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1. BEVEZETÉS 

 

A biotechnológia elősegíti a környezetbarát folyamatok kialakítását, így az elmúlt pár 

évtizedben egyre nagyobb figyelmet kap mind ipari szinten, mind a laboratóriumi eljárások 

fejlesztésekor.
 1 

A biotechnológia az enzimeket és egész sejteket széles körben alkalmazza 

királis gyógyszermolekulák, íz- és illatanyagok előállításakor. Azonban sokszor előfordul, 

hogy a biokatalitikus módszerek nem elég hatékonyak: az enzimek alacsony stabilitással 

rendelkeznek a nem konvencionális körülmények között (9-es pH érték felett és magasabb 

hőmérsékleten), a nem természetes szubsztrátok és termékek inhibíciója léphet fel. Ma már 

számos enzimstabilizációs és enzimmérnökségi módszer elérhető. A géntechnológia fejlődése 

elősegítette az új, fejlettebb, stabilabb biokatalizátorok kifejlesztését és fermentációját. Az 

elmúlt pár évben a kutatók az új enzimek keresését az extremofil mikroorganizmusok között 

végzik (extrém feltételekhez alkalmazkodtak, pl. magas hőmérséklet, pH és sókoncentráció).
2
 

Ezeket az enzimeket közvetlenül extrém reakció körülmények között használhatjuk 

fejlesztési eljárások alkalmazása nélkül.
 

Mindazonáltal, a biotechnológia a már ismert enzimek katalitikus tulajdonságainak 

továbbfejlesztésére is használható: enzimek vagy egész sejtek rögzítésére. Általában a 

rögzített biokatalizátorok fejlesztését 3 fő lépésre oszthatjuk fel: 

 Aktív és stabil enzimek / egész sejtek kiválasztása 

 Enzim immobilizációs technikák fejlesztése  

 A rögzített készítmények biokatalitikus tulajdonságainak meghatározása és 

folytonos üzemű kinetikus rezolválásokban való alkalmazása. 

A doktori értekezésem célja különböző enzimrögzítési módszerek bemutatása, valamint 

néhány lehetőség felvázolása az enzimműködés javítására. A különböző enzim és egész sejtes 

rögzítési módszerek szélesíthetik az enzimek felhasználási lehetőségeit a folytonos üzemű 

kinetikus rezolválásokban. Az 1. ábra a fejlesztett biokatalizátorokkal elvégzett kinetikus 

rezolválásokat demonstrálja. 

 

1.ábra. A rac-1a,b kinetikus rezolválása Burkholderia cepacia (BcL) és Candida antarctica 

lipáz B (CaLB) biokatalizátorokkal folytonos üzemű reaktorokban; rac-3a-c kinetikus 

rezolválása Chromobacterium violaceum ω-transzamináz (CvTA) biokatalizátorral 

 
 
1. S. Heux, I. Meynial-Salles, M.J. O’Donohue, C. Dumon, Biotechnol. Advances, 2015, 33, 1653–1670. 

2.  Biotechnology of Extremophiles: Advances and Challenges, P.H. Rampelotto, Ed. Springer, 2016. 
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2. IRODALMI HÁTTÉR 

2.1. Biokatalizátor rögzítési technikák 

 

A biotechnológiai kutatási projektek többsége ma már az enzim és egész sejtes rögzítési 

technikákra összpontosít. A megfelelő rögzítési módszer megtervezése és az enzim aktív 

konformációjának megtartása aktív, stabil és szelektív biokatalizátort eredményez. A 

rögzítési módszerek széles körben használhatóak az iparban az alacsony költségek, magas 

enzimspecifitás és aktivitás miatt. Az enzimrögzítési technikákat számos szempont szerint 

csoportosíthatjuk, de a legfontosabb felosztás szerint megkülönböztetünk fizikai (reverzibilis) 

és kémiai (irreverzibilis) módszereket. Az immobilizálás az enzimmolekulák rögzítését 

jelenti valamilyen nem oldható hordozóra vagy enzim aggregátumok létrehozását. A 

fehérjéket keresztkötő ágensekkel köthetjük a hordozóhoz vagy egymáshoz. A 2. ábra a már 

említett módszereket demonstrálja (A, C és E képek a fizikai módszereket, míg a B és D 

képek a kémiai módszereket ábrázolják). Az enzimrögzítés sikerességét nagyban befolyásolja 

a rögzítési módszer, a hordozó típusa, valamint az enzim szerkezete.
3,4  

 

2. ábra. Eltérő módon rögzített biokatalizátorok 

A fizikai módszerek magukba foglalják az adszorpciót és az enzimmolekulák 

diszperzióját különböző szilárd hordozó felületén vagy az enzim mátrixba ágyazását, míg a 

kémiai módszerek az enzim aminosav oldalláncainak módosítását jelentik. Az adszorpció egy 

enyhe rögzítési eljárás, ami az enzim és a hordozó felszíne közötti intermolekuláris 

kölcsönhatásokból származik (van der Waals-erő, hidrogénhíd, hidrofób kölcsönhatások).
5
 A 

rögzítés körülményei jelentősen befolyásolják az enzimműködést: hidrofób csoportok 

sűrűsége, pH, ionerősség, hőmérséklet, oldószer polaritása. Mivel az enzimrögzítés 

reverzibilis, a hordozó a reakció után visszanyerhető. Az enzim mátrixba ágyazása egy 

kézenfekvő megoldás, ha az enzim könnyedén elveszti aktivitását. Következésképpen, egy 

stabil, aktív és szelektív biokompozit létrehozásához a rögzítés során számos szempontot kell 

figyelembe venni. Nemcsak a hordozó kémiai és fizikai tulajdonságai határozzák meg a 

biokatalizátor tulajdonságait, hanem az aktiválási módszerek is.
6  A hordozó racionális 

kiválasztása (megfelelő alak, mechanikai és kémiai stabilitás, szemcseméret, pórusméret, 

porozitás és a pórusok eloszlása) nemcsak az enzimműködést befolyásolja, hanem lehetővé 

teszi a biokatalizátorok folytonos reaktorokban történő használatát. A bioimmobilizálás 

számára a hozzáférhető pórusok a kedvezőek. A nagy fajlagos felület elengedhetetlen a 

magas enzim „loading” és ezáltal magas enzimaktivitás eléréséhez. A pórusok nagysága 

akkor kedvező, ha legalább 3-9-szer nagyobbak, mint az enzim átmérője (>30 nm), így az 

enzimek szabadon diffundálhatnak a pórusokban. Továbbá a hordozónak mechanikailag 

 
3. A.B. Salleh, New lipases and proteases, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2006. 

4.  G. Bayramoǧlu, B. Kaya, M.Y. Arica, Food Chemistry, 2005, 92, 261–268. 

5. Enzyme Stabilization and Immobilization, ed. Shelley D. Minteer, 2011, Humana Press  

6. N.R. Mohamad, N.H.C. Marzuki, N.A. Buang, F. Huyop, R.A. Wahab, Biotech. & Biotechnol. Equip., 2015, 29, 205–

220. 
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stabilnak kell lennie, hogy csökkenjen a nagy nyíróerőkből és nyomásesésből származó 

szemcsetörés. 

 

2.2. Kovalens enzimrögzítés 

 

A biokatalízis egy hatékony módszert kínál enantiomertiszta vegyületek előállítására, 

de a biokatalizátorokból származó enzim kimosódása súlyos termékszennyeződéshez 

vezethet. A probléma kiküszöbölhető irreverzibilis kovalens enzimrögzítési módszer 

alkalmazásával: keresztkötések létrehozásával az enzim és a hordozó felülete között. Az 

enzim aminosav oldalláncai különböző funkciós csoportokat tartalmazhatnak (pl. amino-, 

tiol-, karboxil- vagy hidroxil csoportok), amelyek alkalmasak kovalens kötések létrehozására. 

A cisztein tiol csoportja a legreaktívabb nukleofil, de az aminocsoportok jelenléte 

valószínűbb. Néhány lizin aminosav az aktív hely közelében helyezkedhet el, melyek 

elengedhetetlenek az enzimműködés szempontjából. Amennyiben ezek az aminocsoportok 

részt vesznek a keresztkötések kialakításában, a biokatalizátor elveszítheti aktivitását. 

Egészen mostanáig, a glutáraldehidet széles körben használták a kovalens rögzítésekben 

aminocsoportot tartalmazó hordozók esetében vagy keresztkötő ágensként a fehérje-fehérje 

aggregátumok létrehozásánál. (3.ábra).
7,8 

Ideális esetben az aldehid csoportok nagyon 

reaktívak és Schiff-bázist képeznek a lizin oldalláncokkal az enzim felszínén. 

 

3.ábra. Néhány példa amino-funkcionalizált hordozókon történő kovalens enzimrögzítésre 

Habár a glutáraldehiddel aktivált hordozók előállítása egy egyszerű módszer, az aktivált 

hordozók rövid távú stabilitása a módszer nagy hátránya. Több tanulmány is demonstrálta, 

hogy a hordozókat közvetlenül az enzimrögzítés előtt állították elő.
9,10 

Egyéb bifunkciós 

ágensek is használhatóak a kovalens enzimrögzítésben, mint a triklórtriazin, hexametilén-

diizocianát, bróm-cianid (3B, 3C és 3D ábra). Azonban az iparnak olyan módszerre van 

szüksége, amellyel stabil és robusztus enzimhordozók állíthatóak elő. Az epoxi hordozó 

kitűnő választás rögzített biokatalizátorok előállítására az epoxi csoportok stabilitása miatt. 

 
7. F. Lopez-Gallego, L. Betancor, C. Mateo, A. Hidalgo, N. Alonso-Morales, G. Dellamora-Ortiz, J.M. Guisan, R. 

Fernandez-Lafuente, J. Biotechnol., 2005, 119, 70–75. 

8.  J.M. Guisan, Immobilization of Enzymes and Cells, Humana Press, 2013. 

9. H. Zaak, L. Fernandez-Lopez, C. Otero, M. Sassi, R. Fernandez-Lafuente, Enzyme Microb. Technol., 2017, 106, 67–

74. 

10. O. Barbosa, R. Torres, C. Ortiz, R. Fernandez-Lafuente, Process Biochem., 2012, 47, 1220–1227. 
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Továbbá az epoxi csoportok egyéb nukleofilekkel is reakcióba lépnek (pl. aminosavakkal).
11

 

A hidrofób csoportok jelenléte nélkülözhetetlen és elősegíti az enzim rögzülését a felszínen. 

A hidrofób és epoxi csoportok arányának változtatásával a hordozó felszíne kitűnően 

finomhangolható az egyes enzimek számára. 

 

3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

3.1. Lipázok rögzítése (BcL vagy CaLB) 

3.1.1. A BcL adszorpciós rögzítése kevert felületmódosítású mezopórusos szilikagélre 

 

30 mg Burkholderia cepacia lipázt Tris pufferben oldottunk fel (14,3 ml, 100 mM, pH = 7,5, 

ionerősség NaCl-al beállítva), melyhez 300 mg felületmódosított szilikagélt, 30 mg additívet 

és 750 µl izopropanolt adtunk. Az elegyet 400 rpm-en és 4 °C-on 24 órán keresztül rázattuk. 

Az adszorpciós BcL biokatalizátort üvegszűrőn (G4) szűrtük, 10 ml desztillált vízzel, foszfát 

pufferrel (10 ml, 20 mM, pH = 7,2), izopropanollal (2 × 10 ml) és 10 ml hexánnal mostuk, 

majd szobahőmérsékleten szárítottuk 2 órán át és 4 °C-on tároltuk. 

 

3.1.2. CaLB rögzítése biszepoxiddal aktivált aminoalkil hordozókra 

 

40 mg liofilizált Candida antactica B lipázt foszfát pufferben oldottunk fel (10 ml, 100 mM, 

pH =7,5), majd 200 mg hordozót adtunk az oldathoz. Az enzim-hordozó szuszpenziót 400 

rpm-en szobahőmérsékleten 24 órán keresztül rázattuk. Az immobilizált CaLB biokatalizátort 

üvegszűrőn szűrtük (G3), izopropanollal (2 × 15 ml) és 15 ml hexánnal mostuk, majd 

szobahőmérsékleten szárítottuk 4 órán át és 4 °C-on tároltuk. A rögzítés előtti és utáni 

proteinkoncentrációt Bradford módszerrel határoztuk meg.
12

 A rögzítési hatékonyságot (IY) a 

következő egyenlet szerint számítottuk ki: IY (%) = P/P0 × 100 (ahol P0 [mg ml
-1

] a kezdeti 

enzimkoncentráció az immobilizálás előtt, és P [mg ml
-1

] proteinkoncentráció a felülúszóban 

a rögzítés után). 

 

3.2. ω-Transzamináz rögzítése biszepoxiddal aktivált aminoalkil hordozókon 

 

Egy 1,5 ml-es Eppendorf csőbe bemértük a transzaminázt (210 µl, 4,8 mg mL
-1

), majd 

HEPES pufferrel hígítottuk (790 µL, 50 mM, pH = 7,0), és 10 mg hordozót adtunk hozzá. Az 

enzim:hordozó arányt állandóan tartottuk (1:10). A szuszpenziót 900 rpm-en 

szobahőmérsékleten rázattuk 24 órán keresztül Eppendorf rázógépben. Az immobilizált 

transzaminázt centrifugáltuk, HEPES pufferrel mostuk (2 × 1.0 ml). A protein koncentrációt 

a felülúszóban a rögzítés előtt és után Nanodrop 2000 készülékkel mértük meg. A rögzítési 

hatékonyságot (IY) a következő egyenlet szerint számítottuk ki: IY (%) = P/P0 × 100 (ahol P0 

[mg ml
-1

] a kezdeti enzimkoncentráció az immobilizálás előtt, és P [mg ml
-1

] 

proteinkoncentráció a felülúszóban a rögzítés után). Rögzítés után a transzamináz 

biokatalizátorokat azonnal felhasználtuk a kinetikus rezolválásokban. 

 
11. M. Mihailović, M. Stojanović, K. Banjanac, M. Carević, N. Prlainović, N. Milosavić, D. Bezbradica, Process 

Biochem., 2014, 49, 637–646. 

12. M.M. Bradford, Anal. Biochem., 1976, 72, 248–254. 
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3.3. Egész sejtek rögzítése szol-gél mátrixban 

 

Az első lépésben a szilika szolt készítettük el: 0,72 ml TEOS-hoz 65 µl 0,1 M HNO3-at és 

0,25 ml desztillált vizet adtunk, majd az elegyet 5 percig szonikáltuk és 4 °C-on hűtöttük 24 

órán keresztül. 150 mg MAT540 szilikagélt adtunk az elegyhez, majd 3 ml sejtmasszát (0,5 g 

centrifugált sejtmassza –E. coli vagy LeKRED sejtek- 3 ml foszfát pufferben 100 mM, pH= 

7,5), és a szuszpenziót erősen rázattuk, míg homogénné vált. A szilika szolt és a sejtmasszát 5 

percig rázattuk. A gélesedés 30 percen belül szobahőmérsékleten lejátszódott és a gélt 

további 48 órán át 4 °C-on tároltuk. Ezután a biokatalizátort foszfát pufferrel mostuk (2 × 15 

ml, 100 mM, pH = 7,5), centrifugáltuk és szobahőmérsékleten szárítottuk 24 órán keresztül, 

majd 4 °C-on tároltuk. 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. Additívek hatásának vizsgálata a Burkholderia cepacia lipáz felületmódosított 

szilikagélre történő rögzítése során 

 

A BcL adszorpcióját és kovalens rögzítését több mint 40 additív, stabilizálószer vagy 

felületaktív anyag jelenlétében végeztük el. Az immobilizált BcL készítmények biokatalitikus 

tulajdonságait racém szekunder alkoholok kinetikus rezolválásában (KR) szakaszos és 

folytonos üzemű bioreaktorokban vizsgáltuk: szubsztrátok a racém 1-feniletanol (rac-1a) és 

racém 1-(tiofen-2-il)etan-1-ol (rac-1b) voltak. 

Amikor a BcL közvetlen adszorpcióját valósítottuk meg (additív nélkül), a konverzió alig érte 

el a 2,3%-ot a rac-1a kinetikus rezolválásában (4 h után). A poli(vinil-alkohol)ok és 

polietilén-glikolok hozzáadásával értük el a legmagasabb enzimaktivitást. A különböző 

poli(vinil-alkohol)ok eltérő molekulatömegűek és hidrolízisfokúak voltuk. A PVA 4-88 

hozzáadásával az enzimaktivitás tizenegyszeresére nőtt. A legaktívabb BcL / PEG 20k 

készítmény tizenháromszor aktívabbnak bizonyult a rac-1a KR-ban, mint az additív nélküli 

adszorpciós készítmény. Miután elvégeztük az adszorpciós készítmények tesztreakcióit, a 

BcL kovalens rögzítését is megvalósítottuk glicerin-diglicidil-éterrel aktivált szilikagélen.  

1.táblázat. Az immobilizált BcL készítmények biokatalitikus tulajdonságai a rac-1a kinetikus 

rezolválásában (szakaszos üzemben) 

Additív 
c 

(%) 

ee(R)-2a 

(%) 
E 

Ub 

(µmol g
-1

 min
-1

) 

- 2.3 98.1 >100 1.6 

Tween 80 9.9 99.2 >200 6.7 

PVA 4-88 26.1 99.5 »200 17.9 

PVA 18-88 22.5 99.4 >200 15.4 

PVA 13-23-88 25.8 99.3 >200 17.6 

PVA 72-98 14.8 98.9 >200 10.1 

PEG 8k 24.6 99.5 »200 16.8 

PEG 20k 30.0 99.0 >200 20.5 

Laurinsav 13.8 99.3 >200 9.4 

Olajsav 23.3 99.3 >200 15.9 

Trilaurin 14.2 99.4 >200 9.7 
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A folytonos üzemű kinetikus rezolválásokhoz a két legaktívabb BcL készítményt (PVA 18-88 

és PEG 20k) választottuk ki, melyeknél vizsgáltuk a szubsztrát koncentráció és hőmérséklet 

hatását a produktivitásukra (rflow, µmol g
-1

 min
-1

, 4A.ábra). A készítmények produktivitás-

hőmérséklet profilja eltérőnek adódott (4C.ábra). A BcL / PEG 20k optimális működési 

hőmérséklete 30 °C volt, így 40 °C fölött már veszített aktivitásából. A BcL / PVA 18-88 

készítmény 80 °C-ig magas termostabilitást mutatott és csak a magasabb hőmérsékleten 

kezdte elveszteni aktivitását. Mindkét adszorpciós BcL enantioszelektivitása (E értéke) 

maximumot mutatott (4D.ábra). A BcL / PEG 20k magasabb enantioszelektivitást mutatott 

alacsonyabb hőmérséklet tartományban (0–50 °C), 20 °C környékén mutatott maximumot, de 

30 °C felett már drasztikusan csökkent. A BcL / PVA 18-88 enantioszelektivitása ~30 °C-on 

mutatott maximumot és sokkal lassabban csökkent 100 °C-ig. Ezt a megfigyelést a két 

additív eltérő oldhatóságával magyarázhatjuk. A PEG 20k additív jól oldódik az oldószerben 

(hexán/terc-butil-metil-éter 2/1 arányú elegye), így folyamatosan kimosódik a 

biokatalizátorból, amely így elveszti aktivitását. A PVA 18-88 additív gyakorlatilag nem 

oldódik a szerves oldószerben az intermolekuláris hidrogénhíd kötések miatt.
13

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ábra. A rac-1a folytonos üzemű kinetikus rezolválása. A szubsztrát koncentráció hatása a 

specifikus enzimaktivitásra 30 °C-on, rflow (A); hőmérséklet hatása a termék enantiomertisztaságára, 

ee(R)-2a (B); hőmérséklet hatása specifikus enzimaktivitásra, rflow (C) és hőmérséklet hatása az 

enantioszelektivitásra, E (D). 

 
13. P. Chetri, N.N. Dass, N.S. Sarma, Chin. J. Polym. Sci., 2008, 26, 399–404. 

A 

C 

B 

D 
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4.2. Biszepoxidokkal aktivált aminoalkil hordozók fejlesztése Candida antarctica B 

lipáz kovalens rögzítéséhez 

 

Célul tűztük ki aminoalkil funkciós csoportot tartalmazó hordozók felületének 

aktiválását enzimek kovalens rögzítéséhez. Mint ahogy már a glicerin-diglicidil-éter 

hatásosságát bizonyítottuk az enzimrögzítésekben, egyéb különböző lánchosszúságú 

biszepoxidokat választottunk a kutatásunkhoz (5.ábra). A hordozók felületének aktiválása 

után a CaLB rögzítését foszfát pufferben (pH = 7,5) végeztük el szobahőmérsékleten 24 órán 

keresztül. A biokatalizátorokat a rac-1a KR-ban teszteltük (1.ábra). A szakaszos üzemű 

tesztek alapján a biszepoxidok jelentősen befolyásolták a kovalensen rögzített CaLB 

tulajdonságait a csak adszorpciósan rögzített CaLB biokatalizátorhoz képest (módosítatlan 

hordozókon). Az 1,4-ciklohexán-dimetanol-diglicidiléterrel (CH), 1,6-hexándiol-

diglicidiléterrel (HD) és glicerin-diglicidiléterrel (GD) aktivált hordozókon rögzített enzim 

mutatta a legmagasabb aktivitást. A készítmények stabilitását visszaforgatásos kísérletekben 

is teszteltük. Habár minden biokatalizátor veszített az aktivitásából a körök során, a HAHD 

CaLB aktivitásának 90 %-át megtartotta 13 kör után is. Ez alátámasztotta, hogy a távtartó 

karok megfelelő hossza és hidrofobicitása az enzim és a hordozó felülete között nemcsak a 

kezdeti aktivitás meglétéhez járul hozzá, hanem a hosszútávú stabilitást is biztosítja.  

 

5.ábra. CaLB kovalens rögzítése a biszepoxidokkal aktivált hordozókon. Biszepoxidok 

rövidítései: GD: glicerin-diglicidiléter, HD: 1,6-hexándiol-diglicidiléter, CH: 1,4-ciklohexán-

dimetanol-diglicidiléter, BD: 1,4-butándiol-iglicidiléter, PE: polietilén-glikol-diglicidiléter, ND: 

neopentilglikol-diglicidiléter 

A rögzített CaLB termostabilitását folytonos reaktorokban a rac-1a KR-ban vizsgáltuk, 

a hőmérsékletet 10 °C-os lépcsőkben változtatva 0–110 °C között vizsgáltuk. Az előállított 

rögzített CaLB-k produktivitását (rflow) a kereskedelmi forgalomban is kapható CV CaLB-vel 

hasonlítottuk össze (6B.ábra). A CV CaLB produktivitása 70 °C-ig nőtt, majd jelentősen 

csökkent. Az EAGD és EACH hordozón rögzített CaLB produktivitása hozzávetőlegesen 

lineárisan nőtt a hőmérséklet növelésével (110 °C-ig). Hosszabb és flexibilisebb keresztkötő 

ágensekkel rögzített CaLB produktivitása (EAHD és HACH, HAGD készítmények) 110 °C-

ig nőtt, habár 70 °C fölött már lassult a növekedés mértéke. Az ee-hőmérséklet (6C.ábra) és 

E-hőmérséklet (6D.ábra) diagramokon látható, hogy 50–80 °C között eltérő hőmérsékleten 

mutattak maximumot. Jellegzetes különbséget mutatott az aktivált EA (~80 °C) és HA 

hordozókon (~60 °C) rögzített CaLB enantioszelektivitása, melyek alátámasztják, hogy a 

flexibilitás növekedése a szelektivitás csökkenését eredményezi.  
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6.ábra. A rac-1a folytonos üzemű kinetikus rezolválása biszepoxidokkal aktivált hordozókon 

rögzített CaLB-vel. A szubsztrát koncentráció hatása a specifikus enzimaktivitásra 30 °C-on, rflow (A); 

hőmérséklet hatása specifikus enzimaktivitásra, rflow (B) hőmérséklet hatása a termék 

enantiomertisztaságára, ee(R)-2a (C); és hőmérséklet hatása az enantioszelektivitásra, E (D). Szubsztrát 

koncentráció: 40 mg ml
-1

. 

 

4.3. Kovalensen rögzített Chromobacterium violaceum transzamináz alkalmazása 

szakaszos és folytonos üzemű racém aminok kinetikus rezolválásában 

 

A polimer hordozók biszepoxidokkal való aktiválása olcsó és könnyen megvalósítható 

technika, mely alkalmas a hordozó felületének finomhangolására. Célunk volt bebizonyítani, 

hogy ugyanazon hordozók tökéletesen alkalmasak teljesen eltérő enzimek (pl. transzamináz) 

rögzítésére. Három különböző biszepoxidot választottunk aktiváló ágensként: HD, CH relatív 

hosszú távtartó hidrofób karokkal rendelkeznek, míg a GD rövid és hidrofilebb karakterű 

keresztkötő ágens. A vad típusú CvTA enzimből megalkották a W60C mutációt, mely 

magasabb aktivitással, enantioszelektivitással és PLP toleranciával rendelkezik. Mivel a 

transzaminázok főleg vizes közegben aktívak, kiemelkedően fontos, hogy megelőzzük az 

enzim lemosódását a hordozóról. A készítményeket különböző racém aminok kinetikus 

rezolválásában alkalmaztuk (1.ábra). 

Ahogy a 2.táblázat mutatja, felületmódosítás nélkül az EA és HA hordozók a 

CvTAW60C-t csak adszorpciósan rögzítették. A kereskedelmi forgalomban kapható epoxi 

hordozón (EP) rögzített CvTA alacsony konverziót ért el a rac-3a KR-ban. A távtartó karok 

hiánya az enzim és az EP hordozó felülete között limitált flexibilitást biztosított a katalízis 

során, feltételezhető a többpontos rögzülés kialakulása. A capp és ctheor közötti eltérés a termék 

4a szelektív adszorpciójával magyarázható a hordozó felszínére. Az aminoalkil hordozók 

GD-vel történő felületmódosítása eredményezte a legalkalmasabb hordozókat a CvTAW60C 

számára. A GD-aktivált hordozókon rögzített transzamináz (CvTAW60C-EAGD és CvTAW60C-

HAGD) eredményezte a legmagasabb konverziót (49%) és kitűnő enantiomertisztaságot 
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(ee(R)-3a >99%) a rac-3a KR-ban 4 óra után. Amikor az EAHD és HAHD hordozót 

alkalmaztuk a CvTAW60C rögzítésére, az aktivitás csökkent, de az enzim meg tudta tartani 

flexibilitását. Amikor a felszín ciklohexil csoportokat tartalmazott (HACH), a még 

hidrofóbabb felület tovább csökkentette az enzim aktivitását (capp= 20%). 

2.táblázat. A rac-3a kinetikus rezolválása rögzített CvTAW60C készítményekkel
a 

Hordozó capp (%)
b
 ctheor (%) 

ee(R)-3a 
 

(%) 

EP 9 21 26 

EA 13 15 17 

EAGD 49 50 >99 

EAHD 48 50 >99 

EACH 41 44 77 

HA 14 17 20 

HAGD 49 50 >99 

HAHD 30 32 48 

HACH 20 22 29 
a 
Reakció körülmények: 30 °C, 4 óra.

 b 
Az eltérés a látszólagos (capp) és az elméleti (ctheor) 

konverziótól a keton szelektív adszorpciójával magyarázható a hordozókra 

A reakció paramétereinek optimalizálása és a rögzített CvTA szerves oldószer 

tűrőképességének vizsgálata után a stabilitásvizsgálatokat végeztük el. A CvTAW60C-EAGD 

és CvTAW60C-HAGD készítményeket sikeresen alkalmaztuk a rac-3a visszaforgatásos 

kinetikus rezolválásában 19 körön át. A folytonos üzemű KR-hoz szükséges rögzített 

enzimkészítményeket is folytonos üzemben állítottuk elő (7.ábra). A bioreaktorokat 

hordozókkal töltöttük meg és az enzimoldatot pumpa segítségével recirkuláltattuk. 

Folyamatosan monitoroztuk a rögzítési hatékonyságot. Ezután elvégeztük a rac-3a-c 

kinetikus rezolválását preparatív léptékben is. 

 

7.ábra. A rac-3a-c folytonos üzemű kinetikus rezolválása különböző térfogatárammal 

CvTAW60C-EAGD-vel töltött bioreaktorokban 



11 

 

4.4. Transzaminázt tartalmazó E. coli és ketoreduktáz törzsek rögzítése és 

alkalmazása racém aminok és alkoholok folytonos üzemű előállítására 

 
Az enzimrögzítési módszerek fejlesztése után célul tűztük ki, hogy egész sejtek 

rögzítését valósítsuk meg, melyhez egy módosított szol-gél eljárást alkalmaztunk. A 

biokatalizátorok fejlesztését a folytonos üzemben való alkalmazhatóság is meghatározta. Első 

lépésben meghatároztuk a transzaminázt tartalmazó E. coli és Lodderomyces elongisporus 

(LeKRED) egész sejtek rögzítéséhez megfelelő körülményeket. Szilikagél és a sejtek 

jelenlétében megvalósítottuk a tetraetil-ortoszilikát (TEOS) savkatalizált hidrolízisét, melyet 

a polikondenzáció követett. A rögzített sejtek aktivitását a rac-3a kinetikus rezolválásában 

vizsgáltuk. A reakció első felét a CvTA katalizálta, az (S)-3a egyik amin enantiomer 4a 

ketonná alakult, az (R)-3a enantiomertiszta formában maradt. A LeKRED által katalizált 

második lépésben a 4a keton sztereoszelektíven (S)-1c alkohollá alakult. 

 

8.ábra. Rögzített egész sejtek által katalizált kaszkád reakció  

Miután a rögzített sejtekből egy hatékony rendszert állítottunk össze, a kaszkád reakciót 

folytonos üzemben is megvalósítottuk. Két bioreaktort töltöttünk meg rögzített E. coli és 

LeKRED készítményekkel, melyeket sorba kötöttünk és a rac-3a szubsztrát oldatot 

áramoltattuk át rajtuk 30 °C-on 50 µl min
-1

 térfogatárammal. A transzaminázt tartalmazó 

sejtekhez szükséges PLP kofaktort és a NADH regenerálásához szükséges izopropanolt 

szintén a szubsztrát oldathoz adtuk. A reakciót 30 °C-on 24 órán keresztül végeztük és a 

konverziót az alkohol képződése alapján számítottuk. Miután meghatároztuk a megfelelő 

reakció körülményeket (térfogatáram 50 µl min
-1

), az (R)-3a amin és (S)-1c alkohol folytonos 

üzemű szintézisét 1 napon keresztül folytattuk. Az eredményeket a 9.ábra szemlélteti. A 

biotranszformáció első 3 órája gyors volt jelentős aktivitáscsökkenés nélkül. A transzamináz 

(ee(R)-3a>99%) sztereoszelektivitása magas maradt. 

 

9.ábra. A rögzített E. coli és LeKRED sejtek működési stabilitása folytonos üzemben 30 °C-on (ee(R)-

3a ■, ee(S)-1c ■, konverzió:  c(S)-1c)  
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Továbbá megvalósítottuk a CvTA sejtek által katalizált kinetikus rezolválást az említett 

reakciókörülmények között PLP kofaktor hozzáadása nélkül is (10.ábra, térfogatáram 50 µl 

min
-1

, 30 °C). 22 óra után a konverzió és az amin enantiomertisztasága csökkent. A folytonos 

üzemű szintézis során a kofaktor folyamatosan kimosódott a biokatalizátorból és 1 nap 

működés után valószínűleg a rendszer már nem tartalmazott kofaktort. A kofaktor jelenléte 

elengedhetetlen a katalitikusan aktív dimer transzamináz létrejöttéhez. Ezután vizsgáltuk a 

már „kimerült” biokatalizátor újraaktiválódását. 2 órán keresztül a biokatalizátort PLP 

oldatával mostuk 30 °C-on és a rac-3a kinetikus rezolválását PLP jelenlétében 

megismételtük. A transzamináz újraaktiválódott és jó konverzióval katalizálta a rac-3a 

kinetikus rezolválását. 

 

 

10.ábra. A rac-3a kinetikus rezolválása transzaminázt tartalmazó immobilizált E. coli sejtekkel PLP 

kofaktor nélkül (A: ee(R)-3a;  c4a) és kofaktor aktiválás után (B:  ee(R)-3a;  c4a) 

 

5. TÉZISPONTOK 

 

I. Megvalósítottuk a Burkholderia cepacia lipáz adszorpciós és kovalens rögzítését 

kevert (fenil-aminopropil) felületmódosítású mezopórusos szilikagélre több, mint 40 

különböző additív jelenlétében. A poli(vinil-alkohol) és polietilén-glikol additívek 

jelenlétében rögzített biokatalizátorok hőtűrését szakaszos és folytonos üzemű 

kinetikus rezolválásokban is megvizsgáltuk. Megállapítottam, hogy a racém 1-

feniletanol kinetikus rezolválása során a polietilén-glikol jelenlétében immobilizált 

BcL hőmérsékleti optimuma 50 °C-al eltért a poli(vinil-alkohol) jelenlétében 

immobilizált BcL-hez képest. [1] 

 

 

II. Megvalósítottuk a Candida antarctica B lipáz kovalens rögzítését eltérő 

lánchosszúságú és hidrofobicitású biszepoxidokkal aktivált aminoalkil (etil-amin és 

hexil-amin) polimer hordozókon. Megállapítottam, hogy a hidrofób karakterű 1,4-

ciklohexándimetanol-diglicidiléter (CH) biszepoxiddal felületmódosított hordozó 

jelentősen javította az enzim stabilitását. A racém 1-feniletanol folytonos üzemű 

kinetikus rezolválásával kimutattam, hogy a biszepoxidokkal aktivált etil-amin 

hordozókon immobilizált enzimnek magasabb hőmérsékleti optimuma volt, míg az 

aktivált hexil-amin hordozókon immobilizált enzim aktívabb és szelektívebb volt. [2] 

 

 

III. Elsőként valósítottuk meg a Chromobacterium violaceumból származó tisztított ω-

transzamináz kovalens rögzítését biszepoxidokkal aktivált polimer alapú hordozókon 
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(etil-amin és hexil-amin). Bebizonyítottam, hogy a hidrofil karakterű glicerin-

diglicidiléterrel aktivált hordozón rögzített transzamináz stabilitását több konszekutív 

kinetikus rezolválásban (racém 4-fenilbután-2-amin) is jelentős mértékben megőrizte.  

A kovalensen rögzített enzim szerves oldószer toleranciája jelentősen megnőtt, aktív 

maradt 50% v/v DMSO jelenlétében is. [3] 

 

IV. Sikeresen rögzítettük a Chromobacterium violaceum transzaminázt kifejező E. coli 

egész sejteket továbbfejlesztett szilika alapú polimer mátrixba. Bebizonyítottam, hogy 

az enzimkészítmény kompatibilis ketoreduktáz aktivitású egész sejtes Lodderomyces 

elongisporus élesztő törzzsel. A rögzített egész sejtes készítmények aktivitását a 

racém 4-fenilbután-2-amin folytonos üzemű kaszkád reakciójában vizsgáltuk, mely 

során enantiomertiszta alkoholt és amint állítottunk elő. [4] 

 

6. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 

 

A lipázokat, mint hatékony biokatalizátorokat már elterjedten alkalmazzák az iparban az 

enantiomertiszta észterek előállításában. Ezért bakteriális (Burkholderia cepacia) és gomba 

(Candida antarctica) eredetű lipázok kovalens rögzítését tűztük ki célul. Az 

enzimrögzítésben mint új “2 az 1-ben”  keresztkötő ágensek, az eltérő hidrofobicitású és 

lánchosszúságú biszepoxidok könnyedén felhasználhatóak hordozók felszínének 

finomhangolásához. Az előállított biokatalizátorok magas stabilitást és szelektivitást mutattak 

racém alkoholok kinetikus rezolválásában. Bebizonyítottuk, hogy a biszepoxidokkal aktivált 

aminoalkil hordozók más típusú (pl. Chromobacterium violaceum transzamináz) enzimek 

rögzítésére is felhasználhatóak. Ipari szinten nemcsak a natív enzimek, hanem az egész sejtes 

rendszerek is használhatóak. Az egész sejtek jó hatékonysággal rögzíthetőek módosított 

szilikát tartalmazó szol-gél mátrixba rögtön a fermentáció után, mellyel kihagyható a 

liofilizálási lépés, így csökkentve az időt a fermentáció és a biokatalizátorok felhasználása 

között. 
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