalmazzák az ipari termelésben biodízel, 

illatanyagok, élelmiszerek és gyógyszerek előállítására. Széleskörű felhasználásukat az teszi lehetővé, hogy a 

legkülönbözőbb vegyületek transzformációjára is képesek. Az enzimrögzítési eljárások tovább növelhetik a 

biokatalízis hatékonyságát, amire gyakori példát szolgáltat a Candida antarctica B lipáz enzim (CaLB). Habár 

a CaLB enzim nem mutat felszíni aktivációt, az enzim nyitott és zárt szerkezetét nemrég publikálták.6 

Közbenső lépések és kinetikai adatok hiányában nem tisztázott az enzim aktív konformációja, így az enzim 

rögzítésének elvei sem világosak mind a mai napig. 

 

2.3 A számítógépes modellezés elvei 

 Az enzimek modellezéséhez szükséges ismernünk a fehérje fizikai, kémiai és kinetikai tulajdonságait, 

csak ezen adatok ismeretében lehet az enzim in silico módosítását elvégezni (3. ábra). 

A legfontosabb lépés az enzim térszerkezetének ismerete, amelyet a legtöbbször a röntgen 

krisztallográfia segítségével határoznak meg. Alternatívát nyújthat a homológia modellezés, amely az enzim 

térszerkezetét modellezi a szekvenia és más leírt térszerkezetek alapján. 

Egy követketkező lépésben az enzim stabilitását befolyásoló tényezőket (oldószer, (ellen)ionok, pH, 

hőmérséklet) kell figyelebe venni. Az enzim közvetlen környezetét a legtöbb esetben vízmolekulák és 

elektromosan töltött vagy semleges oldott anyagok alkotják. Az elektrosztatikus kölcsönhatások figyelembe 

vétele igen fontos, ugyanis ez a második legerősebb kölcsönhatás a négy alapvető kölcsönhatás közül. A 

termostabilitás szerkezeti feltételei nem tisztázottak az irodalomban, azonban a diszulfid hidak és 

elektrosztatikus kölcsönhatások (sóhidak) fontossága széles körben elfogadott . 

Végül az enzim-szubsztrát kölcsönhatásokat kell megvizsgálnunk, és ezen kölcsönhatások időbeli 

változását is (reakciómechanizmus). A reakciómechanizmus feltérképezése az egyik legfontosabb lépés. A 

különböző kötési konformációk vizsgálhatók dokkolással, a reakció mechanizmust medig QM/MM 

módszerrel írhatjuk le. 

 

 

                                                 
5 AM Rouhi, Chem Eng News, 2004, 82, 49 
6 B Stauch, SJ Fisher, M Cianci, J Lipid Res, 2015, 56, 2348 

 

2. ábra Modellezés során figyelembe veendő tényezők szemléltetése egy enzimkinetikai teszt leírásán keresztül 

 

Az enzimkinetikai konstansok meghatározása 31 °C-on, különböző szubsztrát koncentrációk 

mellett 1 mL térfogatban, 50 mM nátrium-foszfát pufferben, pH 8,0-on, történtek.

(Ellen)ionok

Enzim térszerkezet Hőmérséklet

pHOldószer

Enzim-szubsztrát kölcsönhatások



3. Alkalmazott módszerek 

Részleges homológiamodellezést használtam MIO prosztetikus csoportot tartalmazó enzimek PDB 

adatbázisban megtalálható javítására. Több, teljes PAL enzim homológia modell készült későbbi fel-

használásra elméleti vizsgálatokhoz. Amennyiben szükséges volt, a nyers modelleket finomítottam, amihez 

általában a hidrogénhíd rendszerük optimálását és oldallánc pKs érték becslést alkalmaztam. Az így kapott 

szerkezeteket expliciten szolvatáltam vízzel molekula dinamikai és nagy kanonikus Monte Carlo szimulációk-

kal. Egy új eljárást fejlesztettem ki az enzimek körüli diffúz (ellen)ionfelhő, és nem-specifikus, felületi ionkö-

tődés modellezésére. Indukált-illeszkedésű dokkolást alkalmaztam mind kovalensen, mind nem-kovalensen 

kötődő ligandumok receptor-ligadnum komplexének meghatározására. Kovalens kötődés vizsgálatára kétféle 

eljárást alkalmaztam, a CaLB enzim esetében egy széles körben használt eljárás módosított változatát, míg 

MIO enzimek esetében egy saját fejlesztésűt. PAL-ok reakció mechanizmusát QM/MM módszerrel 

vizsgáltam.  

A homológiamodellek MODELLER-rel készültek. A szerkezetfinomítást a Schrödinger Suite Protein 

Preparation Wizard, MacroModel és Prime moduljaival végeztem.  A dokkolásokat ugyanezen pro-

gramcsomag Glide és Prime moduljaival végeztem, a szisztematikus konformációanalízist a Hyperchem-mel 

és MacroModellel. QM/MM számításokhoz Gaussian-t, a tisztán DFT számításokhoz az MRCC programot 

használtam. 

4. Eredmények 

4.1 Fenilalanin ammónia-liázok modellezése 

Különféle fenilalanin ammónia liázok és más MIO enzimek 3D szerkezetét vizsgáltam, elemeztem és 

modelleztem. Összehasonlítottam a PDB abadtbázisban található MIO prosztetikus csoportot tartalmazó 

ammónia-liáz és 2,3-aminomutáz szerkezeteket. Ezek több esetben is a szerkezeti hibák és inaktív kon-

formációk miatt módosításra szorultak, hogy jól közelítsék az enzimek katalitikusan aktív konformációját. Az 

ellenőrzött- és szükség szerint módosított- MIO-enzim PDB szerkezetek szolgáltak sablonul (templátul) 

nagyobb számú, szerkezettel nem, de kísérletileg mért, aktivitásbeli hőmérséklet optimummal rendelkező 

PAL szekvencia homológia modellezéséhez. A modellezési munkamenetben több beállítást is vizsgáltunk az 

alábbi szempontok szerint: fizikai-kémiai megfontolások; végeredményként egységes, megfelelő kon-

formációjú aktív centrum; összességében megfelelő fehérje szerkezet és elfogadható számú só híd. 

Ezután a PAL-ok hőmérséklet optimuma és a hőstabilitásért leginkább felelős két tulajdonság: a 

sóhidak és a diszulfid hidak számáa között próbáltunk kapcsolatot feltárni (4. ábra). Az eredményeink arra 

utalnak, hogy i) statisztikailag szignifikáns, ám gyenge korreláció mutatható ki a só hidak száma és a hőmé-

rséklet optimumok között, ii) a diszulfid hidaknak nem mutatható ki hatása a hőmérséklet optimumra. A 

diszulfid hidak elhanyagolható hatása felveti a kérdést, hogy a rekombináns fehérjetermeléshez használt 

 
Figure 4 Eukarióta eredetű PAL enzimek elméletileg meghatározott átlagos sóhíd számának és aktivitásuk hőmérséklet opti-

mumának diagramja. 

0

10

20

30

40

50

60

70

75 125 175 225 275

A
kt

iv
it

ás
 h

ő
m

é
rs

é
kl

e
t 

o
p

ti
m

u
m

a 
[o

C
]

Átlagos sóhídszám



szervezetekben lehetőség van-e minden esetben a diszulfid hidak kialakulására. A módosított PDB 

szerkezetek alapul szolgáltak további molekula modellezési vizsgálatokhoz 

Szerteágazó biokémiai, enzimszerkezeti és számításos vizsgálatok alapján három jelentősen eltérő 

reakció mechanizmus lelhető fel az irodalomban az aromás ammónia-liázok által katalizált reakcióra. Az első 

elmélet szerint a szubsztrát amino csoportja és az elektrofil MIO csoport között kialakuló kovalens kötés jobb 

távozó csoportot létrehozásával segíti elő az ammónia eliminációját (N-MIO mechanizmus). Mivel nehezen 

elképzelhetőnek tartották a nem-savas pro-S -proton eltávolítását az ammónia elimináció során egy 

enzimatikus bázis által, így az elektrofil MIO csoport egy alternatív Friedel-Crafts (FC) típusú támadását 

feltételezték az szubsztrát aromás gyűrűjére. (FC mechanizmus). Nemrégiben egy harmadik, egy lépéses 

mechanizmus is javasoltot tettek, egy homológ enzim, a tirozin ammónia-liáz (TAL) reakciójának 

számítógépes vizsgálata során, egyetlen átmentei állapotot feltételezve a dezaminálásra, kovalens kötés 

létrejötte nélkül a MIO csoport és a szubsztrát között (TS mechanizmus).  

Elsőként bizonyítottuk, hogy a petrezselyem PAL képes az ammónia eliminációt katalizálni az 

aciklusos propargilglicin-ből etinilakrilátot eredményezve, új lehetőségeket nyitva így a MIO enzimek 

alkalmazására aciklikus szubsztrátok esetében. A propargilglicin dezaminálása, mivel nem aromás, nehezen 

képzelhető el Friedel-Crafts-típusú támadással. A reakció ráadásul megfordíthatónak bizonyult, az ammónia 

addíció is működött etinilakrilátra L-propargilglicint eredményezve. QM/MM-modelleken végzett számítások 

azt mutatták, hogy az L-propargilglicin és L-fenilalanin N-MIO köztitermékei hasonló elrendeződést mutatnak, 

míg a FC-típusú komplexek rendre magasabb energiát adtak, ezzel erősítve az N-MIO köztiterméken 

keresztüli mechanizmust.  

Az így nyert tudással, a PcPAL szubsztrát toleranciáját igyekeztünk kiterjeszteni a racém sztirilalaninok 

L-enantiomereire, amelyek kevésbe vizsgált, szintetikusan kihívást jelentő nem-természetes aminosavak. A 

vad típusú PcPAL 777-szer alacsonyabb katalitikus hatékonyságot (kcat/KM) mutatott az L-sztirilalaninnal, a 

természetes szubsztrát L-fenilalanin ammónia eliminációjához képest. A vad-típusú PcPAL katalizált reakciók 

számítógépes modellezése egy nem reaktív és két reaktív konformációt azonosított, és káros 

kölcsönhatásokat az L-sztirilalanin aromás gyűrűje és az F137 aminosav fenil gyűrűje között. Az F137 

mutációja kisebb hidrofób aminosavakra egy kis méretű mutáns könyvtárat eredményezett (F137X-PcPAL, 

ahol X lehet V, A vagy G.), amelyek közül az F137V-PcPAL variáns képes volt az L-sztirilalanin hasonló 

hatékonysággal átalakítani, mint a vad-típusú fehérje a természetes szubsztrátot. Továbbá az F137V-PcPAL 

jobb katalitikus hatékonyságot mutatott több racém sztirilalanin származék esetében, lehetőséget teremtve 

a D-enantiomerek előállítására kinetikus rezolválással, még annak ellenére is, hogy ezek reverzibilis 

inhibitoroknak bizonyultak. Az F137-PcPAL megnövekedett katalitikus hatékonysága a racém sztirilalaninokra 

nézve magyarázható molekula modellezéssel, amellyel lazább enzim-szubsztrát komplexek figyelhetőek meg, 

és a nagyobb katalitikus aktivitású konformációs állapotok létrejöttének elősegítése a fő indok. A statisztikai 

modellünk szerint az F137V mutáció előnyös lesz több analogon, azonban kísérletileg nem vizsgált 

molekulára.  

 

4.2 Rubrobacter xylanophylus-ban azonosított fenilalanin ammónia-liáz (RxPAL) 
 

Baktériumok genomjában a fenialanin ammónia-liázok családjába tartozó fehérjéket keresve azo-

nosítottuk az extrém hőmérséklet és sugárzástűrő baktérium a Rubrobacter xylanophilus genomjában kódolt 

PAL-t (RxPAL). Az RxPAL homológia modellje több lehetséges diszulfid hidat mutatott, nagy számú sóhíd kia-

lakulására utalt, és erős, homogén, negatív elektrosztatikus potenciált mutatott a fehérje felületén. Ez a 

homogén felületi negatív töltés adta az ötletet, hogy kiterjesszük a kinetikai vizsgálatok pH tartományát az 

extrém lúgos pH tartományokba. És meglepetésünkre az RxPAL aktivitás vizsgálatok L-fenilalaninnal egy pH 

8.5-ös lokális maximum mellett, a globális maximum az extrém magas, pH 11.5-nél volt (5. ábra). 

 



4.3  Pantoea agglomerans-ban azonosított fenilalanin aminomutáz (PaPAM) 
 

Enantiomer szelektív izmerizációt végeztünk különböző racém α- és β-arilalaninokkal Pantoea 

agglomerans fenilalanin 2,3-aminomutázzal (PaPAM). Mind az α, mind a β-arilalaninokat elfogadt 

szubsztrátkén az enzim amennyiben kisméretű volt az aromás csoport, mint a fenil, 2-, 3-,4-fluorofenil vagy 

a tiofén-2-il. Amíg nagy méretű elektron szívó csoportokat tartlamazó, a 2-szubsztituált α-fenilalaninok nem 

reagáltak, a megfelelő szubsztituált β-aril analogonok biotranszformációja gyors volt. A 3- és 4-szubsztituált 

α-arilalaninok átalakítása könnyen ment, míg a megfelelő β-arilalaninok átalakítása rossz vagy 

kimutathatatlan volt. Minden esetben, a termékek magas enantiomer felesleg (ee) értéke kiváló enantiomer 

szelektivitást mutatott az izomerizációs reakcióban, kivéve az (S)-2-nitro-α-fenilalanin (ee 92%) β-izomerből 

való előállítása esetében. Számítógépes modellezéssel magyarázható a szubsztituensek hatása, amely szerint 

a kovalens regioizomer enzim-szubsztát komplexek közötti energia különbség az egyik faktor, amely korrelál 

a biológiai aktivitással. Több esetben is „hiszterézis” feltételezhető, egy adott regioizemer termék N-MIO 

köztitermék gyűrű konformációja (ezáltal az energiája) eltér attól a konformációtól amit az adott regioizmer 

esetében megfigyelttől amikor az a termék szerepét töltötte be.  

 

4.4 Candida Antarctica-ban azonosított Lipase B (CaLB) 
 

CaLB-t többféle technikával rögzítettük. Először a CaLB-t elektoszpinning technikával poli(vinil-alko-

hol, PVA) nanoszálakba rögzítéssel vizsgáltuk. A lehetséges “bioimprinting” hatást vizsgáltuk különböző 

szubsztrátot utánzó adalékanyagokkal, nem-ionos detergensnekkel. A már ismert hasonló hatással rendel-

kező anyagok (pl. PEG), fenil- és oktiltrietoxi-szilánok jelentősen fokozták a lipázok biokatalitikus 

tulajdonságait a PVA szálba csapdázott formájukban. A “bioimprinting” hatása több adalékanyag esetében 

magyarázható volt a CaLB nyitott és zárt formájába történő dokkolásos vizsgálatokkal. Ezen rögzített lipázok 

esetében enzim oldalról két aktivitás növelő hatást azonosítottunk; i) a lipáz aktív konformációjának stabi-

lizálását, amely feltételezhetően a zárt konformáció; ii) és több hely biztosítása a mozgékony, aktív helyet 

fedő hurkoknak az eltávolításuk után.  

CaLB-t rögzítettük szol-gél módszerrel bioinformatikai és kísérlettervezési eszközök felhasználásával. 

A nyitott és zárt konformációk in silico modellezésével történt  a szol-gél mátrixot alkotó organoszilánok 

kiválasztása, a korábban javasolt két szempont szemelőtt tartása mellett. A CaLB szol-gél rögzített formái 

kíváló biokatalizátoroknak bizonyultak alifás szubsztituenseket tartalmazó szekunder alkoholok és aminok 

kinetikus rezolválásban, mind szakaszos mind folytonos technológiával megvalósított 

biotranszformációkban. A bíztató eredmények további bizonyítékkal szolgálnak arra nézve, hogy a zárt forma 

a katalitikusan aktív konformáció.  

Racém 1-(10-etil-10H-fenotiazinil)etanol izomereit és a megfelelő acetát észterket vizsgáltuk 

kinetikus rezolválásban Candida Antarctica lipáz A és B felhasználásával, amelyből mind az alkholok mind az 

 
5. ábra RxPAL aktivitás - pH diagramja. 

 

 



észterek mindkét enantiomerjét megkaptuk optikailag tiszta formában megkaptuk. Az acilezések termékéhez 

az (R) abszolút konfigurációt rendeltük QM/MM(Hartree-Fock/3-21g:UFF) számításokkal.  

 

5. Új tudományos eredmények – Tézisek 

 

I. Elkészítettük több fenilalanin ammonia-liáz teljes vagy részleges homológia modelljét, majd 

kapcsolatot mutattunk ki a szerkezetekben található sóhidak és az enzimaktivitás hőmérséklet 

optimuma között. [1] 

 

II. Homológia modell segítségével megjósoltuk a Rubrobacter xylanophylus fenilalanin ammónia-

liáz enzim (RxPAL) különleges pH tűrését, majd kísérletek segítségével bizonyítottuk, hogy az en-

zimaktivitás pH 11,5-ös pufferoldatban lényegesen nagyobb, mint a fenilalanin ammónia-liázokra 

jellemző pH 9-es optimum tartományban. [2] 

 
III. Alátámasztottam QM/MM számításos módszerekkel, fenilalanin és propargilglicin petrezselyem 

fenilalanin ammonia-liáz enzim (PcPAL) által katalizált reakcióján keresztül, az aromás aminosav 

ammónia-liázok N-MIO mechanizmusának létjogosultságát. [3] 

 

IV. Molekulamodellezéssel megterveztük a petrezselyem fenilalanin ammonia-liáz enzim (PcPAL) 

három új mutációját. Egy kiválasztott mutánssal és a vad típusú enzimmel előállítottunk enanti-

omertiszta formában d-sztirilalanint és nagy térkitöltésű analogonjait kinetikus rezolválással. 

Azonosítottam a biokatalízist befolyásoló főbb tényezőket molekulamodellezés és statisztikai 

eszközök felhasználásával. [4] 

 

V. Megvalósítottuk több, nem természetes, aromás α- és β-alaninszármazék enantioszelektív 2,3-

izomerizációját Pantoea agglomerans fenilalanin aminomutáz enzimmel. Szignifikáns korrelációt 

mutattam ki a kovalens intermedierek energiája és a reakció regiopreferenciája között moleku-

lamodellezés és statisztikai eszközök felhasználásával. [5] 

 

VI. Előállítottunk kinetikus rezolválással enantiomertiszta formában fentiazin részt tartalmazó sze-

kunder alkoholokat és azok acetát-észtereit Candida antarctica A és B lipáz enzim (CaLA és CaLB) 

segítségével, majd meghatároztuk a vegyületek abszolút konfigurációját molekulamodellezési el-

járásokkal. [6] 

 

VII. Megvalósítottuk a Candida antarctica B lipáz enzim (CaLB) rögzítését poli(vinil-alkohol) 

nanoszálakban, különböző adalékanyagok jelenlétében. Kimutattuk, hogy egyes adalékok 

különböző mértékben növelik az enzim aktivitását és szelektivitását. Ezt a jelenséget en-

zimoldalról két okra vezettük vissza: az enzim aktív centrum integritásának megőrzésére rögzítés 

közben, és az aktív helyet fedő hurok mobilitásának elősegítésére. Sikeresen választottam ezen 

két szempont alapján, számítógépes tervezéssel, organoszilán komponenseket a CaLB szol-gél 

rögzítéséhez, mely jobb hatékonyságot, hőstabilitást és újrafelhasználhatóságot eredményezett. 

[7] 

 

 

 

 



6. Alkalmazás vagy alkalmazási lehetőség 

A fenilalnin ammonia-liázok és aminomutázok modellezésében nagyon sok a közös. A jövőben kit-

erjedtebb QM/MM vizsgálatokat, vegyületek virtuális szűrését, és enzimmutációk számítógépes tervezését 

tervezzük végrehajtani, mely jó esélyekkel kecsegtet enzimek aromás aminosavak enantioszelektív 

katalízisének vegyületre szabásával. A propargilglicin példáján felbátorodva tovább keressük a kis, aciklusos 

oldalláncú alaninok alkalmazhatóságát PAL reakcióban. 

További módszerekkel további lipázokat szándékozunk rögzíteni, amihez anyagtudományi, 

számítógépes vizsgálatokat is szeretnénk bevetni. Továbbá, közvetlen bizonyítékokat szeretnénk találni arra, 

hogy a CaLB katalitikusan aktív konformációja a zárt konformáció. Ezt felhasználva paradigmaváltást lehetne 

elérni ezzel az enzimmel és tervezésével kapcsolatban. 

Az iononok modellezésének a jövőben nagyobb szerep juthat, a mai elhanyagolt állapotához képest. 

Különösen gyógyszertervezés szempontjából izgalmas a téma, mert akár a kötőzsebekben előforduló 

aránylag erősen kötött, ám “instabil” vizek kiszorításának analógiájára, hasonlóan “instabilan” és nem-specif-

ikusan kötött ionok is előfordulhatnak, melyek kiszorítása kismolekulákkal a kötési energiát kedvező irányba 

befolyásolhatná. 
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