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1. BEVEZETÉS

Napjainkban egyre nagyobb a fogyasztói igény olyan termékek előállítására amelyek a 

szervezetre  nem  károsak,  természetes  alapanyagokból  készültek  valamint  a  gyártási 

technológia is lehetőleg környezetbarát, vagy az egyes gyártási folyamatok melléktermékeit 

hasznosítja.

Az utóbbi évtizedektől kezdve az egyre nagyobb kihívások előtt álló szintetikus szerves 

kémia  is  rákényszerült  hogy  a  hagyományos  szintetikus  utakat  az  új  követelményeknek 

megfelelően fejlessze, a szintézisek egy-egy lépését kicserélje vagy esetleg új módszereket 

dolgozzon ki. Az ipar számára természetesen nem közömbös egyes folyamatok kivitelezési 

költsége valamint a keletkező melléktermékek minősége és mennyisége sem. Ilyen esetekben 

általában az alapfolyamat paramétereinek megváltoztatása, katalizátorok cseréje a megfelelő 

eszköz, de gyakran a kísérleti megfigyelések valamint a reakció mechanizmusának mélyebb 

értelmezése segítségével jutunk el a megoldáshoz. 

A  szerves  kémia  másik  megoldandó  feladata  a  mind  nagyobb  számú  összetett, 

biológiailag aktív anyag gazdaságos szintézise, sztereoizomerek, királis molekulák optikailag 

aktív  formában  történő  előállítása.  Napjainkban  ezért  a  királis  vegyületek  előállítására 

alkalmas szelektív szintézismódszereket intenzíven kutatják.

Ph.D  munkám  során  olyan  kémiai  és  enzimatikus  átészteresítési  reakciókkal 

foglalkoztam  amelyeket  az  iparban  már  alkalmaznak,  vagy  olyanokkal  amelyek 

hatékonyságuk miatt az ipar számára is megfontolandó eljárást jelenthetnek. 

A dolgozat  elején,  a  kémiai  és  enzimatikus  átészteresítési  eljárásokat,  módszereket  és  a 

felmerülő alkalmazási lehetőségeket, problémákat néhány alkalmazott ipari példán keresztül 

mutatom be. 

A folyamatok részletes elemzésére, a tanulmányozott átészteresítési reakciók bevezetéseként 

térek  ki,  itt  tárgyalom  egy  adott  átészteresítési  folyamat  kémiai  vagy  enzimatikus 

megoldásának előnyeit és hátrányait, kitérve a folyamatok olyan apró részleteire is, amelyek a 

gyártás szempontjából nem elhanyagolhatóak. 

Vizsgálataim során, minden esetben, az átészteresítési eljárások molekuláris értelmezésével, a 

kísérleti megfigyelések hasznosításával a reakciók és folyamatok optimálhatók voltak. 
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2. KÉMIAI  ÉS ENZIMATIKUS ÁTÉSZTERESÍTÉS

Az első átészteresítési reakciót Friedel C. és Crafts J:R. írta le 1865-ben amikor etil-

benzoát  és  amil-acetát  elegyét  300°C-ra  melegítették  egy  zárt  csőben,  és  amil-benzoát 

valamint  etil-acetát  képződését  figyelték  meg1.  Az  első  szabadalom2 amely  átészteresítési 

termékeket ír le, két lépéses folyamatot alkalmaz: az első lépésben a triglicerideket glicerinnel 

reagáltatták,  parciális  gliceridek  képződése  közben,  majd  a  második  lépésben  a  parciális 

glicerideket  vajsavval  vagy  kapronsavval  észterezték,  hogy  egyfajta  szintetikus  vajat 

állítsanak elő.

Nemsokkal  később  Normann  W.  1924-ben3 leírta  a  fordított  folyamatot:  az  első  lépés  a 

trigliceridek reakciója volt ecetsavval vagy vajsavval, a második lépés pedig a felszabadított 

zsírsavak reakciója glicerinnel. 

Ugyancsak Normann W. volt az első, aki acetoglicerideket állított elő4, és feljegyezte, hogy a 

kiindulóanyag kemény volt és törékeny valamint púderré morzsolható, míg az átészteresítési 

termék is kemény volt,  de már nem törékeny, „az ujjak között kenőccsé alakult” (1.ábra). 

Következésképpen, megjegyezte, hogy ez utóbbi tulajdonság egy sajátos technológiai értéket 

képvisel. 

R1R1R1 + R2R2R2

R1R2R1
R1R1R2 R2R1R1
R1R1R1 + R2R2R2
R2R2R1 R1R2R2

R2R1R2

kat.
(random)

1.ábra: Trigliceridek kémiai átészteresítési elegyének random eloszlása

A trigliceridek közötti valódi átészteresítési reakcióra Normann W. különböző katalizátorokat 

használt:  aromás  vagy  alifás  szulfonsavak,  ón  vagy  ónvegyületek  és  alkáli-alkoholátok, 

valamint változatlanul magas hőmérsékletet (140-250°C) alkalmazott. 
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Napjainkban, az élelmiszeripari átészteresítési eljárások alacsonyabb hőmérsékleteket 

alkalmaznak. Amikor nátrium-metanolát katalizátort alkalmaznak, a hőmérsékletetet 100ºC 

alatt  tartják,  ha viszont enzim katalizálja az átészteresítési  folyamatot,  a hőmérséklet  még 

ennél is alacsonyabb, hogy megelőzzék az enzim denaturálódását. Csak a glicerin és nátrium- 

hidroxid kondenzációs terméke által katalizált átészteresítési folyamatot vezetik 150°C körül. 

A nem-élelmiszeripari termékek előállítását célzó eljárásokat, amelyek magukba foglalják az 

észterkötés hidrolízisét vagy metanolízisét is, magasabb hőmérsékleten és gyakran nyomás 

alkalmazásával vezetik. 

A Második Világháború után Amerikában az átészteresítési eljárásokat a zsírok, olajok 

tulajdonságainak  feljavítására  használták,  míg  Európában  az  átészteresítési  termékeket  a 

margarinok  „kemény  komponenseiként”  használták  és  használják  ma  is.  Japánban  és 

Hollandiában  a  sztereospecifikus  acilkicserélődéssel  járó  enzimatikus  átészteresítési 

folyamatokat használják kakaóvaj-helyettesítő és csecsemőtápszer előállítására.

Az amerikai gyógyszerengedélyező hatóság (FDA) 2006. január 1-től kötelezővé tette 

az élelmiszereken megjelölni a „transz  zsírok” mennyiségét. A szigorú törvények és a nagy 

nyomást gyakorló fogyasztói szervezetek hatására, egyre inkább az az irány mutatkozik, hogy 

az élelmiszerekben csökkentsék, illetve kizárják a transz zsírsavakat valamint a vegyszereket. 

A fogyasztók  által  keresett  termékek  az  un.  „zéró  transz termékek”  amelyek  0,5  % -nál 

kevesebb,  és  az  „alacsony  transz termékek”  amelyek  5  %  -nál  kevesebb  „transz  zsírt” 

tartalmaznak az össz zsírtartalomból.

A „transz  zsírok”  általában  akkor  keletkeznek  amikor  folyékony  zsírokat  keményítenek, 

például margarinok és növényi zsiradékok gyártásánál. Lényegében, a „transz zsírok” akkor 

keletkeznek  amikor  a  növényi  olajokat  –  a  jobb  tárolhatóság  és  ízstabilitás  érdekében  – 

hidrogénezik,  ám  ezek  a  zsírok  növelik  a  vér  koleszterin  szintjét  és  szívkoszorúér 

megbetegedést okoznak5. 

Mivel mindkét folyamatnak a hidrogénezésnek és a kémiai átészteresítésnek is meg van az a 

hátránya, hogy transz izomerek keletkezésével jár, ezért egészséges, alacsony transz izomer 

tartalmú és magas esszenciális zsírsav tartalmú termékek gyártásához folyékony olajok és 

természetes telített zsírok enzimatikus átészteresítését használják. 

Nem-specifikus  enzimek  (lipázok)  használatakor  a  keletkező  zsírok  triglicerid  összetétele 

hasonló a kémiai átészteresítés termékével, viszont a  transz izomer tartalom sokkal kisebb6. 
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Ezért  a  zsírok,  olajok  észteresítési/átészterzési  reakciói  során  az  enzimatikus  reakciók 

kerülnek egyre inkább előtérbe.

1,3-specifikus lipázok viszont olyan reakciókat katalizálnak amelyekben az acilcsoport 

kicserélődése  csak  a  gliceridek  1-s   és  3-s  helyzetében  történik.  Ezáltal,  a  kiválasztott 

folyékony olajok  és  természetes  telített  zsírok  megfelelő  keverésével,  valamint  specifikus 

enzim  alkalmazásával  olyan  „személyre-szabott”  fizikai-  és  nutríciós  tulajdonságokkal 

rendelkező termékeket (un. strukturált lipideket) állíthatunk elő amelyek más módszerekkel 

(pl. kémiai átészteresítés) nem kivitelezhetőek. 

O CO
O
O CO M

M
CO M

O CO
O
O CO L

L
CO L

O CO
O
O CO M

M
CO L+

1,3-specifikus lipáz

M: 6 < C < 12
L: C > 12

MCT LCT MLM

2.ábra: MLM típusú strukturált lipiek szintézise

A magas tápértékű strukturált lipidek olyan trigliceridek amelyek meghatározott zsírsavakat 

tartalmaznak  a  glicerin  meghatározott  pozíciójában.  A legelterjedtebbek  az  MLM  típusú 

strukturált  lipidek  amelyek a  glicerin  1-s  és  3-s  helyzetében közepes  szénlánchosszúságú 

zsírsavakat  tartalmaznak  (Medium chain,  C6-C12),  2-s  pozícióban  pedig  hosszú  szénláncú 

(főleg esszenciális) zsírsavakat (Long chain, C > 12) (2.ábra). A közepes szénlánc hosszúságú 

trigliceridek (MCT) klinikai céllal hasznosak, mivel gyors energiaforrást jelentenek azoknak a 

betegeknek,  akik  a  zsírok  rossz  felszívódásának  betegségével  küszködnek7,8.  Az  emlős 

hasnyálmirigy  lipáz  1,3-specifikusan  hidrolizálja  a  zsírok  észterkötéseit  és  a  közepes 

szénláncú  zsírsavakat  részesíti  előnyben  a  hosszú  szénláncú  zsírsavakkal  szemben9.  A 

keletkező  2-monogliceridek  a  zsírsavaknak  a  bélnyálkahártya  által  könnyebben 

abszorbeálható  formái7.  Innen  ered  az  „ötlet”,  hogy  eszenciális  (hosszú  szénláncú) 

zsírsavakat építsenek MCT molekulákba7,10,42.
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Az ipar másik aktuális területe, ahol kémiai vagy enzimatikus átésztrezési reakciókat 

használnak, az a biodízel (zsírsav-metil-észterek) gyártás, amelyet a trigliceridek és metanol 

átészteresítési reakciójával állítanak elő. A biodízel vonzó tulajdonságai közé tartozik, hogy 

növényi eredetű, nem állati maradványból képződött energiaforrás, és mint ilyen, nem növeli 

az  atmoszféra  üvegházhatású  CO2 tartalmát.  Ezen  túl,  belföldön  is  előállítható, 

biodegradálható, és a hagyományos kőolaj bázisú üzemanyaggal szemben, az égéstermékek 

kevesebb mennyiségű szemcsét, szén-monoxidot, kén-oxidokat, szénhidrogéneket, kormot és 

bizonyos körülmények között nitrogén-oxidokat tartalmaznak11,12,13. A lipázok alkalmazása a 

biodízelgyártásban  jelentős  előnyökkel  bír  az  alkáli  katalizátorokat  használó  kémiai 

módszerekkel szemben, mivel nem igényel komplex műveleteket a glicerin visszanyerés és 

katalizátor só eltávolítás során11,12.

O CO
O
O CO R3

R1
CO R2

H3C
H3C
H3C

O CO
O
O CO R3

R1
CO R2+ 3 CH3COOCH3

O CO
O
O CO CH3

CH3
CO CH3+Novozym 435

3. ábra: Biodízel előállítása trigliceridek és metil-acetát átészteresítésével

Az átészteresítés során általában rövid láncú alkoholokat, mint például metanol, alkalmaznak 

acil akceptorként. A metanol felesleg ellenben inaktiválhatja az enzimet, és a glicerin mint a 

legfőbb melléktermék, blokkolhatja az immobilizált enzimet, ezáltal alacsony enzimaktivítást 

eredményez.  Ezek  a  problémák  limitálhatják  a  biodízel  enzimatikus  ipari  gyártásának 

lehetőségét14,15.  Viszont,  metil-acetát  acil  akceptort  alkalmazva  a  biodízel  gyártás  során 

Novozym 435 jelenlétében, nem keletkezik glicerin16.  Ilyen körülmények között 100 sarzs 

folyamatos  termelés  után  sem  tapasztalható  enzimaktivítás  csökkenés.  A lipáz  működési 

idejének megnövekedésével a katalizátor ára drasztikusan csökken. Metil-acetát akceptorral a 

biodízel  gyártás  során glicerin  helyett  triacetilglicerin  keletkezik,  amely magasabb értéket 

képvisel mint a glicerin. 

Az  élelmiszer-  és  gyógyszeriparban  az  enzimek  használata  már  mindennaposnak 

számít (pl. az amiláz enzim alkalmazása a keményítő hidrolízisére, vagy a pékélesztőben levő 

enzimek hatása a  legkülönfélébb szubsztrátumokra,  amelynek során fontos  gyógyszeripari 

alapanyagok állíthatok elő pl.: propanolol, bopindolol, atenolol, nadolol, stb).
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A szintetikus kémia számára az enzimek által katalizált folyamatok nagy lehetőséget 

nyújtanak:  majdnem  minden  szintetikus  reakciótípusnak  megvan  az  enzimkatalizált 

megfelelője. Az ismert enzimek közül több száz a kereskedelemből beszerezhető, közülük sok 

rögzített  formában  is.  Több  egyszerűen  kezelhető  mikroorganizmus  nagy  tömegben 

rendelkezésre  áll,  vagy  kitenyészthető,  rögzítésükre  is  számos  módszer  ismert.  A 

törzsgyűjteményekből  beszerezhető  mikroorganizmusok  a  további  enzimek  majdnem 

kimeríthetetlen  tárházát  nyújtják.  A  biotechnológia  és  a  génsebészet  nagy  és  igéretes 

lehetőséget nyújt módosított és új enzimek előállítására17. 

E  módszer  szintetikus  alkalmazhatóságát  elsősorban  technikai  és  gazdaságossági 

kérdések  határozzák  meg:  a  biokatalizátor  ára,  hozzáférhetősége,  specificitása,  aktivitása, 

kofaktor-  vagy  más  adalékanyag  igénye,  stabilitása,  illetve  az  alkalmazandó  technológia 

költsége az egyéb lehetséges megoldásokhoz viszonyítva.

A szintetikus kémiai gyakorlatba, érthető módon elsősorban a kofaktort nem igénylő, 

sok  esetben  kereskedelemből  viszonylag  olcsón  beszerezhető,  és  megfelelő  stabilitású 

hidrolázok (EC.3), ezek közül is elsősorban az észterkötések és a savamid (peptid) kötések 

hidrolízisét  katalizáló  enzimek  vonultak  be.  Az  észterázok  közül  is  a  szintetikus  kémiai 

céloknak legáltalánosabban megfelelő karboxi-észterázok (EC.3.1.1.n) a legelterjedtebbek.

Gyorsan terjed a különféle lipázok (EC.3.1.1.3) felhasználása. A lipázok a természetben a 

trigliceridek  hidrolízisét  végzik,  állatokban  (pl.  sertés-hasnyálmirigy  lipáz,  PPL), 

növényekben (pl.  búzacsíra  lipáz,  BcsL)  és  mikroorganizmusokban (pl.  Rhizopus arrhizus 

lipáz,  RaL)  egyaránt  előfordulnak.  Sokféle,  mikroorganizmusokból  előállítható  lipáz  válik 

napjainkban kereskedelmi termékké. Számos esetben a mikroszervezetek liofilizált sejtjei is 

használhatóak enzimként.

Vizes oldatban a hidrolázok a következő általános reakciót katalizálják:

X – Y  +  H2O  
Enz

  X – H  +  HO – Y ,   

ahol X-Y általánosan felírt szerves molekula, Y funkciós csoporttal.

Pontosabban, a hidrolázokat az alábbi átalakítások katalizisére használják:

9
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R1 – CO – Z – R2  +  H2O  
Enz

  R1 – CO – OH  +  H – Z – R2   

Ahol, az enzimtől és a szubsztrátum szerkezetétől függően Z lehet O, NR3, vagy S. A 

hidrolázok megfelelő körülmények között az általuk megszokott irányúval ellentétes – például 

hidrolízis  helyett  észteresítés  vagy átészteresítés  –  folyamatot  is  katalizálhatnak.  A reverz 

reakciókat az egyensúlyi viszonyok megfelelő megváltoztatásával lehet elősegíteni18,19.

Egyes  hidrolázok –  főként  a  lipázok –  még igen  kis  víztartalmú vagy vízmentes  szerves 

közegben  is  aktívak  maradnak,  így  segítségükkel  változatos  észteresítési,  átészteresítési 

folyamatok valósíthatóak meg. A lipázok stabilitása ilyen körülmények között megnő, még 

akár  100°C-os  hőmérsékleten  is  aktívak  maradnak.  Az  egyensúly  további  eltolására 

alkalmasak az olyan folyamatok, ahol nemcsak a közeg vízmentes, de a rendszerből még az 

átészteresítés  során  felszabaduló  alkohol  is  eltávolítható.  Az  átészteresítést  vinil-acetáttal 

végezve,  a  felszabaduló  „vinil-alkohol”  acetaldehidként  kidesztillálható.  Érdemes  még 

megemlítenünk,  hogy  az  utóbbi  pár  évben  felfedezték,  hogy  az  enzimek  szuperkritikus 

állapotú  oldószerekben  is  jól  működnek,  ilyen  például  a  környezetbarát  szuperkritikus 

állapotú  szén-dioxid,  amely  alacsony  kritikus  pontjával  (31°C,  73,8  bar),  kedvező 

anyagszállítási tulajdonságaival tökéletes helyettesítője lehet a szerves oldószereknek20,21. 

Egyre nagyobb az igény a sztereoizomerek – kiemelendően a királis anyagok adott 

enantiomerjének  –  tiszta  formában  történő  előállítására.  Az  egyes  enantiomerek  eltérő 

biológiai, terápiás hatásúak lehetnek, a köztük levő különbség megnyilvánulhat felszívódásuk, 

metabolizmusuk  vagy  kiürülésük  során  is.  Ennek  oka  legtöbbször  az,  hogy  az  egyik 

enantiomer forma inaktív, de akár káros hatásokat is hordozhat. A gyógyszerbiztonság és a 

kiralitás  fogalma  mára  szinte  teljesen  egybeolvadt,  sztereoizomer  keveréket 

gyógyszerhatóanyagként  csak  indokolt  esetben  lehet  forgalomba  hozni22.  Napjainkra  a 

szabályozás  odáig  szigorodott,  hogy,  ha  racemát  hatóanyagot  kívánunk  bevezetni,  akkor 

mindkét enantiomerre, és a racemátra is el  kell  végezni az összes klinikai és toxikológiai 

vizsgálatot.  Ez  a  szabályozás  olyan  többletkiadással  terheli  meg  a  racemát  esetleges 

forgalomba  hozatalát,  hogy  a  fejlesztések  mára  kizárólag  optikailag  tiszta  vegyületek 

irányában folynak.

Az  izületi  gyulladáscsökkentő  penicillinamin  (S)  formája  kíváló  hatóanyag,  míg 

enantiomer  párja  toxikus.  Hasonlóképpen  az  ethambutol  egyik  enantiomerje  tuberkulózis 

kezelésében hatékony, míg a másik abszolút konfigurációjú molekula vakságot okozhat. A 

Parkinson-kór  kezelésénél  alkalmazott  Levodopa  (L-dopa)  csak  az  (S)  enantiomert 
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tartalmazza, mert a másik optikailag aktív molekula a vérben a granulociták számának vészes 

csökkenését okozza. 

A legsúlyosabb példa a thalidomide esete23 melynek racemát keverékét a 60-as évek derekán 

hozták  forgalomba,  az  állapotos  nők  gyakran  fellépő  rosszullétét  és  hányingerét  gátolta, 

ezáltal a rendellenesen fejlődött magzat megtartását is elősegítette. Míg az (S) izomer a kívánt 

effektust váltotta ki, addig az (R) forma súlyosan teratogén volt, így a thalidomide közvetetten 

sok esetben születési rendellenességet okozott (alulfejlett végtagokkal születtek csecsemők). 

Ebben az esetben az optikailag tiszta enantiomer adagolása sem javított volna a helyzeten, 

ugyanis az optikailag tiszta forma 10 percen belül racemizálódik az emberi vérben. Érdemes 

megemlíteni, hogy a thalidomide jelenleg is az egyik legjobb lepra kezelésére, megelőzésre 

alkalmazott hatóanyag, természetesen állapotos nőknél tilos alkalmazni.

 Érthető  tehát,  hogy  az  enantiomerek  tiszta  előállítására  alkalmas  módszerek 

fejlesztése egyre inkább súly kérdéssé kezd válni a gyógyszerek, növényvédőszerek, sőt a 

finomkémiai,  háztartásvegyipari,  élelmiszeripari  termékek kutatása,  fejlesztése  és  gyártása 

terén is. Például:

Az  (R)-szulkatol  egy  kártevő  szúfaj  feromonja,  egy  racém  telítetlen  észter  enantiomer 

szelektív átészteresítésével állítható elő. E folyamatban az enantiomer szelektivítás mértéke 

nagymértékben  növelhető  volt  (E=9-ről  E=100-ra)  az  átészterező  partner  megfelelő 

megválasztásával és a PPL enzim teljes vízmentesítésével. A racém citronellol PLAP enzim 

segítségével  végzett  átészteresítésével  az  aszimmetrikus  szintézisek  alapanyagául  gyakran 

felhasznált (S)-citronellol és az (R)-citronellil-butirát nagy optikai tisztasággal állítható elő 

(50% konv., 35% termelés, 96% ee)18. 

Az új szintetikus eljárások kifejlesztése során tehát a biokatalizátorokat ugyanúgy kell 

kezelni, mint bármelyik másik új reagenst vagy katalizátort. Ha egy folyamatnak létezik mind 

kémiai,  mind  biokatalítikus  alternatívája,  az  egyik  vagy  másik  módszer  mellet  szóló 

döntésnek szigorú költség-haszon számításokon kell alapulnia. 
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3. KÉMIAI ÉS ENZIMATIKUS ÁTÉSZTERESÍTÉSI REAKCIÓK 

VIZSGÁLATA

Az étolajiparban az átészteresítési  reakciókat főleg különböző olajok, zsírok fizikai 

tulajdonságainak  megváltoztatására  használják.  Különböző  tulajdonságú  trigliceridek 

átészteresítési reakciójával, vagyis a zsírsavegységek intermolekuláris vagy intramolekuláris 

véletlenszerű  kicserélésével,  változó  fizikai  tulajdonságokkal  (olvadáspont,  kristályosodási 

tulajdonságok, képlékenység, stb.) bíró termékekett állíthatnak elő. 

Ezen  céluk  elérése  érdekében  hidrogénezési,  illetve  kémiai  vagy/és  enzimatikus 

átészteresítésnek vetik alá a kiválasztott természetes növényi olajokat, zsírokat.

Mivel mindkét folyamatnak, a hidrogénezésnek és a kémiai átészteresítésnek is, megvan az a 

hátránya, hogy transz izomerek keletkezésével jár, ezért egészséges, alacsony transz izomer 

tartalmú és magas esszenciális zsírsav tartalmú termékek gyártásához folyékony olajok és 

természetes telített zsírok enzimatikus átészteresítését használják. 

Az iparnak -  az  egyre növekvő fogyasztói  igények és fogyasztóvédelmi hatóságok 

nyomására - elsősorban az elfogadott minőséget kell szem előtt tartania a gyártás során, ennek 

ellenére hatékonysági-gazdaságossági tényezőket is figyelembe kell vennie. 

Olaj 

előkészítés

Átészteresítés

(NaOMe)

Katalizátor 

inaktiválás

(víz / sav)

Derítés Dezodorálás

Kémiai átészteresítés folyamata

Olaj 

előkészítés

Átészteresítés

(Lipáz)
Dezodorálás

Enzimatikus átészteresítés folyamata

4.ábra: Trigliceridek kémiai és enzimatikus átészteresítésének folyamatábrája
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A  kémiai  átészteresítés  során  leggyakrabban  alkalmazott  katalizátor  a  nátrium-

metanolát,  amely  egy  erősen  bázikus,  korrozív  katalizátor,  így  különböző  nem-kívánatos 

mellékreakciókat is katalizálhat: például tokoferolok degradációja, dialkilketonok képződése.

A reakció végén a katalizátort vizzel, savval lehet inaktiválni, de a reakció közben is nagyon 

érzékeny ezekre az anyagokra. Ezért az olajelőkészítésnek egy fontos lépése a semlegesítés és 

a vizmentesítés (max. 50 ppm) (4.ábra). 

A semlegesítés  és  katalizátor  inaktiválás  során  viszont  olyan  melléktermékek keletkeznek 

mint  például  szappanok,  zsírsav-metil-észter  amelyek  a  tonnás  léptékű  gyártásnál  nem 

elhanyagolhatóak és a termék minőségét is rontják. Mindezen tényezők azt eredményezik, 

hogy a kémiai átészteresítés legkevesebb 5%-os olajveszteséggel játszódik le (IUPAC-AOCS 

Workshop  on  Fats  Oils  &  Oilseeds  Analyses  &Production,  December  6-8  2004,  Tunis,  

Tunézia).

Az  enzimatikus  átészteresítés  előnye,  hogy  a  folyamat  kevesebb  lépést  igényel,  a 

kémiai átészteresítéshez képest nincs szükség katalizátor inaktiválásra és derítésre, mivel az 

átészteresítést  általában  folyamatos,  enzimmel  töltött  reaktorban  vezetik  (4.ábra).  Ennek 

következtében  az  olaj  veszteség  nem  annyira  számottevő  mint  a  kémiai  átészteresítés 

esetében,  az  olaj  minősége  viszont  jobb,  a  bázikus  reakciókörülményeket  igénylő 

mellékreakciók  kiküszöbölése  következtében.  Az  enzimek  szilárd  hordozóra  való 

immobilizálása stabilizálja az enzimet, külön fázist alkot a reakcióelegyben (nincs enzim a 

termékben) így regenerálhatóak és visszaforgathatóak (5. ábra).

5. ábra: Lipozym TL IM (Thermomyces lanuginosus) immobilizált lipáz (a Novozymes,  
Dánia terméke)
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Ennek  ellenére  az  enzimatikus  átészteresítési  reakció  az  étolajgyártásban  még  kevésbé 

elterjedt, mivel nagy mennyiségű katalizátort (immobilizált lipázt) igényel és ennek világpiaci 

ára még viszonylag magas. 

Ezenkivül, az enzimek stabilitása nagymértékben függ a reakciókörülmények alkalmazásától 

(hőmérséklet,  nyomás,  folyamatos  vagy  szakaszos  reaktor,  áramlási  sebesség),  a 

kiindulóanyagok  minőségétől.  Mindezen  paraméterek  optimálásával,  a  megfelelő  enzim 

kiválasztásával  viszont  az  enzimatikus  átészteresítési  folyamat  összköltségét  tekintve 

tonnánként 7 %-al marad el a kémiai átészteresítés költségétől. 

Amint  a  fent  említett  példa  is  mutatja  az  ipar  számára  egy  gyártási  folyamat 

kidolgozása/optimálása  során  természetesen  nem közömbös  egyes  folyamatok  kivitelezési 

költsége valamint a  keletkező termékek és melléktermékek minősége és mennyisége sem. 

Ilyen  esetekben  általában  az  alapfolyamat  paramétereinek  megváltoztatása,  katalizátorok 

cseréje  a  megfelelő  eszköz,  de  gyakran  a  kísérleti  megfigyelések  valamint  a  reakció 

mechanizmusának mélyebb értelmezésének segítségével jutunk el a megoldáshoz.

3.1. Trigliceridek alacsony hőmérsékletű báziskatalizált átészteresítése

A trigliceridek átészteresítése során csak a folyamat mechanizmusának értelmezésével 

tudjuk  a  fent  említett  paramétereket  a  gazdaságosság  szempontjából  megváltoztatni  és 

beállítani.

A trigliceridek  alacsony  hőmérsékletű  (<100ºC)  bázis  katalizált  átészteresítésére  számos 

mechanizmuselmélet létezik az irodalomban. Baltes24 szerint a lipidek nátrium-metanolát által 

katalizált  átészteresítési  reakciójában,  a  katalitikus  aktivítással  rendelkező  intermedier  a 

diacil-glicerolát anion. Ez az intermedier a metanolát-anion, egy pozitívan polározott karbonil 

szén atomra történő nukleofil támadása során képződő addukt diacilgliceroláttá és zsírsav- 

metil-észterré történő disszociálásával képződik (6.ábra). 

O C R
O

O CH3

O C R
O

O CH3

O C R
O

O CH3

6. ábra: Diacilglicerolát-anion és zsírsav-metil-észter keletkezése metanolát-anion hatására
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Rozeendal25 feltételezése szerint az átészteresítési reakció diacilglicerolát-anion segítségével 

az alábbi egyenlet alapján játszódik le (7. ábra):

O

O

C
O

R O

O

C
O

R O

O

C
O

R

7. ábra: Glicerolát-anion katalizált intermolekuláris átészteresítés

Az irodalomban közzétett kísérleti megfigyelések26,27,28,29,30 azonban, nem támasztják alá teljes 

mértékben a „glicerolát” mechanizmust.

1961-ben  Weiss  et  al.31 megfigyelték,  hogy  a  katalítikus  aktivítással  rendelkező 

intermedier képződése magasabb aktiválási energiát igényel mint az aktuális átészteresítési 

reakció.  Javaslatuk  szerint,  ez  az  intermedier  egy  enolát  anion.  Az  enolát  anion 

intramolekuláris  átészteresítéssel  β-ketoésztert  képez,  amely  feltételezésük  szerint  a 

katalitikus aktivítással rendelkező intermedier (8. ábra).
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8. ábra: Weiss mechanizmus szerinti intramolekuláris átészteresítés: enolát anion képződés és 

Claisen kondenzáció
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A fenti reakció nem magyarázza a zsírsav-metil-észter képződést, ez akkor képzelhető el, ha 

két-lépéses enolát képződést feltételezünk: az első lépés a glicerolát anion és zsírsav-metil-

észter képződés, a második lépés pedig az enolát anion képződés a 8. ábra szerint.

A fenti mechanizmus elméletet sokan támadták32 és kisérleti megfigyelések is  kizárják33,34.

A Liu által javasolt mechanizmus Claisen kondenzációt feltételez32. Hasonlóképpen a 

Weiss-féle mechanizmushoz, feltételezése szerint az első lépés egy α-proton lehasítása és a 

második lépésben egyidejüleg β-ketoészter és glicerolát  anion keletkezik egy enolát  anion 

észter karbonilcsoportra történő nukleofil támadása következtében.

Dijkstra  összefoglalta  az  irodalomban  található  kísérleti  megfigyeléseket,  és  ezek 

alapján egy új „enolát” mechanizmust javasolt35,36. Ez a mechanizmus elképzelés feltételezi, 

hogy egy bázis (mint például nátrium-metanolát) reakciója egy α-proton lehasításához vezet, 

és az így képződött enolát anion a katalítikus aktivítással rendelkező intermedier. Az enolát 

lehasíthat  egy  OH- protont  egy  digliceridről,  minek  következtében  a  keletkező  glicerolát 

megtámadja  az  észter  karbonil  csoportot.  Ez  egy  új  észterhez  és  egy  glicerolát-anionhoz 

vezet, amely regenerálja az enolát-aniont (9. ábra). Az enolát-anion termikus inaktiválása a 

feltételezések szerint a katalítikusan inaktív β-ketoészteren keresztül történik.
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9. ábra: Enolát-anion képződés és intermolekuláris átészteresítés („enolát” mechanizmus)
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Ez a mechanizmus látszólag megmagyarázza a fent említett kísérleti megfigyeléseket, mivel 

magyarázza az α-hidrogének szerepét valamint azt, hogy a metanol miért alakul kvantitatívan 

zsírsav-metil-észterré, és főleg, hogy a víz jelenléte miért vezet szabad zsírsav képződéséhez 

amelyet aztán szabad zsírsavként detektálunk,  ha a víz savanyítva volt, vagy szappanként, ha 

nem. Végül az „enolát” mechanizmus ugyancsak megmagyarázza hogy az aceton és dimetil-

szulfoxid, hogyan növelik a reakció sebességét, protontranszfer közegként működve36.

Az enolát mechanizmus elmélete alapján az aceton adhat egy protont egy enolát anionnak, 

majd ugyanúgy lehasíthat  egy α – protont  egy másik  zsírsavrészből,  így  proton transzfer 

közegként  működik. Mivel  az  aceton és  enolátja  kis  molekula  és  gyorsabban diffundál  a 

reakcióközegben, ez a hidrogén transzfer növelheti a reakció összsebességét.

Habár a fent említett  elképzelések és előző közleményünk is36,  irodalmi adatokon 

alapszanak és hipotézisként kezelhetők, szilárdabb bizonyítékra van szükség. Jelen munkában 

szisztematikus  ellenörző  kísérletekkel  tovább  vizsgáltuk  a  folyamatot,  figyelembe  véve 

minden mechanizmus elméletet és szóbajöhető köztiterméket.

Az alacsony hőmérsékletű átészteresítési reakciókat a trilaurin (L3) és triolein (O3) egyenlő 

mennyiségű kiinduló trigliceridelegyén tanulmányoztuk. Mivel a kiindulóanyagok (L3 és O3) 

és a termékek (L2O és LO2) különböző C atom számúak, ezért GC-vel egyszerűen nyomon 

követhetőek.  A  trigliceridelegy  alapos  szárítása  után  (kevertetés  90ºC,  0,01  Hgmm) 

„sebességnövelőt” (2 %, ha alkalmaztunk) és katalizátort (0,2 %) adtunk a rendszerhez, és a 

reakciókat argon alatt vezettük. A reakcióegyensúly beálltát, a közbeeső minták és a végső 

reakcióelegy  analízise  alapján  határoztuk  meg.  A  végső  reakcióelegy  VRK  analízise  a 

trigliceridek  véletlenszerű  eloszlását  és  csak  elhanyagolható  mennyiségű  digliceridet  és 

szabad zsírsavat mutatott.

3.1.1.  Átészteresítési  reakció  vizsgálata  nátrium–(4-etoxi-4-oxobut-2-én-2-olát) 

jelenlétében*

Weiss31 és Liu32 szerint az átészteresítési reakció katalítikus aktivitású intermediere egy β-

ketoészter. Javaslatuk szerint ez a β-ketoészter egy enolát-anionból jön létre, intramolekuláris 

(5. ábra) vagy intermolekuláris átészteresítéssel. 
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Vizsgálatunkat az átészteresítési elegyben etil-acetoacetátból és nátrium-metanolátból in situ 

előállított etil-acetoacetát-nátrium-só (egy β-ketoészter) jelenlétében végeztük el 90ºC-on és 

200ºC-on.

10. ábra: Átészteresítés etil-acetoacetát-nátrium-só jelenlétében, 200ºC-on

A  fenti  eredményből  arra  következtethetünk,  hogy  az  alacsony  hőmérsékleten 

(<100ºC) végrehajtott, báziskatalizált átészteresítés Weiss és Liu által elképzelt mechanizmus 

javaslatát kizárja az a tény, hogy a etil-acetoacetát-nátrium-só nem rendelkezett katalitikus 

aktivítással.

Magasabb  hőmérsékleten  megfigyelték32,  hogy  a  nátrium-metanolát  katalítikus  aktivítása 

növekszik, ez - eredményeink alapján - az ilyen körülmények között képződő β-ketoészternek 

is tulajdonítható.

3.1.2. Deutérium transzfer az aceton-d6 molekulákról a trigliceridek zsírsav láncainak α-

helyzetébe

A Weiss és Liu mechanizmus kizárásával az irodalmi részben tárgyalt klasszikus glicerolát 

mechanizmus és az enolát mechanizmus lehetősége maradt.

Az enolát mechanizmus egyik fő támogatója az a tény hogy, az α-helyzetben szubsztituált 

zsírsav  észterek  átészteresítése  nem  lehetséges37,  hogy  az  aceton38 és  dimetil-szulfoxid39 

sebességnövelő hatással vannak a folyamatra ugyanúgy, mint a hőmérséklet40.

Először a hőmérséklet hatását (60  és 90ºC) tanulmányoztuk az átészteresítési reakció 

egyensúlyára  (11.  A,  B  ábra).  Az  elvárásoknak  megfelelően  a  magasabb  hőmérsékleten 
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végrehajtott reakció hamarabb (10-12 perc) elérte az egyensúlyi állapotot mint az alacsonyabb 

hőmérsékletű (kb. 30 perc).

Ezután az aceton sebességnövelő hatását tanulmányoztuk. A 60ºC-on tartott reakcióelegyhez 

katalitikus  mennyiségű  acetont  (2  %)  adva  jelentős  sebességnövekedést  tapasztaltunk  (az 

egyensúly  beálltához  szükséges  idő  kb.  20  perc  alá  csökkent  (11.  C  ábra).  Hasonló 

sebességnövekedést tapasztaltunk amikor az acetont deuterált acetonra (aceton-d6) cseréltük 

(11. D ábra).

11. ábra: Trilaurin és triolein intermolekuláris átészteresítési reakciója nátrium-metanolát  
(0.2 %) jelenlétében, különböző körülmények között: A) reakció 60ºC-on; B) reakció 90ºC-on; 

C) reakció 60ºC-on acetonnal (2%) mint sebességnövelő; D) reakció 60ºC-on aceton-d6-al  
(2%) mint sebességnövelő [adatsorok:  trilaurin (L3);  triolein (O3);  (L2O);  (LO2)]
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12.  ábra: A trilaurin  és  triolein  átészterzési  reakció  termékeinek  2H-NMR vizsgálata.  A 
különböző 2H-NMR spektrumok (A - D) CCl4 oldatban 600 µL végtérfogatban készültek: A) 
200  µL termékelegy  az  acetonnal  (2%)  gyorsított  reakcióból; B) 200  µL termékelegy  az  
aceton-d6-al  (2%)  gyorsított reakcióból;  C) aceton-d6 (6  µL); D) 3  µL acetone-d6 plussz B) 
oldat.

A  deutérium  beépülést  a  végső  reakcióelegyek  mintáinak  2H-NMR  analízisével 

tanulmányoztuk  (12.  ábra).  Az  elvárásoknak megfelelően,  nem jelennek meg szignifikáns 

jelek a nem deuterált acetonnal végrehajtott reakció 2H-NMR spektrumán (12 A ábra), míg a 

deuterált acetonnal végrehajtott reakció mintájának spektrumán 2,5 ppm környékén egy széles 

multiplett  jelenik  meg  (9  B  ábra). A  kémiai  eltolódás  értéke  megfelel  egy  észter  α-

pozíciójában levő C – D kötésnek. Az aceton-d6 egy keskeny szingulett jelet ad 2,25 ppm-nél 

(12 C ábra). Többlet aceton-d6 hozzáadása a deuterált acetonos mintához, két elkülönülő jelet 

ad az  2H-NMR spektrumon (2,25 és 2,5 ppm), bizonyítva, hogy a reakcióelegyben levő D 

jelek  nem  az  aceton-d6-ból  származnak  (12  D  ábra). Bár  a  protonlecsatolt  2H-NMR 

spektrumban az integrálok nem használhatók pontos mennyiségi becslésre, mégis az előbbi 

többlet  aceton-d6-s  kísérlet  spektrumából  arra  következtethetünk,  hogy  a 
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„sebességnövelőként” használt  deuterált  aceton jelentős mennyisége beépült  a trigliceridek 

zsírsav láncainak α-pozíciójába.

3.1.3.  Elméleti  számítások az észter – alkoholát-anion /  enolát-anion – alkohol model 

rendszeren gáz fázisban

Fourier transzformációs (FTMS) tömegspektroszkópiás kísérletek41 már bizonyították, 

hogy gáz fázisban az alkoholok és alkil-acetátok közötti  átészteresítési  reakciók az enolát 

mechanizmust  követik,  ezt  erősítendő kiszámoltuk a  folyamatban szóbajöhető szerkezetek 

energiáit (13. ábra).

A metil-acetát  –  metanolát-anion  és  a  kapcsolódó  szerkezeteken  (mint  a  legegyszerűbb 

rendszer,  amely  gáz  fázisban  modellezheti  az  átészteresítést)  végzett  PM3  szintű 

szemiempirikus számítások alapján a  vizsgált  rendszerek közül  az enolát-anion – metanol 

hidrogén hidas komplex (CH2 = C(OMe)(O-)…H-OMe) a legstabilabb (13 C ábra).

A másik hidrogén-hidas rendszer (MeO-H….CH2COOMe) 5,0 kJ/mol-al kevésbé stabil (13 B 

ábra).

Még az  átészteresítési  lépés  tetraéderes  intermediere  is  (CH3C(O-)(OMe2))  16,0  kJ/mol-al 

stabilabb (13 D ábra) mint a metil-acetát – metanolát anion rendszer, amelynek 34,4 kJ/mol-al 

magasabb energiája van (13 A ábra), mint a legstabilabb enolát anion – metanol komplexnek.

A gázfázisban lejátszódó -CH2CO2R + R’OH     -CH2CO2R’ + ROH reakció egy másodrendű 

folyamat, és csak csekély alkoxid képződéssel jár. Izótop jelölési kísérletek igazolták, hogy az 

eredeti  és  az  átészterezett  észterek  enolát-anionjai  is  α-pozicióban  cseréltek  hidrogént  az 

R’OD  deutériumjával,  ami  azt  jelenti,  hogy  léteznie  kell  legalább  egy  rövid  életű 

intermediernek, és ez az intermedier főleg kiindulóanyaggá alakul vissza. Így azt feltételezték, 

hogy az enolát és az alkohol egy hidrogén-hidas komplexet alkot amely aztán egy tetraéderes 

intermedieren  keresztül  átésztereződik  és  így  egy  második  enolát-alkohol  hidrogén-hidas 

komplex  képződik.  Részletes  MS/MS/MS  kísérletek  bizonyítják,  hogy  a  tetraéderes 

intermediernek léteznie kell ezen a reakcióúton. 
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13. ábra: A CH3COOMe + MeO-, -CH2COOMe + MeOH és CH3C(O-)(OMe)2 rendszerek 
PM3 szintü energiája gáz fázisban: A)  CH3COOMe + MeO-; B) MeO-H ... -CH2COOMe; C) 

CH2=C(OMe)(O-) ... H-OMe; D) CH3C(O-)(OMe) kölcsönhatások.

A fenti egyszerű átészteresítési model rendszeren elvégzett kvantumkémiai számításaink is 

teljes összhangban vannak a FTMS eredményekkel (13. ábra).  

Ezek az eredmények magyarázhatók, ha figyelembe vesszük a szolvatáció és a molekulák 

közötti  interakciók  hatását.  Gáz  fázisban  szolvatáció  nem  stabilizálja  az  anionokat. 
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Következésképpen a  semleges észter – alkoholát-anion rendszer,  -  ahol nincs szignifikáns 

kölcsönhatás az észter és az alkoholát-anion között – a legmagasabb energiállapotú. Az enolát 

anion – alkohol rendszerben a negatív töltés három atomos rendszeren delokalizálódik, és az 

OH csoport és az anion negatívan polarizált O vagy CH2 pozicíója közötti hidrogén kötés 

tovább stabilizálja  a  rendszert.  A számítások kimutatták,  hogy prótikus  szolvatációs  hatás 

nélkül, még az átmeneti tetraéderes intermedier is enegetikailag kedvezményezettebb mint az 

észter-alkoholát rendszer.

Az alacsony  hőmérsékletű,  báziskatalizált  átészteresítés  a  trigliceridek  apoláros,  aprótikus 

közegében megy végbe.  Mivel  az  anionok szolvatációja  hidrogén-híd  kötésekkel  ebben a 

rendszerben  sem  valósul  meg,  ebből  a  szempontból  a  trigliceridek  átészteresítési  közege 

hasonló a gázfázis körülményeihez, ezért valószínűsíthető a trigliceridek átészteresítésére az 

enolát mechanizmus.

 

3.1.4. Átészteresítés α-pozícióban teljesen deuterált trilaurin és jelöletlen triolein között

Az  2H-NMR spektroszkópiás  vizsgálatok  és  az  acetonos  kinetikai  vizsgálatok  arra 

utalnak,  hogy az enolát  intermedieren keresztül  történő átészteresítés  nem valószínűtlen a 

trigliceridek báziskatalizált átészteresítésében.

Azonban, ez még nem döntő szempont annak tisztázásában, hogy az átészteresítési reakció 

melyik mechanizmus utat követi, vagyis a glicerolát mechanizmus tényét nem zárja ki.

További vizsgálatainkat α-pozícióban teljesen deuterált trilaurin (L3-D6) és jelöletlen 

triolein (O3-H6) átészteresítési elegyén végeztük el,  a folyamatot a GC szerinti egyensúlyi 

tömegeloszlás relatív sebessége és az α-D kicserélődés sebessége szempontjából vizsgáltuk.

Az α-pozícióban teljesen deuterált trilaurin előállításához, laurinsav-metil-észterből indultunk 

ki. A deutérium cserét deuterometanollal (MeOD) nátrium-metanolát jelenlétében végeztük el. 

A reakció  háromszori  ismétlésével  jutottunk  el  a  2H-NMR  szerinti  98-99  %  deutérium 

tartalmú  laurinsav-metil-észterhez.  Ezt  enzimatikusan  laurinsavvá  hidrolizáltuk.  Az  α-

pozícióban teljesen deuterált trilaurint kemoenzimatikus folyamatban állítottuk elő: az első 

lépésben  a  glicerin  és  deuterált  laurinsav  elegyéhez  Novozym  435  enzimet  adtunk,  így 

zömében 1,3-digliceridhez jutottunk,  majd a  második lépésben a  reakció leállítása  nélkül, 
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katalizátorként N,N’-diciklohexil-karbodiimidet adtunk a deuterált laurinsavat kis fölöslegben 

tartalmazó rendszerhez.
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14.  ábra: Trigliceridek  indirekt  zsírsav  kicserélődése  zsírsav-metil-észter  enolátokon 

keresztül
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Elméletileg, amint azt a 14. ábra is mutatja, L3-D6 és O3-H6 ekvimolekuláris elegyéből 

kiindulva,  a  két  mediátor  enolát  (LD-OMe-Na+  és  OH-OMe-Na+)  egyszeri  kicserélődésével 

elérhető az L3-D6 : L2O-D5 : LO2-D1 : O3-H6 = 1 : 1 : 1 : 1 „egyensúlyi összetétel” (GC-vel 

mérhető tömegeloszlás). 

Ha a rendszer száraz, az L2-OD-D5 diglicerid újrakombinálódása az LD-OMe-Na+  enoláttal 

nem jelent változást a D-eloszlásban. Ezért a D-kicserélődés sebessége látszólag lasúbb mint 

az egyensúlyi tömegeloszlás relatív sebessége.

A 14. ábrának megfelelően, legalábbis elméletileg, a teljes triglicerid tömeg „átészteresítési 

egyensúly”  megtörténhet  két  zsírsav  metilészter  enolát  kicserélődésével,  az  eredeti 

trigliceridek α-D és α-H cseréje  nélkül.  Ez annak az eredménye, hogy az észter  enolátok 

diffúziója  gyorsabb,  mint  a  direkt  kicserélődés  a  normál  diacilglicerolát  –  THI  –  másik 

diacilglicerolát útvonalon (15. ábra, c) út).
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15. ábra: Trigliceridek zsírsav kicserélődése direkt interakcióval
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A  reakció  kezdeti  pillanatát  tekintve,  egy  triglicerid  és  nátrium-metanolát  reakciójából 

keletkező diacilglicerolát a 15. ábra szerinti a), b), és c) reakcióutakat követheti az elegyben.

Ezek  közül  a  b)  és  c)  reakcióút  a  legvalószínübb,  mivel  a  triglicerid  észtercsoportok 

koncentrációja  az  elsődlegesen  kialakult  diacilglicerolát  anion  körül  magasabb  mint  a 

felszabadult zsírsav metilészteré.

Ha  a  tetraéderes  intermedier  nem  igényel  túl  magas  energiát,  valószínű  hogy  a  zsírsav 

kicerélődés a c) úton töténik direkt interakcióval. A zsírsav kicserélődés direkt módon nem 

történhet  a  b)  úton.  Ez  a  lehetőség  a  kezdeti  pontja  lehet  a  14.  ábrán  felvázolt  indirekt 

átészteresítésnek,  de  az  indirekt  átészteresítés  (vagyis  az  enolát  mechanizmus)  sok 

reakciólépést igényel. 

16. ábra: Trilaurin és triolein intermolekuláris átészteresítési reakciója nátrium-metanolát  
(0.2 %) jelenlétében, különböző körülmények között: A) reakció 60ºC-on; B) L3-D6 és O3-H6 

reakciója 90ºC-on; C) reakció 60ºC-on aceton-d6-al (2%) mint sebességnövelő; [adatsorok: 
 trilaurin (L3);  triolein (O3);  (L2O);  (LO2)]
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Másszóval, valószínűsíthetjük, hogy az egyensúlyi triglicerid összetétel kialakulásának és az 

α-deutérium kicserélődés sebessége közötti különbség nagyjából tükrözi az enolát reakcióút 

(14.ábra) és a diacilglicerolát reakcióút (15. ábra) relatív viszonyát

Az  egyensúlyi  összetétel  kialakulási  sebességének  vizsgálatára  a  közbeeső  minták  GC 

analízisét végeztük el. Az elvárásoknak megfelelően a teljesen deuterált trilaurin (L3-D6) és 

triolein  (O3-H6)  90ºC-on  végrehajtott  átészteresítési  reakciója  12-16  perc  alatt  elérte  az 

egyensúlyi állapotot, míg az L3-H6 és O3-H6 átészteresítési kontroll reakció 60ºC-on csak 30-

40  perc  alatt  (16  A és  B  ábra).  Ugyanígy  a  2  %  deuterált  aceton  jelenlétében  60ºC-on 

végrehajtott reakció is elérte az egyensúlyi triglicerid összetételt, 12-16 perc alatt (16 C ábra).

Az  α-deutérium  kicserélődés  mértékének  vizsgálatára  tömegspektroszkópiás  és  2H-NMR 

vizsgálatokat végeztünk. 

A  tömegspektrószkópiás  vizsgálatok  során  azt  a  megfontolást  vettük  alapul,  hogy  az 

átészteresítési elegyben a kezdeti  szakaszban, alacsony konverziónál megfigyelt  deutérium 

eloszlás  döntő  lehet  a  glicerolát  mechanizmus  vs enolát  mechanizmus  kérdésben.  Vagyis, 

hogy a reakció kezdeti szakaszában pl. az L2O frakció zömében 4 deutériumot (L2O-D4, m = 

747,6) tartalmaz a glicerolát mechanizmusnak megfelelően, vagy 5D-t (L2O-D5, m = 748,6) 

tartalmaz az enolát mechanizmus szerint. 

17. ábra: Azonos konverziójú trilaurin és triolein intermolekuláris átészteresítési elegyek 
L2O frakciójának tömegeloszlása: A) kontroll reakció (L2O-H6 frakció); B) L3-D6 és O3-H6 

reakciója (L2O-D4  frakció)

A deutérium eloszlás vizsgálatában figyelembe vettük az anyagok természetes D-tartalmát is, 

ezért felvettük a kontroll reakció tömegspektrumát is hasonló konverziónál (17 A ábra). 
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Az  eredményekből  látszik,  hogy  az  L3-D6 és  O3-H6 reakciójából  az  elegyben  10%-ban 

jelenlevő L2O frakció zömében 4 deutériumot tartalmaz (m = 747,6, 100 %) míg az L2O-D5 

frakció (m = 748,6) csak kis mennyiségben van jelen (17 B ábra). 

Kísérleteink igazolták, hogy az aceton-d6 gyorsító hatással van a reakció sebességére (lsd. 16 

C  vs 16 A ábra).  Annak tisztázására,  hogy ez hogyan egyezik meg a deutérium beépülés 

mértékével,  az  L3-H6 és  O3-H6 aceton-d6 jelenlétében  végrehajtott  reakció,  különböző 

időpontokban vett mintáinak 2H-NMR analízisét végeztük el. A mintákat CCl4-ban készítettük 

el  és  mindegyikhez  adtunk  1,5  μl  CDCl3-t  a  kémiai  eltolódások  stabilitásának  belső 

ellenörzéseként  (7,003 ppm).  A kiinduló (0 perc)  elegy  2H-NMR spektruma a CDCl3  jele 

mellett az elegyben 2 %-ban jelenlevő deuterált aceton jelét tartalmazza 1.94 ppm-nél (18 A 

ábra).  A 16  perctől  kezdődően  fokozatosan  jelenik  meg  egy  széles  multiplett  2.16  ppm 

környékén és 184 percig fokozatosan nő (18 B és C ábra). Ennek kémiai eltolódás értéke 

megegyezik egy észter α-pozíciójában levő C – D kötésnek.

18. ábra: Az L3-H6 és O3-H6 aceton-d6 jelenlétében végrehajtott reakció 2H-NMR spektruma 
különböző időpontokban: A) 0 perc; B) 16 perc; C) 184 perc

Az 2H-NMR spektrumok alapján megfigyelhető egy lassú, de folytonos deutérium beépülés az 

aceton-d6 molekulákból a triglicerid frakcióba, ezek az eredmények összhangban vannak a 

tömegspektroszkópiás vizsgálatokkal. 
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Következésképpen, reális lehetőség mutatkozik arra, hogy az átészteresítési  reakció 

maga a diacilglicerolát mechanizmuson keresztül történik (15.ábra c) út). Emellett az a) és b) 

reakcióúton  keletkező  enolátok  a  katalizátor  egy  részét  hosszú  élettartamú  de  inaktív 

részecskék formájában tárolja, amelyből különböző egyensúlyi lépésekben  rövid élettartamú, 

de aktív részecskék szabadíthatók fel. A Claisen kondenzációval képződő β-ketoészterek már 

túl stabilak ahhoz,  hogy belőlük egy alkohol jelenlétében „regenerálódjon” a katalitikusan 

aktív alkoholát.

3.2. Észteresítés / átészteresítés új szterinészteráz aktivítású enzim 

készítményekkel

Egy  másik  gazdaságos  élelmiszeripari  alkalmazás  lehet  szterinészterek  gyártása 

szilárdfázisú  fermentációval  előállított  enzimkészítményekkel.  Az  eljárás  nagy  előnyét  a 

szilárdfázisú fermentáció adja mivel gyakorlatilag élelmiszeripari hulladékot hasznosít és a 

fermentációs  terméket,  mint  enzimkészítményt  utólagos  kezelés,  rögzítés  nélkül  lehet 

használni. De az sem elhanyagolható tény, hogy olyan gombatörzs szterinészteráz aktivítását 

tanulmányoztuk, amelyet az élelmiszeripar teljesen veszélytelennek tart és használ.

Az egészséggel, táplálkozástudománnyal, metabolizmussal foglalkozó szakirodalom, 

az utóbbi években az olaj alapú termékek növényi szterin tartalmának hasznosságát sugallja. 

Felismerték,  hogy a  növényi  szterinek  csökkentik  a  vér  koleszterin  és  triglicerid  szintjét, 

valamint segítik a trigliceridek jobb hasznosulását a szervezetben. Általánosan elfogadott, de 

nem bizonyított, hogy ennek oka a szterinek és a koleszterin közötti szerkezeti hasonlóság42,43. 

Ez a fiziológiai tulajdonság vezetett olyan élelmiszerek bevezetéséhez, mint a saláta olajba, 

vagy margarinba kevert szterin-észter44.

Alacsony oldékonyságuk és magas olvadáspontjuk miatt a szabad szterinek alkalmazása az 

élelmiszeriparban  limitált,  ezért  a  szterinek  zsírsavakkal  alkotott  észtereit  alkalmazzák 

gyakrabban45. Nagyon jól ismert számos zsírsav, mint például a konjugált linolsav (CLA) és 

közepes szénláncú zsírsavak (C6-C12) egészségre gyakorolt jótékony hatása. A CLA egyrészt 

egy természetben előforduló zsírsav, amely a szénláncában konjugált kettős kötést tartalmaz, 

főleg a tejtermékekből jut be a szervezetünkbe és számos fiziológiai hatása van46. Másrészt a 
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közepes  szénláncú  zsírsavak  a  szervezetnek  gyors  energiaforrást  szolgáltatnak  testzsír 

lerakódás nélkül47.

Ezek  a  zsírsav-szterin-észterek  előállíthatók  kémiai  észteresítéssel  erős  savak  vagy 

átészteresítéssel  erős bázisok jelenlétében.  Azonban az erős savak jelenlétében a szterinek 

dehidratációja is lejátszódik sztigmasztadiénekké. A bázisként használt nátrium-alkoxidok48, 

-hidroxidok49 vagy alkáli-szulfátok, -karbonátok50 pedig a szappanképződést favorizálják. A 

homogén katalizátorok korrozív tulajdonságokkal  rendelkeznek,  nehezen elválaszthatóak a 

terméktől és így megnövekedett mennyiségű hulladék képződéséhez vezetnek.

Szilárd,  bázikus  tulajdonságú  katalizátorok,  mint  cink-  és  magnézium-oxid  hatékonyan 

használhatók a β-szitoszterin átészteresítésére, a katalizátor többszörösen újrahasznosítható, 

de  a  dién  képződés  visszaszorítása  céljából,  a  240ºC-on  képződő  metanol  elvezetésére 

nitrogén áramot kell alkalmazni51.

Az enzimatikus technológiák jó alternatívát kínálnak a szterin-észterek előállítására, 

mivel gyenge és környezetbarát reakciókörülmények alkalmazhatók52. E célra leggyakrabban 

használt enzimek: a lipázok és a szterin-észterázok. 

A  lipázok  (E.C.  3.1.1.3)  nagy  szubsztrát  specificitással  rendelkeznek,  tipikusan  vízben 

oldhatatlan,  hosszú  szénláncú  zsírsav  észtereket  hidrolizálnak.  A  legkézenfekvőbb 

szubsztrátok a trigliceridek, de egyes lipázoknak a szterin-észterek is szubsztrátjaik lehetnek.  

A szterin-észterázok  (E.C.  3.1.1.13)  szterinek  zsírsavakkal  alkotott  észtereit  hidrolizálják 

(kevésbé  általánosan  koleszterin-észterázoknak  is  nevezik  őket),  főleg  emlős  szövetekben 

tanulmányozták a koleszterin felszívódása és metabolizmusa miatt. De olyan mikróbákban is 

jelen  vannak  mint  a  Pseudomonas  fluorescens,  Streptomyces  lavendulae,  Fusarium 

oxysporumm és Sacharomyces cerevisiae. 

Néhány  lipáz  a  szterinészterek  hidrolízisét  is  katalizálja,  ezért  szterinészterázokként  is 

osztályozhatók. Ilyen enzimek például a  S. lavendulae és  Candida rugosa szterinészterázai. 

De ugyancsak van néhány szterinészteráz amelyek szterin-észterekre specifikus és nincs lipáz 

aktivítása. 

Az  étolajgyártás  deodorizált  desztillátumából  a  szterinek  izolálására  lipáz  katalizált 

enzimatikus reakciókat alkalmaznak. Szterin-észtereket a szterinek és zsírsavak lipázkatalizált 

észteresítési reakciójával, vagy zsírsav-metil-észterekkel átészteresítési reakció során állítanak 

elő.  Ezek  a  folyamatok  szerves  oldószert,  vizet  és  szárítóanyagként  molekulaszitát 
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igényelnek. A deodorizált desztillátum szterin tartalma in situ is átalakítható szterinészterekké, 

a desztillátum zsírsav/triglicerid komponenseinek észteresítési/átészteresítési reakciójával  C. 

rugosa jelenlétében, vákuum alkalmazásával.

A felhasznált  biokatalizátorok általában két  félék:  izolált  enzimek vagy egészsejtes 

enzimkészítmények. 

A mikroorganizmusokból történő enzimek/enzimkészítmények előállításának és kinyerésének 

több módja is ismert. Ezek közül laboratóriumban elsősorban a rázatott lombikos fermentációt 

(SmF),  az  iparban  a  fermentorban  történő  tömegtenyésztést  alkalmazzák,  de  egyre 

népszerűbbé válik a szilárd fázisú fermentáció is. 

Szilárd  fázisú  fermentáció53 =  SSF (Solid  State  Fermentation)  alatt  mikroorganizmusok 

növesztését  értjük  vízoldhatatlan,  vagy  vízben  korlátozottan  oldódó  anyagokon.  Ezen 

táptalajok nedvesek vagy nyirkosak, de csak kötött vizet tartalmaznak, ilyen az elhalt fák, 

növényi levelek, szárak és egyéb növényi részek mikrobiológiai lebontása. 

A szilárd fázisú fermentációt  olyan előnyös tulajdonságai,  mint a térfogatra vetített 

nagy  termelékenység,  elérhető  magas  végtermék  koncentráció,  az  egyszerű  és  olcsó 

tápanyagok  és  eszközök  teszik  iparilag  is  vonzó  technológiává  (pl.  lignocellulóz  alapú 

mezőgazdasági melléktermékek). A szilárd fázisú fermentáció egyszerű és olcsó feldolgozási 

(„down stream”) műveleteket igényel, kevés szennyvíz keletkezik, hiszen sok esetben a teljes 

fermentált  anyag  felhasználható.  A  közeg  alacsony  vízaktivitásának  köszönhetően  a 

bakteriális fertőzés gyakorisága nem túl nagy. Szilárd fázisú fermentációval számos enzim 

előállítására nyílik lehetőség.  Az eljárás egyik nagy előnye az,  hogy a nyers fermentációs 

termék akár közvetlen felhasználható enzimkészítményt szolgáltathat. 

Ipari célra előállított enzimek termelésére általában mezőgazdasági melléktermékeket 

használnak  táptalajként,  mivel  ezek  könnyen  hozzáférhető  olcsó  alapanyagok  és 

enzimtermelés  céljára  nagy  hatékonysággal  alkalmazhatók.  Szilárd  fázisú  fermentációval 

enzimeket  elsősorban  Japánban  állítanak  elő,  nem  túl  nagy  mennyiségben.  Egészen  kis 

térfogatban  Indiában  és  Franciaországban  is  folyik  enzimgyártás  szilárd  fázisú 

fermentációval.  Eddig  ipari  méretben  főleg  amilázokat,  proteázokat,  glükoamilázokat, 

pektinázt és cellulázt termeltettek ezzel a módszerrel54.  
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3.2.1. Új szterinészterázok előállítása indukált szilárd fázisú fermentációval

Számos  közlemény  foglalkozik  gombák  extracelluláris  enzimeinek  termelésével 

rázatott  lombikos  fermentációs  (SmF)  körülmények között.  Habár  az  utóbbi  években,  azt 

találták, hogy sok esetben, enzimek és más hőre érzékeny anyagok előállítására hatékonyabb 

az SSF alkalmazása,  mivel  magasabb termelések érhetők el  mint  az SmF-el55.  Mivel  egy 

előző,  mezofil  fonalasgombákból  szilárd  fázisú  fermentációval  előállított  lipáz  /  észteráz 

aktivítás tesztelés szintetikus biotranszformációban jó produktivítású és enantioszelektivítású 

biokatalizátorokat  eredményezett56,  ezért  tűztük  ki  célul,  hogy  kevésbé  ismert  gombákat 

teszteljünk szetrin-észteráz aktivítás céljából. 

Mivel  az  SSF  mátrix  természetes  hordozóként  tekinthető,  a  szárított  SSF 

készítményeket további feldolgozás nélkül kívántuk a biokatalitikus reakciókban tesztelni.

Számos lipáz készítmény – pl. a sertés hasnyálmirigy (PPL, Amano), a Pseudomonas 

faj  (Lipase  PS,  Amano),  a  Chromobacterium viscosum (Lipase  LP)  és  a Candida rugosa 

(Lipase  AY,  Amano)57 -  is  rendelkezik  szetrin-észteráz  aktivítással,  de  az  Aspergillus faj 

lipázkészítményei (Lipase A, Resinase A) nem mutattak szterin-észteráz aktivítást58. Ezért a 

szterin-észteráz aktivítás tesztelése mellett párhuzamosan a lipáz aktivítást is teszteltük. 

Először,  azokat  a  törzseket  teszteltük  szterin-észteráz  aktivítás  céljából,  amelyeket 

előzőleg lipáz aktivítás56 céljából már teszteltünk. Mivel a β-szitoszterin-észteresítése során 

szerves közegben az említett készítmények közül csak az  Aspergillus faj SSF készítményei 

mutattak mérhető  szterin-észteráz aktivítást,  a  továbbiakban a  tesztelést  olyan  Aspergillus 

törzsekre terjesztettük ki amelyek élelmiszeriparilag biztonságosak (1. táblázat). 
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1. táblázat: A nedvességtartalom és a szárítási módszer hatása az oliva olajjal indukált  
Aspergillus SSF preparátumok lipáz aktivítására és a β-szitoszterin laurinsavval történő  
észteresítési reakciójára. 

Minta
Ssz.

Törzs Nedvesség
tart. 
(%)

Lipáz 
aktivítás 

(U/g)

Szárítása Konvb. 

(%)

141 Aspergillus oryzae IFO 5238 60 43 R.T. 36

142 60 43 Aceton 9

143 70 32 R.T. 21
144 70 32 Aceton 6
145 Aspergillus oryzae NRRL 1808 60 44 R.T. 17

146 60 44 Aceton 4

147 70 28 R.T. 41
148 70 28 Aceton 3
149 Aspergillus oryzae NRRL 3485 60 83 R.T. 12

150 60 83 Aceton 6

151 70 37 R.T. 27

152 70 37 Aceton 16

180 Aspergillus oryzae TUB F-1755 60 78 R.T. 31

181 60 78 Aceton 14

182 70 45 R.T. 49

183 70 45 Aceton 22

184 Aspergillus oryzae NRRL 6270 60 107 R.T. 20

185 60 107 Aceton 8

186 70 26 R.T. 73

187 70 26 Aceton 44

188 Aspergillus sojae NRRL 6271 60 190 R.T. 43

189 60 190 Aceton 10

190 70 85 R.T. 32

191 70 85 Aceton 38

aRT: szobahőmérsékleten, levegőn való szárítás; b a toluolban végrehajtott laurinsavval, SSF 
preparátumok jelenlétében történt észteresítési reakció konverzióját 240 h után GC-s 
módszerrel határoztuk meg.
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Ebben a kiterjesztett szterin-észteráz aktivítás tesztben, a korábbi lipáz aktivítás tesztben56 

használt  SSF körülményeket  (60 % nedvességtartalmú búzakorpa  mint  SSF szubsztrátum, 

olivaolaj  mint indukálószer és szobahőmérsékleten,  levegőn szárítás)  választottuk kiinduló 

körülményeknek. Emelett teszteltük a nedvességtartalom (60 vagy 70 %) valamint a szárítási 

körülmények  (egyszerű  szobahőmérsékleten,  levegőn  való  szárítás  vagy  acetonos  mosás) 

hatását a szterin-észteráz termelésre (1. táblázat).

2. táblázat: A nedvességtartalom, a szubsztrátum típusa és a fermentációs idő hatása nem-
indukált  Aspergillus SSF preparátumok  lipáz  aktivítására  és  a  β-szitoszterin  laurinsavval  
történő észteresítési reakciójára

Minta 
Ssz.

Törzs Szubsztrátum Nedvesség
Tart. 
(%)

Lipáz 
aktivít.
(U/g)

SSF
(nap)

Konv.a 
(%)

249 Aspergillus oryzae búzakorpa 60 50 2 61
251 NRRL 6270 búzakorpa 67 116 2 62
253 búzakorpa 70 152 2 53
255 búzakorpa 75 445 2 24
257 búzakorpa 80 71 2 11

300 napraforgómag
hulladék 50 266 5 1

301 napraforgómag
hulladék 60 129 5 0

302 repcemag 41 76 4 4
303 repcemag 50 82 4 4
259 Aspergillus sojae búzakorpa 60 178 2 41
261 NRRL 6271 búzakorpa 67 301 2 43
263 búzakorpa 70 344 2 35
265 búzakorpa 75 407 2 17
267 búzakorpa 80 35 2 17

304 napraforgómag
hulladék 50 176 5 0

305 napraforgómag
hulladék 60 42 5 0

306 repcemag 41 57 4 3
307 repcemag 50 38 4 2

aa toluolban laurinsavval, levegőn szárított SSF preparátumok jelenlétében végrehajtott 
észteresítési reakció konverzióját 240 h után GC-s módszerrel határoztuk meg.

A  β-szitoszterin-észteresítése  során  elért  legmagasabb  konverziókat,  valamint  a 

biokatalizátorok  kinyerésének  egyszerűségét  figyelembe  véve,  a  következő  SSF 

körülményeket  választottuk  ki  a  további  tesztelésekhez:  60-70  %  nedvességtartalmú 

búzakorpa mint szubsztrátum, oliva olaj indukálószer és  szobahőmérsékleten, levegőn való 

szárítás. A hat tesztelt Aspergillus oryzae/sojae enzimkészítmény közül, két törzset (A. oryzae 
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NRRL 6270  és  A.  sojae NRRL 6271),  -  amelyek  240  óra  után  jó  aktivítást  mutattak  – 

választottunk ki további elemzésre. 

Sok esetben az SSF készítmények szterin-észteráz aktivítása nem egyezett a lipáz aktivítással. 

Ennek  a  ténynek  a  tisztázása  érdekében  két  kiválasztott  törzset  további  vizsgáltunk, 

különböző  szubsztrátokat  alkalmazva  tágabb  nedvességtartományban,  indukálószer 

felhasználása nélkül  (2. táblázat).  Azt találtuk, hogy ezeknek a körülményeknek a szterin-

észteráz aktivításra eltérő hatása volt, mint a lipáz aktivításra. 

A nem-indukált SSF készítmények esetében kissé magasabb lipáz aktivítás volt megfigyelhető 

mint az oliva olajjal indukáltakénál, a maximumot 75 % nedvességtartalomnál érve el. Ezzel 

ellentétben, a szterin-észteráz aktivítás alacsonyabb nedvességtartalomnál (60-67 %) volt a 

legmagasabb és jelentősen csökkent 70 % nedvességtartalom fölött.  Az SSF készítmények 

mindkét  aktivítása  (a  lipáz  illetve  a  szterin-észteráz  aktivítás)  alacsonyabb  volt 

napraforgómag  darán  valamint  repcemagon  mint  a  búzakorpán  való  tenyésztés  során, 

ugyanolyan körülmények között. Indukálószer nélküli SSF során, szterin-észteráz termelésre 

legalkalmasabb  körülménynek  a  67  %  nedvességtartalmú  búzakorpán  való  tenyésztés 

bizonyult.

3.táblázat: A  nedvességtartalom  hatása  a  szterin-észterrel  indukált  Aspergillus SSF 
preparátumok  lipáz  aktivítására  és  a  β-szitoszterin  laurinsavval  történő  észteresítési  
reakciójára

Minta
Ssz.

Törzs Nedvesség
tart. 

Lipáz 
aktivítás 

Konv.a 
(%)

(%) (U/g) 48 h 168 h
229 60 64 29 72
231 67 81 28 72
233 Aspergillus oryzae NRRL 6270 70 217 20 64
235 75 125 8 25 
237 80 13 0 9
239 60 80 45  85
241 67 160 44 85
243 Aspergillus sojae NRRL 6271 70 206 40 83
245 75 308 7 21
247 80 46 3 16

aa toluolban laurinsavval, levegőn szárított SSF preparátumok jelenlétében végrehajtott 
észteresítési reakció konverzióját 240 h után GC-s módszerrel határoztuk meg.

35



Kémiai és enzimatikus átészteresítési reakciók vizsgálata 2008

Mivel  az  olivaolajjal  való  indukálás  pozítivan  hatott  a  lipáz  aktivításra,  szterin-észteráz 

aktivítás céljából a szterin-észterrel való indukció tűnt a következő logikus lépésnek. Ezért 

szterin-észter  keverékkel  indukált  SSF  készítményeket  is  teszteltük  a  β-szitoszterin 

laurinsavval való észteresítési reakciójában (3. táblázat). 

Mivel  a  keletkező  szteril-laureát  különböző  (GC  Rt:  11-14  perc,  vö.  16.  ábra) az 

indukálószerként használt szterin-észterektől  (GC: Restek Rtx-65TG oszlop, 290-342°C, 2°

C/perc,  16  psi;  19-24  perc),  ezért  a  fermentációból  visszamaradó  szterinészterek  nem 

befolyásolják az aktivítási  teszt  eredményét.  Sőt,  a  szterin-észter keverékkel  indukált  SSF 

készítmények  által  katalizált  reakciókból  (3.  táblázat)  vett  minták  analízise  során  nem 

tapasztaltunk számottevő mennyiségű indukáló szterin-észtert. 

A várakozásoknak megfelelően, a szterin-észterrel való indukálás hatására, az Aspergillus SSF 

készítmmények  szterin-észteráz  aktivítása  számottevően  megnövekedett.  A  β-szitoszterin 

laurinsavval való észteresítési reakciójában a szterin-észterrel indukált SSF készítmények az 

ugyanolyan mértékű konverziót (45 % konv. 48 h alatt: No. 239, 3.táblázat) rövidebb idő alatt 

érték  el  mint  az  olivaolajjal  indukált  készítmények  (43  % konv.  240 h  alatt:  No.  188  1. 

táblázat). Összehasonlítva az ugyanazon a szubsztráton ugyanazon a nedvességtartalommal 

tenyésztett SSF készítményeket, az elért végső konverziók már 168 óra után magasabbak a 

szterinészterrel indukált készítmények esetében (3. táblázat), mint 240 óra után az olivaolajjal 

indukált  (1.  táblázat)  valamint  az  indulálószer  nélküli  (2.  táblázat)  SSF  biokatalizátorok 

esetében.

Hasonlóan a nem indukált SSF készítményekhez a magas szterin-észteráz aktivítás / alacsony 

lipáz aktivítas megörzésével az  A. oryzae és A. sojae SSF preparátumok nedvesség optimuma 

a  fermentáció  során  60-67  %  volt.  70-75  %  nedvességtartományban  a  szterin-észteráz 

aktivítás csökkent,  míg a  lipáz aktivítás jelentősen nőtt.  Az  A.  oryzae és  A. sojae szterin-

észteráz  és  lipáz  aktivításának  különböző  optimuma egyértelműen  bizonyítja,  hogy  a  két 

aktivítás, két különböző enzimtől származik ebben a két törzsben, vagyis a szterin-észteráz 

aktivítás  nem az  enzim  készítmény  lipázainak  tulajdonítható,  hanem  a  jelenlevő  szterin-

észterázoknak.

Mivel számos gomba genomját – köztük sok Aspergillus törzs genomját is – a közelmúltban 

feltárták,  ezért  úgy  döntöttünk,  hogy  a  megtalált  szterin-észterázokat  megpróbáljuk 

beazonosítani  ezekben  a  genomokban.  Ezért  a  Saccharomyces  cerevisiae ismert  szterin-

észterázát  (SwissProt:  P34163)59,60  használtuk  templátként  egy  statisztikai 
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szekvenciahasonlósági elemzési módszeren alapuló összehasonlítás során  (BLAST keresés) a 

SwissProt/TrEMBL szekvencia  adatbázis  gomba  génjei  között.  A keresés  eredményeként 

kapott 20 találat között 7  Aspergillus törzsből származó gén volt: [A. terreus (Q0CIB3),  A. 

fischerianus (A1DET8),  A.  nidulans (Q5B446),  A.  fumigatus (Q4WUM3),  A.  niger 

(A2QN29),  A.  clavatus (A1CAG4),  A.  oryzae (Q2U453)].  Mivel  az   A.  oryzae  gén 

szekvenciája61 (TrEMBL: Q2U453) nagy szekvencia azonosságot (40 %) / homológiát (60 %) 

mutatott a S. cerevisiae szterin-észteráz enzim génjével (SwissProt: P34163)59,60, és mivel az 

előzőekben  bemutatott  kisérleti  eredményeinkből  világosan  kitűnik  az  A.  oryzae  lipáz és 

szterin-észteráz aktivításásnak függetlensége, feltételezzük, hogy ez a szekvencia (4. táblázat) 

megfelel az ebben a törzsben talált szterin-észteráz aktivításnak.

4.  táblázat: Az  Aspergillus  oryzae  szterin-észteráz  aminosav  szekvenciája  (TrEMBL:  
Q2U453; Hosszúság: 471 AA; Molekula tömeg: 53874 Da61) 

MARVPVIGRLFWFEYLALFASLILVLLEWVIHIITFCLPETVIKFFYDRS

KTIFNLFITPEDEGKRSKEERIATAVAQASDFVDICALFGYQTEEHIVQT

GDGYLLGLHRLAYRRGEEKMRVNQGKGGVRKKVVFLHHGLMMCSEVWVCL

SEEQRCLPFQLVERGYDVWFGNNRGNKYSKKSVRFSPGSNEFWDFSIDQF

AFHDIPDSINYVLEVTGQPSLSYVGFSQGTAQAFATLSIHPLLNQKVDVF

VALAPAMAPTGLPNHFVDSLMKASPNFLFLLFGRRSILSSTTMWQTVLYP

PIFVQIIDKCLDGLFNWKCRNISRWQKLAGYLHLFSFTSTKSVVHWFQII

RHKNFQFYDDEVHAPFSIVASERFYKPVKYPTRNIKTPIVLLYGGNDSLV

DINVMLKELPRGITAKIIPKYEHLDFLWATDVEQQVFSHVFEALEQYSGI

TQLEGAVTGLINGDAGHAIAV

Annak  érdekében,  hogy  kiderítsük  a  szterin-észteráz  enzim  extra-  vagy  intracelluláris 

mivoltát,  és  hogy  megpróbáljuk  növelni  az  enzim  specifikus  aktivítását,  extrakciós 

kísérleteket végeztünk az  Aspergillus oryzae NRRL 6270 és  Aspergillus sojae NRRL 6271 

SSF  preparátumaival  (búzakorpa,  67  % nedvességtartalom,  indukálószer  nélkül).  Az  SSF 

preparátumok extrakciója  és  az  extraktum ultraszűrése után,  a  visszamaradó szárított  SSF 

anyagot  valamint  a  liofilizált  extraktumot  és  szűrletet,  a  β-szitoszterin  -  laurinsav 

tesztreakcióban  analizáltuk.  240  óra  után  a  teszt  reakcióban  csak  a  visszamaradó  SSF 

szárazanyag mutatott szterin-észteráz aktivítást (A. oryzae NRRL 6270: 53 % konverzió; 55 
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% konverzió a nem extrahált kontroll SSF preparátummal) jelezve az enzim intracelluláris 

vagy sejtfalhoz kötött  természetét.  Ezzel összefüggésben érdemes megjegyezni,  hogy a  S.  

cerevisiae  szterin-észteráz  III  tipusú  membrán  proteinje  amely  egy  ismert  membránkötött 

protein60 – jó szekvencia azonosságot (30 %) / homológiát (65 %) mutat az A. oryzae szterin-

észteráz 15-39 szekvencia részével. 

Hogy összehasonlítsuk a két fermentációs módszert, a két cél törzzsel (A. oryzae NRRL 6270 

és  A. sojae NRRL 6271) rázatott lombikos fermentációt (SmF) is végeztünk. Hasonlóan az 

SSF  extrakciós  kísérletekhez,  a  szárított  sejtmassza  és  az  ultraszűrt  felülúszó  mintákat 

teszteltük  a  szterin-észteresítési  reakcióban.  Az SSF eredményekkel  megegyezően,  csak  a 

szárított sejtmassza volt hatékony az észteresítési teszt során (A. oryzae NRRL 6270: 37 % 

konverzió 240 h után), megerősítve az enzim intracelluláris vagy sejtfalhoz kötött mivoltát. 

Ez a  kísérlet  bizonyítja  az SSF hatékonyságát  az SmF-al  szemben, mivel  a szárított  SmF 

sejtmasszával alacsonyabb konverzió (37 %) volt elérhető mint ugyanolyan mennyiségű SSF 

preparátummal (55 %) amely tartalmazza a sejtmassza mellett a szubsztrát mátrixot is. 
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3.2.2.  Növényi β-szitoszterin-észteresítése laurinsavval SSF preparátumok jelenlétében

Az SSF biokatalizátorok szintetikus alkalmazhatóságát a β-szitoszterin és laurinsav 

közötti  észteresítési  reakció  preparatív  léptékű  (200  mg  β-szitoszterinből  kiindulva) 

kivitelezésével bizonyítjuk, a négy legjobb SSF preparátum jelenlétében (5. táblázat). 

5. táblázat: A β-szitosterin laurinsavval, szterin-észter indukált Aspergillus SSF preparátum 
jelenlétében történt preparatív léptékű észteresítési reakciójának eredménye

Minta 

Ssz.

Törzs Nedvesség

tartalom

(%)

Lipáz 

aktivítás 

(U/g)

Konv.a 

(%)

Termelésb

(%)
229 Aspergillus oryzae 60 64 45 27
231 NRRL 6270 67 81 54 33
239 Aspergillus sojae 60 80 49 29
241 NRRL 6271 67 160 63 38

aa  toluolban  laurinsavval,  levegőn  szárított  SSF  preparátumok  jelenlétében  végrehajtott 
észteresítési  reakció  konverzióját  72  h  után  GC-s  módszerrel  határoztuk  meg. b  izolált 
termelések oszlopkromatográfia után

Mind  a  négy  kiválasztott  SSF  biokatalizátort  sikeresen  alkalmaztuk  a  preparativ  léptékű 

szterin-észteresítési reakcióban, az elért konverziók (GC) 45-63 % voltak a szteril-laureátok 

(5.  táblázat) izolált  termelése  pedig  27-38  %,  amelyeket  GC-vel  és  1H-NMR 

spektroszkópiával egyértelműen jellemeztünk (19. ábra).
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a)

A

b)

19. ábra: A β-szitoszterin és laurinsav SSF-preparátumok jelenlétében történő észteresítési  
reakciójának GC a) és1H-NMR b) adatai
A: A kiindulási β-szitoszterin GC és 1H-NMR adatai.
B: A tisztított termék (β-szitoszterol lauril észter) 1H-NMR adata 
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3.2.3.  Növényi  β-szitoszterin-észteresítése  konjugált  linolsavval  (CLA)  SSF 

preparátumok jelenlétében

Végül,  a  konjugált  linolsav  (a  két  fő  izomert,  9Z,11E-  és  10E,12Z-  egyenlő  arányban 

tartalmazza) és a növényi β-szitoszterin közötti észteresítési reakciót vizsgáltuk az  A. oryzae 

NRRL 6271 SSF preparátum jelenlétében. Ez az SSF preparátum a növényi β-szitoszterin és 

CLA-val való észtersítési reakciójában hasonló hatékonysággal működött (70 % konv. 120 h 

után) mint a növényi β-szitoszterin és laurinsav közötti reakcióban (85 % konv. 168 h után). 

Ezenkivül, megfigyelhető volt egy csekély preferencia a CLA egyik fő izomerje irányában. A 

szterin-észteráz helyzeti izomer szelektivítását a szterin-észteresítési reakcióból visszamaradt 

CLA  frakció  és  a  CLA-metil-észter  Candida  cylindracea lipáz  jelenlétében  történt 

hidrolíziséből származó CLA frakció összehasonlításával határoztuk meg. Mivel a Candida 

cylindracea enzim 9Z,11E-CLA izomer preferenciája ismert, ezért kijelenthetjük, hogy az A. 

oryzae NRRL  6271  SSF  preparátum  a  növényi  β-szitoszterin-észteresítési  reakciójában 

10E,12Z-CLA izomer irányába szelektivítást mutat (20. ábra).
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20.  ábra: A β-szitoszterin  és  CLA SSF-241  preparátum jelenlétében  történő  észteresítési  
reakciójának GC a) és1H-NMR b) adatai
A:  A  kiindulási  CLA  (a  két  sztereoizomer:  9Z,11E-  és  10E,12Z-izomerek)  GC 
kromatogrammja 
B:  70  % konverziójú  átészteresítési  elegy  1H-NMR spektruma és  az  el  nem reagált  CLA 
frakció GC kromatogrammja 
C: A tisztított termék (β-szitoszterol CLA észter) 1H-NMR adata 
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3.3. Sztereoszelektív átészteresítési reakciók megvalósítása lipáz enzimekkel

Az előző fejezetekben bemutatott példák is egyértelműen alátámasztják azt a tényt, 

hogy napjainkban egyre nagyobb jelentőségű az enzimek alkalmazása a kutatási területeken, 

az  iparban,  vagy  a  környezetvédelemben.  Egyes  szintézislépések  megoldására,  illetve 

kulcsintermedierek előállítására, gyakran a biokatalízis nyújtja a segítséget.

A vegyészek  a  lipázok  által  katalizált  biotranszformációkat  gyakran  optikailag  tiszta 

gyógyszerek  illetve  szintetikus  köztitermékek  előállítására  valamint  köztitermékek 

megvédésére használják.

A lipázok háromtípusú szelektivítása hasznosíható:

Természetes  szubsztrátjaik  átalakítása  során  az  enzimek  nagyfokú  szelektivitást 

mutatnak,  de mesterséges szubsztrátokkal szemben is igen szelektívek lehetnek. A szerves 

molekulák (és általában a molekulák) viselkedése más rendszerekkel kölcsönhatásba lépve 

nagymértékben  függ  szimmetriaviszonyaiktól.  Az  enzim  másodlagos  és  harmadlagos 

szerkezetét tekintve is aszimmetrikus, melynek oka az, hogy a fehérjelánc felépítésében az 

önmagukban  is  királis  aminosavaknak  is  csak  a  természetes  enantiomerjei  vesznek  részt. 

Ennek  természetes  következménye  a  biokatalizátorok  sztereoszelektivitása,  pl.  hogy  egy 

enzim királis  molekulák enantiomerjeivel  nem egyformán lép kölcsönhatásba (enantiomer 

szelektivitás), vagy hogy az enzimkatalizált reakcióban prokirális csoportok, illetve oldalak is 

különbözőek (enantiotóp szelektivitás). Az enzimeket ezen sajátságuk teszi felhasználhatóvá 

optikailag  aktív  anyagok  szintetikus  előállítására.  Természetesen  a  biokatalizátorok 

alkalmasak  diasztereomerek  eltérő  sebességgel  történő  átalakítására  (diasztereomer 

szelektivitás),  vagy  diasztereotóp  csoportok,  illetve  oldalak  közti  különbségtételre  is 

(diasztereotóp  szelektivitás).  A sztereoszelektív  átalakítások  lehetőségén  túl  az  enzimekre 

jellemző  lehet  még  az  azonos  szerkezetű,  de  eltérő  konstitúciójú  helyekhez  kapcsolódó 

csoportok megkülönböztetése (regioszelektivitás) vagy a kémiailag hasonló viselkedésű, de 

szerkezetükben különböző csoportok szelektív átalakítása (kemoszelektivitás).

A biokatalízis tiszta enantiomereket eredményező egyik leggyakoribb alkalmazásánál 

azt  használják  ki,  hogy  a  biokatalizátor  képes  lehet  csak  az  egyik  enantiomer  szelektív 

átalakítására.  Ha  a  folyamat  szelektivitása  teljes,  akkor  a  reakció  a  racém  szubsztrátra 

vonatkoztatott  50  %-os  konverzió  elérésekor  (ami  a  reagálni  képes  enantiomer  teljes 
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felhasználását  jelenti)  leáll.  Ekkor  mind  a  termék,  mind  a  visszamaradó  szubsztrát 

enantiomertiszta. Ennek megfelelően ebben a folyamatban egy adott tiszta enantiomer racém 

szubsztrátra vonatkoztatott legmagasabb elméleti termelése 50 %.

Lipázokkal  (immobilizált  lipázokkal)  a  racém  alkoholok  vinil-acetáttal  történő 

enantiomer  szelektiv  átészteresítése  kisebb-nagyobb  eltérésekkel  a  következő  módon 

valósítható meg: 10 mmol szubsztrátum és 50-100 ml hexán:THF:vinil-acetát 2:1:1 elegyéhez 

hozzáadjuk  a  megfelelő  enzimet  -  ennek  mennyiségét  az  enzim  aktivítása  és  a 

szubsztrátumnak az aktivítás  sztenderdhez viszonyított  relatív átalakulási  sebessége szabja 

meg. Az átészteresítések általában szobahőmérsékleten 1-48 óra alatt játszódnak le. Racém 

alkoholok észteresítési reakciója esetén az enzim kiszűrése után a termékek extrakcióval vagy 

együttextrahálás  után  desztillációval,  kristályosítással  vagy  kromatográfia  segítségével 

választhatóak el. A kiszűrt enzim többszöri acetonos mosással regenerálható és száradás után 

újrafelhasználható.

A  preparatív  léptékű  reakciókat  mindig  megelőzi  egy  analítikai  léptékű  teszt, 

úgynevezett  „screen” amely a megfelelő enzim kiválasztását  szolgálja.  GC-hez,  NMR-hez 

vagy  faljagos  optikai  forgatásméréshez  elegendő  1-2  ml  térfogatú  reakciókban  lehet 

kiválasztani  –  5,  10  vagy  több  enzim  közül  -  a  szubsztrátunkkal  szemben  legnagyobb 

aktivítást és szelektivítást mutató enzimet.

3.3.1. A 4-Aril- és 4-heteroarilbut-3-én-2-olok lipáz katalizált kinetikus rezolválása

A rac-3a,b racém alkoholok vinil-acetáttal történő lipáz katalizált enantiomer szelektív 

acilezési  reakcióját  egy termofil  fonalas  gomba rázatott  lombikos  fermentációjával  (SmF) 

előállított  lipáz jelenlétében,  néhány mezofil  fonalas  gomba szilárdfázisú fermentációjával 

előállított enzimkészítmény valamint kereskedelmi lipázok jelenlétében vizsgáltuk.

A racém szekunder  alkoholok lipázkatalizált  sztereoszelektív  acetilezése a Kazlauskas 

szabály62 értelmében, a következő ábrának megfelelően történik, vagyis, ha a racém szekunder 

alkoholon  az  aszimmetria  centrumhoz  képest   megkülönböztethető  két  különböző  méretű 

szubsztituens,  akkor  a  sztereoszelektív  acilezés  úgy  játszódik  le,  hogy  R  konfigurációjú 

termék keletkezik [21.a) ábra]. Ennek oka, hogy az enzimen belül is léteznek a
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különböző  méretű   csoportok  befogadására  képes  régiók  (kis  és  nagy  „zseb”),  így  a 

szubsztrátum az enzimen belül csak egyféleképpen  helyezkedhet el, ezért a 21.b) ábrának 

megfelelő elrendeződést a szerzők kizárták.

21.ábra: Kazlauskas szabály a racém szekunder alkoholok sztereoszelektív enzimatikus 
aclezésére

A racém alkoholokat (rac-3a,b) a megfelelő aldehid (1a-b) és feleslegben alkalmazott 

aceton kondenzációs reakciójával, majd a keletkező ketonok (2a,b)  NaBH4-es redukciójával 

állítottuk  elő  (22.  ábra). A kondenzációs  reakcióban  keletkező  ketonok  (2a,b)  30%  (Z)-

izomert  tartalmaztak.  A  2a NaBH4-es  redukciója  metanolban  az  allil-alkoholok  nehezen 

szétválasztható  diasztereomer  elegyéhez  [(E)-  és  (Z)-3a]  vezetett,  ezért  a  tiszta  3a-t  a 

kereskedelemben kapható 2a-ból állítottuk elő. A 4-(furán-2-il)but-3-én-2-on [(E)- és (Z)-2b] 

NaBH4-es redukciója vizes oldatban, Ba(OH)2
63 jelenlétében, az  [(E)- és (Z)-3b] szekunder 

allil-alkoholok elválasztható elegyéhez vezetett.
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22. ábra: 4-Aril- és 4-heteroaril-but-3-én-2-olok előállítása

Következésképpen,  a  racém  szekunder  alkoholok  kinetikus  rezolválását  a  különböző 
biokatalizátorokkal  csak  a  racém  4-fenil-  és  4-(furán-2-il)-szubsztituált  but-3-én-2-olokkal 
[(E)-3a és (E)-3a] (23. ábra) végeztük el.

23. ábra: Racém szekunder allil-alkoholok kinetikus rezolválása

A racém (E)-3a reakcióinak királis kolonnával ellátott GC analízise alapján azt találtuk, hogy 

biokatalizátoraink között hatékony, a megszokott Kazlauskas szelektivításhoz képest fordított 

szelektivítással müködő enzimek is vannak (24.ábra).
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24. ábra: A rac-3a enzimatikus acetilezésének enantiomerszelektív GC analízise. A:  
Kazlauskas szelektivítású lipázzal (BUTE-3b); B: anti-Kazlauskas szelektivítású SSF-lipázzal  

(SSF-165); C: racém alkohol (rac-3a) és acetát (rac-4a) keverék

A  racém  (3E)-4-fenilbut-3-én-2-ol  (rac-3a)  kinetikus  rezolválása  enantiomer  szelektív 
acilezéssel kereskedelmi lipázok jelenlétében már ismert64,65 (6. táblázat, 2, 4-7 sor).

A  fenti  lipáztesztünkben,  a  már  tanulmányozott  és  eddig  még  nem  tanulmányozott 

kereskedelmi  lipázok  többsége  hatékony  biokatalizátornak  bizonyult  ebben  a  reakcióban, 

magas enantiomer tisztasággal (95,6 – 99,5 %) és elfogadható termelékenységgel (20 – 51 % 

konverzió  24  h  alatt)  eredményezte  az  (R)-acetátot  [(R)-4a].  Bizonyos  esetekben  az 

enantiomer szelektivítás értékek magasabbak voltak mint az irodalomban közölt értékek  (6. 

táblázat, 2, 4, 5 sor).

Az újonnan tesztelt lipázkészítmények többsége is hatékonynak bizonyult a (rac-3a) kinetikus 

rezolválásában. Ezek közül, a BUTE-3b és az SSF-9 (6. táblázat, 8,9 sor) enzimkészítmények 

emelkednek ki, amelyek jobb enantiomer szelektivítással és nagyobb konverzióval végezték a 

reakciót, mint a legjobb kereskedelmi enzimek (6. táblázat, 1,2 sor).

6. táblázat. A racém (3E)-4-fenilbut-3-én-2-ol (rac-3a) kinetikus rezolválása lipázokkal
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Sorsz. Biokatalizátor a Idő Konv. b 4a E c E irod.

(h) (%) Konfig. ee b (%)
1 Lipozyme TL IM 24 35 R 99,5 »200 -
2 PPL 24 31 R 99,5 »200 >10064
3 P. fluorescens lipáz 24 22 R 99,4 >200 -
4 Lipáz PS 24 48 R 98,3 >200 6165
5 CaLB 4 51 R 95,6 >100 9365
6 Lipáz AK 4 45 R 97,7 >100 28465
7 CCL 192 5 R 65,5 5 665
8 BUTE-3b 4 49 R 99,0 »200 -
9 SSF-9 24 47 R 99,0 »200 -
10 SSF-23 24 43 R 98,9 >200 -
11 SSF-65 24 51 R 87,9 52 -
12 SSF-101 72 36 R 93,6 51 -
13 SSF-130 192 8 S 74,3 7 -
14 SSF-165 192 12 S 73,8 7 -

a A biokatalizátorok és reakciókörülmények részletes leírását lsd. a “Kísérleti rész”-ben.  b  A 
konverziót  és  a  4a  ee  értékét  GC-vel  határoztuk  meg  Hydrodex-β-PM  oszlopon.  c Az 
enantiomer szelektivítás (E) értékét a konverzió és ee4a értékéből határoztuk meg66. A kísérleti 
hibákra való érzékenység miatt a 100-300 tartományba eső E értékeket >100-ként adjuk meg, 
a 300-500 közés eső értékeket >200-ként és az 500 feletti érétékeket »200-ként adjuk meg. 

A racém (3E)-4-(furán-2-il)but-3-én-2-ol (rac-3b) enantiomer szelektív acetilezésére, 

lipáz katalizált kinetikus rezolválási adatokat nem találtunk. Csupán a rac-3b immobilizált P. 

cepacia  enzim segítségével végzett dinamikus kinetikus rezolválására van példa67.

Érdekes módon, a racém szekunder allil-alkohol 4-helyzetében, a fenilcsoport (a rac-3a-

ban) helyettesítése, egy hasonlóan nagy, de polárisabb furán-2-il csoportra (a  rac-3b-ben), 

jelentős enantiomer szelektivítás (E) csökkennést okozott sok kereskedelmi enzim esetében, 

mint például Lipáz AK és CaLB (E > 100-ról 6. táblázat 6 és 5 sor, E = 39 és E = 9-re a 7. 

táblázatban, 5 és 7 sor).

A furilszubsztituált alkohol (rac-3b) kinetikus rezolválása során, az enantiomer szelektivítás 

(E)  csökkenés,  a  fenilszubsztituált  alkohol  (rac-3a)  E értékeihez  képest,  a  saját  készítésű 

fonalas gomba eredetű biokatalizátorok esetén is megfigyelhető volt (7. táblázat 9-13 sor vs 6. 

táblázat 8-12 sor).

7.  táblázat:  A  racém  (3E)-4-(furán-2-il)but-3-én-2-ol  (rac-3b) kinetikus  rezolválása 
lipázokkal
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Sorsz. Biokatalizátor a Idő Konv. b 3b 4b E c

(h) (%) ee (%) b Konfig. ee (%) b

1 P. fluorescens lipáz 72 48 99,2 R 99,6 »200
2 PPL 72 50 99,6 R 99,2 »200
3 Lipozyme TL IM 72 52 99,5 R 96,1 >200
4 Lipáz PS 72 52 97,7 R 93,8 >100
5 Lipáz AK 4 53 83,5 R 87,4 39
6 PLAP 192 15 14,8 R 80,9 11
7 CaLB 4 26 9,0 R 75,0 9
8 CCL 192 5 3,7 R 64,3 5
9 SSF-23 72 48 90,8 R 98,2 >200
10 BUTE-3b 4 51 99,0 R 91,2 >100
11 SSF-9 72 51 99,6 R 95,8 >100
12 SSF-101 72 33 40,5 R 93,8 46
13 SSF-65 72 59 99,4 R 66,9 28
14 SSF-130 192 3 0,1 S 75,4 7
15 SSF-165 192 28 19,8 S 62,6 5

a A biokatalizátorok és reakciókörülmények részletes leírását lsd. a “Kísérleti rész”-ben.  b  A 
konverziót, a  3b és a  4b ee  értékét GC-vel határoztuk meg Hydrodex-β-PM oszlopon.  c Az 
enantiomer  szelektivítás  (E)  értékét  a  konverzió és ee4a értékéből  határoztuk  meg66 és 
független számítással támasztottuk alá az  ee3b and  ee4b

68
 értékéből. A kísérleti hibákra való 

érzékenység miatt a 100-300 tartományba eső E értékeket >100-ként adjuk meg, a 300-500 
közés eső értékeket >200-ként és az 500 feletti érétékeket »200-ként adjuk meg. 

A legjelentősebb  enantiomer  szelektivítás  csökkenés  a  BUTE-3b  és  SSF-9  enzimek 

katalizálta reakcióknál volt megfigyelhető (E »200-ról a 6. táblázat 8 és 9 sor,  E >100 és  E 

>200-ra a 7. táblázat 10 és 9 sor).

A fenil  szubszituált  szubsztráttal  (rac-3a)  szemben  “anti-Kazlauskas”  szelektivítással 

működő SSF készítmények a  furán-2-il  szubsztituált  alkohol  (rac-3b)  biotranszformációja 

során  is  megőrizték  szelektivítás  irányukat,  habár  mérsékelt  enantiomer  szelektivítással 

képezték az (S)-acetátot [(S)-4b] (7. táblázat, 14 sor: Mucor hiemalis ATCC 26035, E = 7 és 

és 15 sor: Rhizomucor pusillus WFPL 267 A, E = 5).

Bebizonyítottuk, hogy a racém 4-aril és 4-heteroaril-szubsztituált but-3-én-2-olok (rac-

3a,b)  kinetikus  rezolválása  hatékonyan  megvalósítható  lipázkatalizált  enantiomerszelektív 

acetilezéssel. 

A kereskedelemben kapható lipázok mellett, néhány rázatott lombikos fermentációból (SmF) 

és  szilárd  fázisú  fermentációból  (SSF)  származó  “nyers”  lipázkészítmény  is  hatékonynak 

bizonyult.
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Míg a kereskedelemben kapható lipázok és a legtöbb gomba eredetű készítmény, magas, de 

normál irányú “Kazlauskas” szelektivítást mutatott a tanulmányozott racém szekunder allil-

alkoholokkal  (rac-3a,b),  néhány  a  saját  készítésű  enzimek  közül  “anti-Kazlauskas” 

biokatalizátornak bizonyult.

3.3.2. A 2,2’-[1,2- és 1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolok lipázkatalizált enantiomer és 

diasztereomer elválasztása

A lipázkatalizált sztereoszelektív átészteresítési reakciók a kinetikus rezolváláson túl, 

enantiomer és diasztereomer keverékek szétválasztására is alkalmas. Abban az esetben ha a 

molekula  két  vagy  több  aszimmetria  centrumot  tartalmaz,  egy  magas  enantiomer 

szelektivítású  enzim  előnyeit  kihasználva,  a  sztereomerek  külö-külön  optikailag  tiszta 

formában előállíthatók.

Feltételezhető, hogy egy magas enantiomer szelektivítású enzim megtartja sztérikus 

preferenciáját  a  2-transz  szubsztituált  ciklohexanolok  valamelyik  [(1S,2S)  vagy  (1R,2R)] 

térbeli elrendeződése iránt is. Egy ilyen enzim segítségével, acetilezési reakcióban egy racém 

elegy  szétválasztható  az  el  nem reagált  diolra  (lassan  reagáló  enantiomer)  és  a  képződő 

diacetátra (a gyorsabban reagáló diol enantiomerből), míg a mezo-diasztereomerek acetilezése 

tiszta monoacetát enantiomerhez vezet.

3.3.2.1. Az optikailag aktív 2,2’-[1,2- és 1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolok előállítása

Az elvárásoknak megfelelően a 2,2’-[1,2- vagy 1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolok,  7a és 

7b sztereoizomer elegyének magas szelektivítású enzim jelenlétében végrehajtott enzimatikus 

acetilezése enantiomertiszta diolt, monoacetátot és diacetátot eredményezett. 

A  ciklohexénoxid  gyűrűnyítási  reakciójával,  a  megfelelő  benzoldiolokból 5a és  5b69 

előállítottuk  két  cél  diol  molekula  sztereomer  keverékét,  a  2,2’-[1,2-

fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolt  7a valamint a 2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolt  7b, 

(25.ábra) és hatékony enzimatikus módszereket dolgoztunk ki ezen anyagok sztereomerjeinek 

(enantiomerek és diaszetereomerek) szétválasztására.
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Ahogy az már az irodalomból kiderült, a 2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol (mezo-7a 

és  rac-7a)  mezo  és  racém  formája  szilikagélen  elválasztható  volt.  Ám  a  cikloxénoxid 

reakciója rezorcinnal, a mezo és racém 2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol,  rac-7b és 

mezo-7b virtuálisan elválaszthatalan keverékét eredményezte.
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25. ábra: A 2,2’-[1,2- és 1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolok előállítása

A  kutatócsoport  előző  kísérletei  alapján70,  a  2,6-bisz(1-hidroxietil)piridin  diasztereomer 

elegyének (mezo és  racém izomerek  1  :  1  arányú elegye)  enzimatikus  acetilezése  magas 

enantiomer szelektivítású enzim jelenlétében, 1 : 2 : 1 arányú enantiomer tiszta (S,S)-diolt, 

(R,S)-monoacetátot és (R,R)-diacetátot eredményezett. Ehhez hasonlóan az első feladatunk itt 

is  magas  enantiomer  szelektivítású  enzim  keresése  volt.  Ahhoz,  hogy  a  biszciklohexanol 

szubsztrátok 7a és 7b enzimatikus acetilezésére megtaláljuk a legszelektívebb enzimet, három 

tesztreakció sorozatot hajtottunk végre a i.)  rac-7a ii.)  mezo-7a és iii.)  rac-7b és  mezo-7b 

szubsztrátokkal vinil-acetátban  kilenc kereskedelmi lipáz és egy saját készítésű nyers észteráz 

(acetonnal kicsapott sertésmáj enzim, PLAP) jelenlétében. Az enzimatikus reakciókat VRK-

val követtük nyomon, kémiailag előállított  megfelelelő monoacetátokat  8a  és  8b valamint 

diacetátotak  9a és  9b használtunk sztenderdként. A tesztelt enzimek közül csak a Novozym 

435 (Candida antarctica: lipase B) enzim alakította át kb. 50 % konverzióval a racém rac-7a-

t diacetáttá, és a mezo-formát mezo-7a, majdnem teljes mértékben monoacetáttá 8a (26. ábra). 
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26. ábra: A rac/mezo-7a sztereomerjeinek előállítása

A sztereomer keverék rac-7b és mezo-7b enzimatikus acetilezése Novozym 435 jelenlétében 

a várt 1 : 2 : 1 arányban eredményezte a diolt 7b, monoacetátot 8b és diacetátot 9b (27. ábra).

Az analítikai léptékű tesztreakciók eredménye alapján megvalósítottuk a két diol  7a és 7b 

sztereomerjeinek preparatív léptékű szétválasztását Novozym 435 enzimmel.

A 2,2’-[1,2- és 1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolok  7a és  7b sztereoizomerjeinek abszolút 

konfigurációinak  meghatározására  ciklohexanol-monoszubsztituált  analógjuk  a  transz-2-

fenoxiciklohexanol rac-10 enzimatikus acilezését használtuk modellként.
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27. ábra: A rac-7b + mezo-7b sztereomerjeinek előállítása

Feltételezhető,  hogy a magas enantiomer szelektivítású  C. antarctica:  lipase B (Novozym 

435), a rac-10 valamint a 2,2’-[1,2- és 1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol sztereoizomerek 7a 

és 7b acilezése során is egyaránt megtartja szigorú sztérikus preferenciáját a 2-transz-ariloxi-

szubsztituált  ciklohexanol  motívumok  valamelyik  [(1S,2S)  vagy  (1R,2R)]  térbeli 

elrendeződése iránt, mivelhogy egyszerre csak egy ilyen diol egység 7a vagy 7b fér az aktív 

centrumba. Mivel, az (-)-(1R,2R)-ciklohexándiol71 rézkatalizált monofenilezéséből származó 

(-)-transz-2-fenoxiciklohexán-1-ol  (-)-10  abszolút  konfigurációját  (1R,  2R)-10  –  ként 

határozták  meg,  elvégeztük  a  rac-10 Novozym  435  katalizált  acilezését,  amely 

enantiomertiszta  (+)-(1S,2S)-10 és  (-)-(1R,2R)-11  termékekhez  vezetett  (28.  ábra). 

Megjegyzendő,  hogy  a  Novozym  435  katalizált  acetilezési  reakcióban  elért  enantiomer 

szelektivítás mértéke (E > 500) nagyobb mint az irodalomban leírt  rac-11 PLAP katalizált 

hidrolízisé (E ~ 232)71.
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28. ábra: A rac-10 enzimatikus acetilezése

A Novozym  435  kísérletileg  megfigyelt  magas  szelektivítása  az  (1R,2R)-10 enantiomer 

acetilezése  iránt,  összhangban  van  az  enzim  aktív  centrumán  belüli  előzetes  enantiomer 

szelektivítás  számításokal72.  Ezen  adatok  alapján,  a  mezo-7a és  mezo-7b diasztereomerek 

enantiotóp szelektív acilezéséből származó optikailag aktív monoacetátok 8a és  8b abszolút 

konfigurációja  (+)-(1R,2R,1’S,2’S),  valamint  a  rac-7a és  rac-7b gyorsabban  reagáló 

(1R,2R,1’R,2’R)-enantiomerből  származó diacetátok  9a és  9b abszolút  konfigurációja:  (-)-

(1R,2R,1’R,2’R).

A  rac-7a, Novozym  435  katalizált  enantiomer  szelektív  acetilezése  enantiomer  tiszta 

(S,S,S,S)-7a diolt  és  (R,R,R,R)-9a diacetátot  eredményezett  (26.  ábra,  8.  táblázat).  Az 

(R,R,R,R)-9a enzimatikus hidrolízise enantiomer tiszta (R,R,R,R)-7a diolt eredményezett (ee > 

99,5 %) bizonyítván a C. antarctica Lipáz B (1R,2R) sztereopreferenciáját hidrolízisben is. Ez 

a magas sztereopreferencia a mezo-diasztereomer  mezo-7a enantiotóp szelektív acetilezése 

során  is  fennáll,  így  kizárólagosan  az  (R,R,S,S)-8a monoacetát  keletkezik  (26.  ábra,  8. 

táblázat). 
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8. táblázat: A 7−9a,b, 10 és 11 sztereomerek fajlagos forgatásértékei és enantiomer öszetétele

Termék Termelés [α]25
D E.e.

(%) c 1, CHCl3 c 1, aceton c 1, EtOH (%)
(S,S,S,S)-7a 21 +125.5 +85.5 +65.8 96 a

(R,R,R,R)-7a 75 -130.6 -89.0 -68.5 >99 b

(S,S,S,S)-7b 32 +92.4 +78.3 +92.3 >98 a

(R,R,R,R)-7b 75 -93.3 -79.3 -92.9 >99 b

(R,R,S,S)-8a 52 +51.2 +21.4 +28.1 >98 a

(R,R,S,S)-8b 43 +34.5 +18.8 +25.7 >98 a

(R,R,R,R)-9a 16 -8.6 -30.9 -6.8 >99 c

(R,R,R,R)-9b 34 -3.1 -8.8 Nem oldódik >99 c

(S,S)-10 44 +90.8 +43.9 +69.5d >99 d

(R,R)-11 38 -5.2 -15.2 -10.0 >99 d

(R,R)-10 84 -82.9 -54.1 -74.9 e >99 d

aAz  e.e. értékét  500  MHz  1H  NMR  Pr  shift  reagens  jelenlétében  határoztuk  meg  lsd. 
3.4.fejezet; b Az e.e. értékét a fajlagos forgatókéességből határoztuk meg, összehasonlítva az 
(S,S,S,S)-7a  vagy  (S,S,S,S)-7b  fajlagos  forgatóképességével;  c Az  e.e.  értékét   alkohollá 
(R,R,R,R)-3a vagy (R,R,R,R)-3b  való hidrolízisük után határoztuk meg;  d [α]25

D +72,7 (c 1, 
MeOH);  lit.71:  +66,1 (c  1,26,  MeOH);  e [α]25

D -80,9 (c  1,  MeOH);  lit.71:  -79,1 (c  0,86, 
MeOH);  d Az  e.e. értékét királis  Hydrodex-β-6-TBDM oszloppal ellátott  GC-vel határoztuk 
meg.

A rac-7b és mezo-7b sztereomerkeverék szétválasztását, egy lépésben, a Novozym 435 által 

katalizált  enzimatikus acilezésével  oldottuk meg (27.  ábra). A reakcióban enantiomertiszta 

diol  (S,S,S,S)-7b és  diacetát  (R,R,R,R)-9b keletkezett  a  rac-7b-ből  valamint  a  mezo-7b 

(R,R,S,S)-8b monoacetáttá alakult (8. táblázat). Ez a reakció is igazolta a C. antarctica Lipáz 

B (1R,2R) sztereopreferenciáját 2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]-diciklohexanol rac-7b és mezo-7b 

sztereomerjei  iránt.  A  7b többi  sztereomerjét,  a  mezo-7b-t  és  (R,R,R,R)-7b-t  a  megfelelő 

monoacetát (R,R,S,S)-8b és diacetát (R,R,R,R)-9b kémiai hidrolízisével állítottuk elő. 

Az (S,S,S,S)-7a, (S,S,S,S)-7b, (R,R,S,S)-8a és (R,R,S,S)-8b enantiomer összetételét 1H NMR-

rel praesodimium D-3-heptaflorobutiril-kámforát shift reagens segítségével határoztuk meg. A 

29.ábrán  az  (S,S,S,S)-7a enantiomer  összetételének  meghatározását  mutatjuk  be,  a  többi 

optikailag aktív anyag esetében is hasonlóképpen jártunk el. 
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29. ábra: Az optikailag aktív (S,S,S,S)-7a enantiomer összetételének meghatározás: A. A rac-
7a 1H-NMR spektruma 0-20 mg Pr shift reagens jelenlétében; B. (S,S,S,S)-7a és rac-7a 

spektruma 20 mg Pr shift reagens jelenlétében.
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3.3.2.2 A Candida antarctica Lipáz B enzimmel (CaLB) végzett átalakítások enantiomer 

szelektivításának értelmezése MM számításokkal

A Candida antartica Lipáz B (CaLB) röntgenfelvétellel meghatározott kristályszerkezete 

a  30.  ábrán  látható.  Az ábrán  különböző színekkel  jelölve  öt  egymásra  illesztett  kísérleti 

szerkezetet  mutatunk be,  látható,  hogy a  különböző szubsztráttal,  illetve szubsztrát  nélkül 

kikristályosított  szerkezetek  gyakorlatilag  fedésbe  hozhatók  egymással,  azaz  az  enzim 

meglehetősen rigid szerkezetű (ami összhangban áll a jó hőstabilitással is). Ez a meglehetősen 

merev szerkezet teszi lehetővé a MM számításokat. 

30. ábra: A Candida antartica Lipáz B (CaLB) kristályszerkezetei

A CaLB a szerin-hidrolázok családjába tartozik, aktív centrumát az Asp-His-Ser triád képezi.

Az  enzimatikus  reakció  során  egy  egyszerú  acilezőszerrel  az  enzim  az  aktív  szerinen 

észtereződik  és  átmenetileg  egy  ún.  acil-enzimet  hoz  létre.  Vízmentes  közegben,  az 

enzimatikus  reakció  során  az  acil-enzimet  víz  helyett  egy  másik  nukleofil  (pl.  egy 
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szubsztrátként hozzáadott alkohol) támadása bonthatja meg. Az enzimen belül, a katalitikus 

triád közelébe ez az alkohol az apoláris zsebhez kötődve kerülhet. Az acil enzim megbontása 

során egy az ún. tetraéderes intermedier (THI) alakul ki. Mivel a tetraéderes intermedierben 

az  acilrész  és  az  alkoholrész  is  kovalensen  kötött  az  enzimhez,  ez  az  állapot 

molekulamechanikai szinten jól modellezhető a mai számítástechnikai eszközökkel.

Egy racém alkohol esetében az alkohol meglévő aszimmetriacentruma mellett a THI 

szerkezetben egy további  aszimmetriacentrum alakul  ki.  Az ennek megfelelően lehetséges 

négy THI sematikus ábrázolása a következő ábrán látható (31. ábra).

31. ábra: A tetraéderes intermedierek sztereokémiája73
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Az  acil-enzimből  létrejött  THI  szerkezeten  a  kovalens  kötés  miatt  két  aszimmetria 

centrum alakul ki.  Emiatt  az enzimatikus reakció hagyományos energia profilja kibővül a 

négy  lehetséges  szubsztrát-THI  konformernek  megfelelően.  MM  számításokkal  a  négy 

lehetséges  reakcióútat  a  THI  szintjén  számoltuk  és  hasonlítottuk  össze  (32.  ábra).  Ez  a 

Hammond elv értelmében vélhetően sokkal jobban jellemzi a tényleges átmeneti állapotok 

(TS) által meghatározott rekciólefutásokat, mint akár a szubsztrát akár a termék kötődésének 

vizsgálata.

32. ábra: A reakció szabadenergia profilja

Vizsgálatainkat, illetve a módszer optimálását az  transz-2-fenoxiciklohexán-1-ol (10) 

CaLB által  katalizált  enantiomer szelektív enzimatikus acilezési  reakcióján végeztük el.  A 

tetraéderes intermedierek energiáinak számítása céljából molekulamechanikai módszerekkel, 

enzimen  belül  a  szubsztrát  10Ǻ  környezetét  optimáltuk.  Az  enantiomer  szelektivítás 

mértékének  becslésére,  az  enantiomer  párok  tetraéderes  intermediereinek  így  kiszámolt 

energia értékeit hasonlítottuk össze.

Ezt  a  módszert  használtuk  a  CaLB  magas  enantiomer  szelektivításának  értelmezésére  a 

transz-ciklohexán-1,2-diol származékok enantiomer és diasztereomer keverékével szemben. 

Előzetes szintetikus kísérletekkel megállapíthattuk, hogy a fent említett reakciók során igen jó 

szelektivítással (e.e >99 %) az R acetát képződik és az S alkohol marad vissza. 

A négy lehetséges THI állapottal (R,R-THI, R,S-THI, S,R-THI, S,S-THI) az enzimen belül 

konformáció analízist végeztünk. Az eredményül kapott szerkezeteket relatív energiájuk és az 

aktív centrumon belüli funkcionális elhelyezkedésüket (H-híd kötés kialakításához szükséges 
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megfelelő  távolság  a  HIS224,  THR40,  GLN106  stabilizáló  protonjaitól)  figyelembe  véve 

vizsgáltuk. 

Energetikailag  az  R-szubsztrát  konformerek  bizonyultak  stabilabbnak  az  S-szubsztrát 

konformerekhez képest. Összehasonlítva a legalacsonyabb energiájú  R-szubsztrát (R,R-THI) 

szerkezetet  a  legjobb  S-szubsztrát  (S,R-THI)  elrendeződéssel,  3,57  kcal/mol  energia-

különbséget kaptunk. Ez azt jelenti, hogy az R-szubsztrát acileződéséből származó tetraéderes 

intermedier és az ebből adódó termék-THI átmeneti állapot energiája alacsonyabb, mint az S-

szubsztráté, tehát ebben a reakcióban az (R)-acetát képződése favorizált. A két legstabilabb 

konformer a 33. ábrán látható.

33. ábra: Az R,R- (piros), és az S,R-THI (kék) szerkezetek térbeli elhelyezkedése

A 32.  ábrán  ΔΔG*-vel  jelölt  szabad  energia  különbség  közvetlenül  mérőszáma a  reakció 

szelektivitásának.  A termék  enantiomerfelesleg  értékei  és  a  hozzá  tartozó  ΔΔG*  értékek 

láthatóak a 9. táblázatban74.

9. táblázat: Az optikai terméktisztaságához tartozó szabadenergia különbség értékek (ΔΔG*)

ΔΔG* [kcal/mól] ’R’ termék/’S’ termék ee [%]
0,118 1,2 10
0,651 3 50
1,74 19 90
2,17 39 95
3,14 199 99
4,50 1999 99,9
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Látható, hogy egészen alacsony szabad energia értékkülönbség (2,17 kcal/mól) már jó (90%) 

enantiomer szelektivitást  eredményez,  de  még ennek kétszerese  sem elegendő a  100%-os 

optikai tisztaság eléréséhez. 

Az  enantiomer  szelektivítás  mértékének  becslésére  az  enantiomer  párok  tetraéderes 

intermediereinek molekulamechanikai módszerekkel kiszámolt energia különbsége: ΔΔG*calc= 

3,57 kcal/mól,  ami a reakció energiaprofiljától  függően kisebb-nagyobb mértékben eltér  a 

ΔΔG* értékétől. Mégis, elmondhatjuk, hogy eredményeink, mind a szelektivítás irányát mind 

mértékét tekintve, összhangban vannak a kísérleti eredményekkel.

A 2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  molekula  mechanikai  modellezése  során 

kiderült, hogy az igen nagy szelektivítás annak tulajdonítható, hogy a racém elegy tagjai közül 

gyakorlatilag  csak  az  egyik  térbeli  elrendeződése  (R,R)  megfelelő  ahhoz,  hogy  az  aktív 

centrum közelébe  kerüljön  ütközés  nélkül.  Ugyancsak  ezzel  magyarázható,  hogy  a  mezo 

diolban csak az (R,R) oldal észtereződik át monoacetáttá.

Sőt,  a  tetraéderes  intermedierek  analízisével,  az  enzimatikus  reakció  egy  másik  fontos 

paraméterét  is  értelmezni  tudtuk:  a  szokatlanul  hosszú  reakcióidőt  (~9  nap)  a  transz-

ciklohexán-1,2-diol származékok enzimatikus acilezése során. Az optimálás során kiderült, 

hogy a  legstabilabb  szerkezet  akkor  alakul  ki,  ha  a  ciklohexil  gyűrű  transz-diekvatoriális 

konformációból (34 A ábra) transz-diaxiális konformációba (34 B ábra) megy át.

A B

34. ábra:A 2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol optimálás előtt (A) és optimálás után (B)
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ

4.1. Felhasznált eszközök

Az NMR felvételek Bruker DRX-500 készüléken (1H: 500 MHz és  13C: 125 MHz; CDCl3; 

TMS,  2H: 76,77 MHz; CCl4, TMS). 

IR spektrumok  Specord 2000 spektrométer alkalmazásával készültek. 

GC felvételek Agilent 4890D illetve HP 5890 készülékeken FID detektorral, H2 vivő gázzal 

(injektor: 250ºC, detektor: 250ºC, fej nyomás: 12 psi, vagy injektor: 350ºC, detektor: 350ºC, 

fej nyomás: 16 psi ) készültek. Az elválasztáshoz felhasznált kolonnák: HP-Chiral (30 m  × 

0,32 mm × 0,25 µm film, 20 % permetilezett β-ciklodextrin, HP Part No.: 190916-B213) 1 : 

50 split hányadossal; Beta-DEX 225 (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm film, Supelco Column No.: 

16161-0413)   1  :  80  split  hányadossal; RTX-65TG (30 m x 0,  25 mm x 0,10  µm film, 

térhálósított  35  %  dimetil-  /  65  %  difenilpolisziloxán,  Restek  No:  17008)  1  :  60  split 

hányadossal; Hydrodex-β-6-TBDM (25 m x 0, 25 mm x 0,25 µm film, Macherey & Nagel, 

No: 21519/11) 1 : 80 split hányadossal; Hydrodex-β-PM (50 m × 0,25 mm × 0,25 µm film, 

Macherey-Nagel, No.: 723370-50) oszlop 1 : 80 split hányadossal.

Az optikai forgatóképességet Perkin Elmer 241 polariméterrel határoztuk meg. 

A  VRK-hoz  Kieselgel  60  F254 (Merck)  (szemcseátmérő:  0,063-0,200  mm)  lapokat 

használtunk.  A megjelenő foltok azonosítása UV-fény alatt  vagy 5  % foszformolibdénsav 

etanolos oldatával történt.

4.2. Felhasznált anyagok

A  trilaurint,  trioleint,  nátrium-metanolátot,  deuterált  acetont,  glicerint,  deuterált 

metanolt, Amberlyst-15-t  és  N,N’-dicickohexilkarbodiimidet  az  Aldrichtól  vagy  Flukától 

szereztük  be.  A benzaldehid,  furfurol,  transz-4-fenilbut-3-én-2-on, vinil-acetát,  ecetsav-

anhidrid,  ciklohexén-oxid,  pirokatekin,  rezorcin  és  trietil-amin  az  Aldrich  terméke.  A 

praesodimium  D-3-heptafluoro-butirilkámforát  az  Alfa  Aesar  (Karlsruhe,  Németország) 
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terméke.  A racém  transz-2-fenoxiciklohexanol  rac-10  és a  transz-2-fenoxiciklohexil-acetát 

rac-11, ismert anyagok71. 

A Merck (No. 3741) által forgalmazott növényi β-szitoszterin (85% tisztaságú) növényi 

szterin összetétele: 55,6 % β-szitoszterin, 36,9 % sztigmaszterin, 5,9 % kampeszterin, 1,4 % 

koleszterin,  és  0,4  %  brasszikaszterin.  A  növényi  szterin  összteételt  az  ISO  12228 

szabványnak  megfelelően,  standard  mintát  használva  (Supelco  4-7150)  GC-s  módszerrel 

határoztuk meg.

 A konjugált  linolsav (CLA) preparátum 79.7 % CLA tartalommal [a  két  fő izomer 

9Z,11E (48,6 %) és 10E,12Z (48,5 %) mellett az  E,E-CLA izomerek (2,1 %) valamint  Z,Z-

CLA izomerek (0,8 %) együttesen adják az össz CLA tartalmat] a Loders and Croklaan Lipid 

Nutrition Co. (Wormer veer, Netherlands) ajándéka volt.

A felhasznált  szervetlen  sókat  és  vegyszereket,  a  Sigmától,  Aldrichtól  vagy  a  Flukától 

szereztük be. 

Az oldószereket frissen desztilláltuk.

Biokatalizátorok: A Candida cylindracea  lipáz és a Pseudomonas fluorescens lipáz a Fluka 

(No. 62316) terméke. A Lipáz AK-t, Lipáz AY-t és Lipáz PS-t (Amano Europe) az Aldrich-tól 

szereztük be. A Lipozyme IM 20, Lipozyme TL IM és Novozym 435 a Novozymes, Dánia 

terméke. A PPL-t és a Candida  63ntarctica  lipáz B-t (CaLB) a Sigma-tól szereztük be. A 

PLAP-t (acetonnal kicsapott sertésmáj enzimkészítmény) a laboratóriumban állítottuk elő.

BUTE-3b:  Malbranchea  pulchella  var.  sulfurea;  SSF-9:  Gliocladium  catenulatum NRRL 

1093; SSF-23:  Gliocladium roseum NRRL 1085;  SSF-65:  Chaetomium globosum OKI 270; 

SSF-101:  Chaetomium elatum UAMH 2672; SSF-130:  Mucor hiemalis  ATCC 26035; SSF-

165: Rhizomucor pusillus WFPL 267 A.

Mikroorganizmusok: Aspergillus  oryzae IFO 5238,  NRRL 1808,  NRRL 3485  and  NRRL 

6270; Aspergillus sojae NRRL 6271; Aspergillus sp. TUB F-1755. A törzseket az Institute for 

Fermentation  (IFO),  Osaka,  Japán;  Northern  Regional  Research  Center  (NRRL),  USDA, 

Peoria, IL, USA; Budapest University of Technology and Economics (TUB), Magyarország; 

törzsgyűjteményekből szereztük be. A törzseket fagyasztva-szárítva tároltuk és burgonya – 

dextróz agaron (PDA), 30ºC-on tenyésztettük tovább. 
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4.3. Módszerek

4.3.1. Trigliceridek alacsony hőmérsékletű báziskatalizált átészteresítési reakciói

4.3.1.1.  Trilaurin  és  triolein  átészteresítési  reakciója  nátrium-metanolát  jelenlétében: 

Trilaurin  (1  g,  1,56  mmol)  és  triolein  (1  g,  1,12  mmol)  elegyét  egy  háromnyakú 

gömblombikban,  vízmentesítés  érdekében  90ºC-on,  0,01  Hgmm-en  15  percet  kevertettük. 

Miután  az  elegyet  55ºC-ra  visszahűtöttük,  Ar  atmoszféra  alá  helyeztük  a  rendszert,  majd 

acetont  (2  %,  ha  alkalmaztunk)  és  nátrium-metanolátot  (4  mg,  0,2  %)  adtunk  hozzá.  A 

lombikot  a  megfelelő hőmérsékletre  előmelegített  olajfürdőbe merítettük,  a  reakcióelegyet 

ezen a hőmérsékleten kevertettük tovább (lsd. 3.1. fejezet).

A reakciók lefolyását bizonyos időközönkénti mintavételezéssel (100 μl) követtük nyomon. A 

mintákat  900 μl,  1 μl ecetsavat tartalmazó diklórmetánnal  hígítottuk,  K2CO3-al és  Celittel 

kezeltük, majd szűrtük. A kezelt minta egy részét 100-szorosan hígítottuk diklórmetánnal és 

GC-s módszerrel analizáltuk.

A végső  reakcióelegyhez  20  %-os  ecetsavat  adtunk  (1  %)  és  10  percet  kevertettük.  A 

keletkező elegyet 20 ml éterrel hígítottuk, mostuk 5 % HCl oldattal (5 ml), telített Na2CO3 

oldattal (5 ml) és telített NaCl oldattal (5 ml). Az éteres oldatot K2CO3-on szárítottuk, majd 

bepároltuk.

4.3.1.2. A trilaurin-triolein átészteresítési elegy 2H-NMR analízise: Az acetonos és deuterált 

acetonos reakcióelegyek végső feldolgozott mintáihoz (200 μl) CCl4-ot adtunk (400 μl) és 

felevettük az  2H-NMR spektrumukat. A deuterált aceton (6 μl,  600 μl CCl4-ben)  2H-NMR 

spektrumát  is  felvettük.  Végül  a  deuteroacetonos  reakcióelegy  CCl4-os  mintájához  3  μl 

aceton-d6-t adtunk és így is felvettük a spektrumát. 

A  deuteroacetonos  reakció  reakcióközbeni  2H-NMR  analíziséhez  a  következőképpen 

készítettük  a  mintákat:  200  μl  mintát  felevettünk  600  μl  CCl4-be  és  az  elegyhez  belső 

kontrollként  CDCl3-at  adtunk,  ezzel  ellenöriztük  a  deutérium  jelek  kémiai  eltolódásának 

stabilitását a mérés során.

4.3.1.3. A trilaurin-triolein átészteresítési elegy GC analízise: RTX-65TG kolonna: injektor: 

350ºC, detektor: 350ºC, fej nyomás: 16 psi, hőfokprogram: 330-350ºC, 1ºC/perc.
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4.3.1.4.  A  trilaurin-triolein  átészteresítési  elegy  MS  analízise:  A  deuterált  trilaurin  és 

jelöletlen triolein átészteresítési reakcióelegyéből vett mintákat 10 mg / ml koncentrációban 

hexánban készítettük el.

4.3.1.5.  A trilaurin-triolein átészteresítési  elegy analízise  VRK-s  módszerrel:  A VRK-hoz 

Kieselgel  60  F254 (Merck)  (szemcseátmérő:  0,063-0,200  mm)  lapokat  használtunk.  A 

megjelenő foltok azonosítása 5 % foszformolibdénsav etanolos oldatával történt. Eluensként 

hexán : aceton = 10 : 1 elegyet használtunk. Az átészteresítési elegyben jelenlevő trigliceridek 

Rf értéke (Rf = 0,82) a kiinduló trigliceridek trilaurin (Rf = 0,80) és triolein Rf értéke (Rf = 

0,85)  közé  esik.  Hexán  :  aceton  =  10  :  4  eluensben  a  következő  Rf értékeket  találtuk: 

trigliceridek, Rf = 0,96; két típusú diglicerid: Rf = 0,61 és Rf = 0,55; szabad zsírsa:v 0,46.

4.3.1.6. Trilaurin és triolein átészteresítési reakciója nátrioxobut—én-2-olát) jelenlétében:  

Trilaurin  (1  g,  1,56  mmol)  és  triolein  (1  g,  1,12  mmol)  elegyét  egy  háromnyakú 

gömblombikban,  vízmentesítés  céljából  90ºC-on,  0,01  Hgmm-en  15  percet  kevertettük. 

Miután  az  elegyet  80ºC-ra  visszahűtöttük,  Ar  atmoszféra  alá  helyeztük  a  rendszert,  az 

elegyhez etil-acetoacetátot (22 µl)  adtunk majd 2 perc kevertetés után hozzáadtuk a nátrium-

metanolátot is (8 mg, 0,2 %).  A kevertetést 90ºC-on (vagy 200ºC-on) és argon atmoszféra 

alatt  folytattuk.  A reakciók  lefolyását  bizonyos  időközönkénti  mintavételezéssel  (100  μl) 

követtük nyomon. A mintákat 900 μl,  1 μl ecetsavat tartalmazó diklórmetánnal hígítottuk, 

K2CO3-al és Celittel kezeltük, majd szűrtük. A kezelt minta egy részét 100-szorosan hígítottuk 

diklórmetánnal és GC-s módszerrel analizáltuk.

 4.3.1.7.  metil-[2,2-2H2]  laureát  előállítása:  Laurinsav-metil-észter (10  g,  46,72  mmol) 

deuterált metanolos oldatához (15 ml, 363 mmol) nátrium-metanolátot (0,250 g, 4,6 mmol) 

adtunk. Az elegyet rázótermosztátban 50ºC-on rázattuk és minden 24 órában új adag nátrium-

metanolátot adtunk az elegyhez. 72 h után Amberlyst 15-t (3 mg) adtunk az elegyhez, rövid 

kevertetés  után  ezt  kiszűrtük  majd  a  metanolt  bepároltuk.  A  maradékot 

oszlopkrommatográfiás  módszerrel  tisztítottuk  (szilikagél,  hexán:aceton  10:0.1,  v/v).  A 

tisztított  terméken még kétszer  megismételtük ezt  a  proton-deutérium csere  folyamatot  és 

metil-[2,2-2H2] laureátot kaptunk 98 % deutérium tartalommal (4,3 g, 42,6 %).

1H-NMR: 0.88 (t, 3H), 1.28 (m, 16H), 1.6 (m, 2H), 2.28 (m, 0.03H), 3.66 (s, 3H). 13C-NMR 

(CDCl3): 14,07, 22,62, 24,48, 28,99, 29,22, 29,28, 29,31, 29,40, 29,57, 31,81, 36,46, 182,02.

4.3.1.8. [2,2-2H2]  laurinsav előállítása: metil-[2,2-2H2] laureát (4 g) és pH = 7 foszfátpuffer 

(200  ml)  elegyéhez  Novozym  435  enzimet  (0,4  g)  adtunk  majd  az  elegyet 
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szobahőmérsékleten 24 órát rázattuk. Az enzim kiszűrése után, a vizes emulziót híg sósav 

oldattal  savanyítottuk és dietil  éterrel (3 x 50 ml) extraháltuk. Az egyesített  szerves fázist 

telített NaCl oldattal mostuk, MgSO4-on szárítottuk majd bepároltuk és a [2,2-2H2] laurinsavat 

kaptuk (3,3 g, 88 %).

1H-NMR: 0,90 (t, 3H), 1,28 (m, 16H), 1,64 (m, 2H), 2,35 (m, 0,03H), 5,65 (brs, 1H).  13C-

NMR  (CDCl3): 14,07, 22,66, 24,54, 28,99, 29,22, 29,27, 29,31, 29,40, 29,57, 31,89, 36,36, 

180,09.

4.3.1.9. [2,2-2H2] trilaurin előállítása: Egy háromnyakú lombikban a glicerin (0,395 g, 4,28 

mmol)  és a [2,2-2H2] laurinsav (3 g, 15 mmol) elegyét szárítás céljából, 60ºC-on vákuum alatt 

(30  Hgmm)  15  percet  kevertettük.  Novozym 435  enzim adagolása  után  a  reakcióelegyet 

60ºC-on vákuum alatt (10 Hgmm) 3 órát kevertettük. Ezután N,N’-diciklohexilkarbodiimidet 

(0,88 g, 4,28 mmol) és katalítikus mennyiségű dimetilaminopiridint adtunk az elegyhez, majd 

további  2  órát  kevertettük.  A keletkező  elegyet  diklórmetánban  oldottuk,  telített  Na2CO3 

oldattal  (2  x 5  ml),  telített  NaCl oldattal  (2 x  5 ml)  mostuk,  MgSO4-on szárítottuk majd 

bepároltuk.  A  maradékot  oszlopkrommatográfiás  módszerrel  tisztítottuk  (szilikagél, 

hexán:aceton 10:0,2, v/v) és [2,2-2H2] trilaurint (2 g, 72 %) kaptunk. 

1H-NMR: 0,89 (m, 9H), 1,27 (m, 6H), 1,3 (m, 48H), 1,61 (m, 6H), 2,32 (m, 0,1H), 4,16 (m, 

2H), 4,30 (m, 2H), 5,29 (m, 2H). 13C-NMR (CDCl3): 14,07, 22,66, 24,54, 28,99, 29,22, 29,27, 

29,31, 29,40, 29,57, 31,89, 36,36, 62,05, 68,83, 172,84, 173,25.

4.3.1.10.  PM3  szintű  számítások  a  CH3COOMe  –  MeO-  /  -CH2COOMe  –  MeOH 

rendszereken: A kvantum kémiai számítások a –CH2COOMe – MeOH, CH3COOMe – MeO- 

és  CH3C(O-)(OMe)2 rendszereken  gáz  fázisban  a  HyperChem75 programcsomag 

felhasználásával PM3 szinten történtek. 

4.3.2. Észteresítési  /  átészteresítési  reakciók  új  szteinészteráz  aktivítású  enzim 

készítményekkel

4.3.2.1.  Szilárd  fázisú  fermentáció  (SSF):  A  szilárd  fázisú  fermentációt  500  ml-es 

vattadugózott  Erlenmeyer lombikokban, szilárd búzakorpa (repcemag vagy napraforgómag 

dara) táptalajon (10 g) végeztük. A táptalaj tartalma: búzakorpa (9 g), olivaolaj (1 g) és a 

megfelelő nedvességtartalomra (60 – 80 %) ’sóoldattal’ nedvesítettük. Egyes kísérletekben 
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olivaolaj  helyett  szterin-észter  keverék  indukálószert  használtunk  vagy  ezt  elhagytuk.  A 

’sóoldat’ összetétele: 0,5 % NH4NO3; 0,5 % KH2PO4; 0,1 % MgSO4
.7H2O; 0,1 % NaCl és 0,1 

% (v/v) pH 6,0 ’nyomelem oldat’.  A ’nyomelem oldat’ tartalma: 0,08 % MnSO4;  0,17 % 

ZnSO4
.7H2O; 0,25 % FeSO4

.7H2O. A lombikokat 121ºC-on autoklávban 30 percig sterileztük, 

majd kihűlés után spóraszuszpenzióval oltottuk be. Az induló spóra koncentráció: 1×106 élő 

spóra / g száraz SSF médium. A fermentáció 30ºC –ra temperált termosztátban 3 napig tartott. 

A fermentációt követően az extrakciós felülúszóból mértük az enzimaktivitást. Az extrakció 

során  a  lombikban  levő  10  g  (száraz)  szubsztrát  kiindulási  nedvességtartalmát  150 ml-re 

egészítettük ki 0,1 % Tween-80-at tartalmazó vízzel, szobahőmérsékleten extraháltuk, majd 2 

óra múlva centrifugáltuk (8000 g, 10 perc). A felülúszókat az enzimaktivítás méréséig 4ºC-on 

tároltuk.

A szterin-észteresítési  reakciókban  három  féle  száraz  SSF  preparátumot  használtunk:  A 

nedves SSF anyag szárítását két féleképpen végeztük el: (a)  24 h szobahőmérsékleten (21ºC) 

és/vagy(b) hideg acetonos vízeltávolítás (3 rész) és utólagos szárítás szobahőmérsékleten 24 h 

és (c)  az  enzim extrakciós  kísérletekhez  az  SSF preparátumot  szobahőmérsékleten 0,1 % 

Tween-80 oldattal  extraháltuk (mint a lipáz aktivítás méréshez),  majd 2 óra elteltével egy 

második extrakciós lépést is végrehajtottunk. Az extrahált SSF anyagot 3 rész hideg acetonnal 

vízmentesítettük,  majd  24  órát  szobahőmérsékleten  szárítottuk.  A nyers  ultraszűrt  enzim 

extraktum  tesztelésére,  10  ml  felülúszót  (az  extrakció  és  centrifugálás  után)  0,22  µm 

(Millipore)  szűrőn  szűrtünk,  majd  egy  5  kDa  Amicon  Ultra  Centifugal  (Millipore) 

szűrőberendezéssel  3500  g-n,  45  percig  ultraszűréssel  koncentráltuk.  Az  észteresítési 

kísérletek előtt a a szűrletet és a koncentrált oldatot liofilizáltuk.

4.3.2.2.  Rázatott lombikos fermentáció (SmF):  Három különböző táptalajt  használtunk az 

SmF során. Med 1, tartalma: 3 % őrölt búzakorpa; 0,3 % NH4NO3; 0,3 % KH2PO4; 0,05 % 

NaCl; 0,05 % MgSO4
.7 H2O; 0,1 % ’nyomelem oldat’. Med 2 tartalma: 3 % őrölt búzakorpa; 

0,5 % kukoricalekvár (50 %); 0,3 % (NH4)2HPO4; 0,05 % NaCl; 0,05 % MgSO4
.7 H2O; 0,1 % 

’nyomelem oldat’. Med 3 tartalma: 3 % őrölt búzakorpa; 0,5 % zsírtalanított szójaliszt; 0,1 % 

(NH4)2SO4;  0,1  % KH2PO4;  0,1  % CaCO3;  0,05  % NaCl;  0,05  % MgSO4
.7  H2O; 0,1  % 

’nyomelem oldat’. A ’nyomelem oldat’ az SSF-nél leirttal azonos. A fermentációt 750 ml-es, 

vattadugózott Erlenmeyer lombikokban, 150 ml tápoldatban végeztük. A lombikokat 121ºC-

on  20  percig  sterileztük,  spóraszuszpenzióval  oltottuk.  Az  induló  spóra  koncentráció: 

1×106/ml.  A fermentáció  30ºC  –ra  temperált  síkrázón,  220  rpm  mellett  40  h  tartott.  A 

fermentációt követően a tenyészeteket centrifugáltuk (8000 rpm, 10 perc, 20ºC), az így nyert 
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sejtmentes felülúszóból lipáz –aktivitást mértünk. A felülúszókat az enzimaktivitás méréséig 

4ºC –on tároltuk. 

A szterinészteresítési kísérletekben száraz (a) vagy ultraszűrt (b) SmF mintákat használtunk. 

(a) a 40 h SmF üvegszűrőn szűrtük, mostuk desztillált vizzel, majd szobahőmérsékleten 24 h 

szárítottuk (biomassza és a vízben oldhatatlan táptalaj maradék);

(b) 10 ml felülúszót (az extrakció és centrifugálás után) 0,22 µm (Millipore) szűrőn szűrtünk, 

majd egy 5 kDa Amicon Ultra Centifugal (Millipore) szűrőberendezéssel 3500 g-n, 45 percig 

ultraszűréssel  koncentráltuk.  Az észteresítési  kísérletek előtt  a  a  szűrletet  és  a  koncentrált 

oldatot liofilizáltuk (extracelluláris enzimek). 

4.3.2.3. Enzimaktivítás mérés: A mérést Vordelwülbecke és tsi.76 Leírása alapján p-nitrofenil-

palmitát (pNPP, SIGMA) szubsztrátot használva. A Sol A oldat összetétele: 30 ml propán-2-

ol-ban oldottunk  pNPP-ot (90 mg);  Sol B oldat összetétele: 450 ml pufferben (Tris-HCl 50 

mM,  pH  8,0)  elkevertünk  Triton  X-100  (2  g)  és  gumiarábikumot  (Merck,  0,5  g).  Az 

emulzióképzés során 1 ml Sol A-hoz 9 ml Sol B-t adtunk. Ez az emulzió 2 óra hosszan stabil 

maradt. Aktivitásméréskor az így elkészült oldathoz (2 ml) 0,5 ml megfelelően higított enzim 

extraktumot  adtunk.  A  mintákból  felszabaduló  p-nitrofenol  (pNP)  mennyiségét  

45ºC-on 30 perc inkubálás után 410 nm-en mértük. 

4.3.2.4.  Enzimatikus  szterin-észter  képzési  teszt: 0,5  ml  toluolban  oldottunk  növényi  β-

szitoszterint  (20  mg)  és  laurinsavat  (20  mg),  ehhez  adtunk  20  mg  enzimkészítményt 

(koncentrált enzimek esetében 5 mg). Az elkészült szuszpenziókat csavaros kupakos üvegben, 

szobahőmérsékleten  rázattuk  (1000  rpm)  az  1.  –  3.  Táblázatokban  megadott  ideig.  A 

reakciókat  VRK-n  követtük  nyomon  (hexán:aceton  10:1).  A reakciók  konverzióját  GC-s 

módszerrel határoztuk meg.

4.3.2.5.  A  növényi  szterinek  preparatív  léptékű  észteresítési  reakciója  laurinsavval:  A 

növényi szterinek (200 mg) preparatív léptékű észteresítését laurinsavval (200 mg) toluolban 

(5 ml) a következő SSF készítmények (200 mg) jelenlétében valósítottuk meg: az Aspergillus 

oryzae NRRL 6270 törzsből származó 229 és 231 készítményekkel, vagy az Aspergillus sojae 

NRRL 6271 törzsből származó 239 és 241 készítményekkel. A reakióelegyet 35ºC-on 72 órát 

termosztálható rázógépen 1000 rpm-el rázattuk, majd a biokatalizátort szűréssel távolítottuk 

el. A szűrletet bepároltuk és a reakcióterméket oszlopkrommatográfiás módszerrel izoláltuk 

(szilikagél,  hexán:aceton  10:0.2).  Az  izolált  szterin-észter  keverék  halványsárga  olajszerű 

folyadék.
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Az izolált lauril-észterek GC és 1H-NMR adatait az 19. Ábra mutatja.

GC retenciós idők (Restek Rtx-65TG oszlop, injektor 350ºC, detektor 350ºC, 290-322ºC, 2ºC 

/perc, 16 psi):

A növényi β-szitoszterin komponenseinek Rt, perc: 2,32 (koleszterin), 2,41 (brasszikaszterin), 

2,92 (sztigmaszterin), 3,03 (kampeszterin) és 3,26 (β-szitoszterin); 

A növényi β-szitoszterin lauril-észter komponenseinek Rt, perc: 10,81, 11,65, 12,39, 12,76, 

13,57. 

4.3.2.6.  A  növényi  β-szitoszterin  preparatív  léptékű  észteresítési  reakciója  konjugált  

linolsavval  (CLA): A növényi  β–szitoszterin  (400  mg,  0,97  mol)  észteresítési  reakcióját 

konjugált  linolsavval  (272  mg,  0,97  mol)  a  241  (Aspergillus  sojae NRRL  6271)  SSF 

preparátum jelenlétében toluolban (10 ml) valósítottuk meg. A reakióelegyet 35ºC-on 168 órát 

termosztálható rázógépen 1000 rpm-el rázattuk, majd a biokatalizátort szűréssel távolítottuk 

el. A szűrletet bepároltuk és a reakcióelegy komponenseit oszlopkrommatográfiás módszerrel 

izoláltuk  (szilikagél,  hexán:aceton  10:0.2  majd  10:1)  szterin-észter  (410  mg,  61  %), 

visszamaradó CLA (75 mg, 28 %) és növényi β-szitoszterin (108 mg, 27 %). 

A visszamaradó CLA frakció GC kromatogrammját valamint a reakcióelegy és a növényi β-

szitoszterin konjugált linolsav észterének 1H-NMR adatait az 20. Ábra mutatja.

GC retenciós idők (HP-INNOWax oszlop, injektor 250ºC, detektor 250ºC, 100-250ºC, 10ºC / 

perc, 12 psi):

A visszamaradó CLA főbb izomerjei: Rt, perc: 17,18 (35,94 %, minor, 10E,12Z-izomer) és 

17,30 (64,06 %, major, 9Z,11E –izomer). 

4.3.2.7. A CLA izomerek azonosítása. Konjugált linolsav-metil-észter előállítása és részleges  

hidrolízise  Candida  cylindracea  lipázzal: A konjugált  linolsav  (5  g)  toluolos-metanolos 

oldatához  (100  ml,  1:1)  csepegtettünk  5  ml  koncentrált  kénsavat.  12  óra  elteltével  a 

reakcióelegyet meghigítottuk 100 ml hexánnal, majd tel. Na2CO3  oldattal (2 x 50 ml) és tel. 

NaCl  oldattal  (30  ml)  mostuk.  MgSO4-on  való  szárítás  után  az  oldószert  bepároltuk  és 

halványsárga olajként megkaptuk a CLA-metil-észtert (88 %).

A CLA metilészter GC analízisét HP-INNOWax oszlopon végeztük. 

4.3.2.8. A CLA-metil-észter  és  részleges  hidrolízise: A  CLA-metil-észtert  (200  mg)  és 

Candida cylindracea lipázt (50 mg) adtunk 3 ml pH = 7 foszfát pufferhez és a reakcióelegyet 

szobahőmérsékleten 0,5 órát rázattuk.  A terméket diklórmetánnal (5 ml) extraháltuk majd 
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MgSO4-on szárítottuk. A reakció konverzióját (18 %) GC-vel határoztuk meg (HP-INNOWax 

oszlop, injektor 250ºC, detektor 250ºC, 100-250ºC, 10ºC /perc, 12 psi):

CLA-metil-észter frakció: Rt, perc: 11,46 (26,37 %, minor, 10E,12Z-izomer) és 11,57 (55,43 

%, major, 9Z,11E –izomer );

CLA frakció: 17,18 (15,82 %, major, 10E,12Z-izomer) és 17,30 (2,37 %, minor, 9Z,11E –

izomer).

4.3.3. Sztereoszelektív átészteresítési reakciók megvalósítása lipáz enzimekkel

4.3.3.1.  4-(furán-2-il)but-3-én-2-on  [(E)-  és  (Z)-2b]77 előállítása: Furfurol  (1b, 95 mmol) 

acetonos (260 mmol) és vizes (10 ml) oldatához csepegtettünk  10 % nátrium-hidroxid oldatot 

(2,5  ml)  úgy,  hogy  a  hőmérséklet  30ºC  alatt  maradjon.  4  h  szobahőmérsékleten  való 

kevertetés után, a keletkező elegyet 5 % HCl oldattal megsavanyítottuk (pH ~ 4). Az aceton 

bepárlása után, a visszamaradó vizes fázist extraháltuk toluollal  (3 × 20 ml) és az egyesített 

szerves  fázisokat  vizzel  (2  ×  20  ml)  mostuk  majd  Na2SO4-on  szárítottuk.  Az  oldószert 

bepároltuk  és  a  terméket  oszlopkromatográfiásan  tisztítottuk  (szilikagél,  hexán:etil-acetát 

10:1). Termelés: 81 %.

1H-NMR: 2.24 (s, 3H), 6.40 (dd, J= 1.5 Hz, J= 3.5 Hz, 0.7H), 6.42 (dd, J= 1.5 Hz, J= 3.5 Hz, 

0.3H), 6.53 (d, J= 15.7 Hz, 0.7H), 6.58 (d, J= 3.5 Hz, 0.7H), 6.61 (d, J= 3.5 Hz, 0.3H), 6.83 

(d, J= 15.7 Hz, 0.3H), 7.19 (d, J= 15.7 Hz, 0.7H), 7.39 (d, J= 15.7 Hz, 0.3H), 7.42 (d, J= 1.5 

Hz, 0.7H), 7.43 (d,  J= 1.5 Hz, 0.3H).  13C-NMR (a minor  (Z)-2b  70ntarc jelek zárójelben): 

27.97, 112.68 (112.78), 115.76 (116.01), 124.45 (123.34), 129.34 (129.55), 145.15 (145.08), 

151.05  (151.66),  197.92  (188.20).  A  fő  izomer  (E)-2b  NMR  adatai  megegyeznek  az 

irodalommal78.

4.3.3.2. 2a-b ketonok redukciója racém alkoholokká (rac-3a,b):

A Módszer: A (3E)-4-fenilbut-3-én-2-on (2a, 1,3 g, 8,9 mmol) metanolos (30 ml) oldatához 

15 perc alatt becsepegtettük a NaBH4 (0,34 g, 8,9 mmol) metanolos (15 m l) oldatát (45°C 

alatti  hőmérsékleten).  Éjszakán  át  tartó  szobahőmérsékletű  kevertetés  után,  a  metanolt 

bepároltuk és a maradékot felvettük etil-acetátban (40 ml), mostuk 5 % HCl oldattal (3 × 20 

ml), telített NaHCO3 oldattal (3 × 20 ml), telített NaCl oldattal (2 × 20 ml) majd Na2SO4-on 

szárítottuk.  Az  oldószert  bepároltuk  és  a  terméket  oszlopkromatográfiásan  tisztítottuk 
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(szilikagél, toluol:etil-acetát 20 : 1). A keletkező termék rac-3a szintelen olaj (0.84 g, 85 %). 

1H-NMR: 1.37 (d, 3H), 2.59 (br s, 1H), 4.52 (m, 1H), 6.57 (m, 1H), 6.73 (d, 1H), 7.3 (m, 5H). 
13C-NMR: 23.61, 68.96, 126.58, 127.72, 128.70, 129.44, 133.71, 136.86. Az NMR adatok 

megegyeznek az irodalommal78.

B  Módszer:  A (3E)-4-(furán-2-il)but-3-én-2-ol  (rac-3b)  (100  mmol)  előállítását  az 

irodalomnak megfelelően végeztük63 Ba(OH)2 felhasználásával vizes oldatban. Termelés: 55 

%. 1H-NMR (DMSO-d6): 1.18 (d, J= 6.6 Hz, 3H), 4.28 (m, 1H), 4.88 (br s, 1H), 6.12 (dd, J= 

16.0 Hz, J= 5.5 Hz, 1H), 6.36 (d, J= 3.5 Hz, 1H), 6.38 (dd, J= 16.0 Hz, J= 1.3 Hz, 1H), 6.44 

(dd, J= 3.5 Hz, J= 1.9 Hz, 1H), 7.56 (d, J= 1.9 Hz, 1H). 13C-NMR (DMSO-d6): 23.61, 66.00, 

107.43,  111.41,  116.02,  133.95,  142.12,  152.24.  Az  NMR  adatok  megegyeznek  az 

irodalommal79.

4.3.3.3.  A (rac-3a-b)  kémiai  acetilezése:  A  rac-3a,b (0,67 mmol)  és trietil-amin (10 mL) 

elegyéhez  ecetsav-anhidridet  adtunk  (137  mg,  1,34  mmol)  és  a  keletkező  elegyet  1  h-t 

refluxáltuk. Hűtés után, a reakcióelegyet etil-acetáttal (20 ml) hígítottuk, mad mostuk vizzel 

(2  ×  10  ml),  5%  HCl  oldattal  (2  ×  10  ml),  telített  NaHCO3  oldattal  

(2 × 10 ml) és telített NaCl oldattal (10 ml). A szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk majd 

bepároltuk.  A maradékot  oszlopkromatográfiásan  tisztítottuk  (szilikagél,  hexán:etil-acetát 

20:1).

[(3E)-4-Fenilbut-3-én-2-il]-acetát (rac-4a).  Termelés: 90 %. GC (50-190 °C, 5 °C min-1),  tR 

(min): 25.09, (S)-4a; 25.17, (R)-4a. 1H-NMR: 1.44 (d, 3H), 2.10 (s, 3H), 5.56 (m, 1H), 6.22 

(dd, 1H), 6.63 (d, 1H), 7.25-7.42 (m, 5H).  13C-NMR: 20.31, 21.32, 70.95, 126.49, 127.84, 

128.51, 128.75, 131.49, 136.28, 170.31. Az NMR adatok megegyeznek az irodalommal65.

[(3E)-4-(Furán-2-il)but-3-én-2-il]-acetát (rac-4b). Termelés: 85 %. GC (80-160 °C, 5 °C min-

1), tR (min): 15.34, (S)-4b; 15.48, (R)-4a. 1H-NMR: 1.34 (d, J= 6.3 Hz, 3H), 2.07 (s, 3H), 5.45 

(m, 1H), 6.25-6.35 (m, 4H), 7.28 (d, I= 1.9 Hz, 1H). 13C-NMR: 20.18, 21.15, 70.48, 108.65, 

111.22,  119.76,  127.41,  142.10,  152.04,  170.11.  Az  NMR  adatok  megegyeznek  az 

irodalommal63.

4.3.3.4. A (rac-3a-b) enzimatikus acetilezése: A rac-3a és rac-3b (50 mg) hexán:THF:vinil-

acetát 2:1:1 (2 ml) elegyéhez adtunk 50 mg enzimet. A keletkező szuszpenziókat egy csavaros 

fedelű  üvegben  1000  rpm-en,  szobahőmérsékleten  rázattuk.  Az  optikailag  aktív  anyagok 

NMR spektruma megegyezett a racém anyagok spektrumával. 
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4.3.3.5.  A  2,2’-[1,2-Fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  rac-7a  és  72mezo-7a  előállítása: 

Pirokatekin  5a (1,1g,  10  mmol)  és  kálium-karbonát  (4,14g,  30  mmol)  etanolos  (50  ml) 

elegyéhez adagoltuk a ciklohexén-oxidot 6 (2,94g, 30 mmol), majd az elegyet reflux közben 

15 órát kevertettük. A reakció végén az elegyet szűrtük és etanollal mostuk (2 x 20 ml). Az 

egyesített szűrleteket vákumon 15 ml-re koncentráltuk és 50 ml diklórmetánnal hígítottuk. A 

keletkező oldatot 5% HCl oldattal (30ml), telített NaCl oldattal (2 x 20 ml) mostuk, nátrium-

szulfáton  szárítottuk,  majd  bepároltuk.  Az  oszlopkromatográfiás  tisztítás  (szilikagél  / 

hexán:aceton = 10:1 – 10:2), a rac-7a-t (0,820 g, 18 %) és meso-7a-t (0,880 g, 19,5 %) mint 

fehér por eredményezte. 

Racém (1S*,2S*,1’S*,2’S*)-2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol rac-7a: O.p: 102-104ºC 

(acetonitril);  IR (KBr): 3450, 2962, 1590, 1448, 1418, 1356, 1290, 1226, 1118, 1080, 1018, 

914;  1H NMR: 1,28 (2H, m, H5+H5’), 1,31 (4H, m, H4+H4’+H6+H6’), 1,46 (2H, m, H3+H3’), 

1,71 (2H, m, H4+H4’), 1,74 (2H, m, H5+H5’), 2,08 (2H, m, H6+H6’), 2,20 (2H, m, H3+H3’), 3,64 

(2H, br s, 2 OH), 3,73 (2H, m, H1+H1’), 3,82 (2H, br s, H2+H2’), 6,96 (2H, m, HAr4+HAr5), 7,01 

(2H, m, HAr3+HAr6); 13C NMR: 23,85 (C4+C4’), 24,30 (C5+C5’), 30,70 (C3+C3’), 32,38 (C6+C6’), 

73,69 (C1+C1’),  82,63 (C2+C2’),  119,39 (CAr3+CAr6),  123,13 (CAr4+CAr5),  149,51 (CAr1+CAr2); 

Anal. Szám. C18H26O4: C, 70,56, H, 8,55. Mért: C, 70,53; H, 8,56 %. 

mezo-(1S,2S,1’R,2’R)-2,2’-[1,2-Fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  mezo-7a:  O.p:  112-115ºC 

(acetonitril);  IR (KBr): 3448, 2958, 1588, 1448, 1416, 1360, 1288, 1224, 1120, 1080, 1020, 

912,  816;  1H NMR:  1,25  (2H,  m,  H5+H5’),  1,33  (4H,  m,  H4+H4’+H6+H6’),  1,41  (2H,  m, 

H3+H3’), 1,74 (4H, m, H4+H4’+H5+H5’), 2,10 (2H, m, H6+H6’), 2,24 (2H, m, H3+H3’), 3,71 (4H, 

m, H1+H1’+H2+H2’), 3,88 (2H, br s, 2 OH), 6,95 (2H, m, HAr4+HAr5), 6,99 (2H, m, HAr3+HAr6); 
13C NMR: 24,00 (C4+C4’),  24,15 (C5+C5’),  30,02 (C3+C3’),  32,33 (C6+C6’),  73,41 (C1+C1’), 

86,30  (C2+C2’),  118,95  (CAr3+CAr6),  122,74  (CAr4+CAr5),  149,08  (CAr1+CAr2);  Anal.  Szám. 

C18H26O4: C, 70,56, H, 8,55. Mért: C, 70,57; H, 8,49 %. 

4.3.3.6.  2,2’-[1,3-Fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolok  rac-7b  és  72mezo-7b  előállítása: 

Rezorcin  5b (2,2  g,  20  mmol)  és  kálium-karbonát  (6,94  g,  50  mmol)  etanolos  (80  ml) 

elegyéhez adagoltuk a ciklohexén-oxidot 6 (6 g, 61 mmol), majd az elegyet reflux közben 15 

órát kevertettük.  A reakció végén az elegyet szűrtük és etanollal  mostuk (2 x 30 ml).  Az 

egyesített szűrleteket vákumon 20 ml-re koncentráltuk és 80 ml diklórmetánnal hígítottuk. A 

keletkező oldatot 5 % HCl oldattal (30 ml), telített NaCl oldattal (2 x 20 ml) mostuk, nátrium-

szulfáton  szárítottuk,  majd  bepároltuk.  Az  oszlopkrommatográfiás  tisztítás  (szilikagél  / 

hexán:aceton  =10:2),  a  rac-7b és  72mezo-7b elegyét  (4,2  g,  45  %)  mint  fehér  por 
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eredményezte. O.p.: 116-120ºC (hexán:aceton = 10:2); IR (KBr): 3456, 2928, 2856, 1592, 

1488, 1452, 1264, 1180, 1156, 1072, 1044, 832, 768. Anal. Szám. C18H26O4: C, 70,56, H, 8,55. 

Mért: C, 70,52; H, 8,51.

4.3.3.7.  Racém  [(1R*,2R*)-2-(2-{[(1S*,2S*)-2-hidroxiciklohexil]oxi}fenoxi)ciklohexil]-

acetát rac-8a előállítása:  73mezo-2,2’-[1,2-Fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  73mezo-7a (300 

mg, 0,65 mmol), ecetsav-anhidrid (100 mg, 0,98 mmol), trietil-amin (10 ml) és DMAP (5 mg) 

elegyét szobahőmérsékleten 7 napig kevertettük. A reakció végén az elegyet, kloroformmal 

hígítottuk (20 ml), vizzel (3 x 15 ml), 5% HCl oldattal (5 ml), telített NaHCO3 oldattal (5 ml) 

és telített NaCl oldattal (5 ml) mostuk. A szerves fázist nátrium-szulfáton szárítottuk, majd 

bepároltuk. Az oszlopkromatográfiás tisztítás (szilikagél /  hexán:aceton = 10:1) a  rac-8a-t 

szintelen olajként eredményezte (87 mg, 40 %).  IR (film): 3504, 2936, 2864, 1736, 1592, 

1496, 1456, 1376, 1256, 1040, 748; 1H NMR: 1,28 (1H, m, H5’), 1,34 (3H, m, H4+H4’+H6’), 

1,44 (3H, m, H3’+H5+H6), 1,62 (1H, m, H3), 1,75 (3H, m, H4+H4’+H5’), 1,78 (1H, m, H5), 1,94 

(3H, s, CH3), 2,10 (2H, m, H6+H6’), 2,20 (2H, m, H3+H3’), 3,4 (1H, br s, OH), 3,76 (2H, m, 

H1’+H2’), 4,25 (1H, m, H2), 5,07 (1H, m, H1), 6,91 (1H, t, HAr5), 6,96 (1H, t, HAr4), 6,99 (1H, d, 

HAr6), 7,02 (1H, d, HAr3);  13C NMR: 21,11 (CH3), 23,10 (C4 or C5), 23,14 (C4 or C5), 23,85 

(C5’), 24,16 (C4’), 29,77 (C3 or C6), 29,84 (C3 or C6), 30,15 (C3’), 32,12 (C6’), 73,43 (C1’), 74,60 

(C1), 79,03 (C2), 85,69 (C2’), 116,63 (CAr3), 118,45 (CAr6), 121,77 (CAr5), 122,36 (CAr4), 148,83 

(CAr2), 149,24 (CAr1), 170,70 (COO); Anal. Szám. C20H28O5: C, 68,94; H, 8,10. Mért: C, 69,00; 

H, 8,07 %.

4.3.3.8.  Racém  (1S*,2S*,1’S*,2’S*)-2,2’-diacetoxi-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexán  rac-

9a  előállítása:  Racém  2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol]  rac-5a  (200  mg,  0,65 

mmol), ecetsav-anhidrid (133 mg, 1,30 mmol), trietil-amin (10 ml) és DMAP (5 mg) elegyét 

szobahőmérsékleten 7 napig kevertettük. A reakció végén az elegyet, kloroformmal hígítottuk 

(20 ml), vizzel (3 x 15 ml), 5% HCl oldattal (5 ml), telített NaHCO3 oldattal (5ml) és telített 

NaCl oldattal (5ml) mostuk. A szerves fázist nátrium-szulfáton szárítottuk, majd bepároltuk. 

Az  oszlopkromatográfiás  tisztítás  (szilikagél  /  hexán:aceton  =  10:2)  a  rac-9a-t  szintelen 

olajként eredményezte (96 mg, 40 %). IR (film): 3480, 2936, 2864, 1736, 1496, 1456, 1372, 

1244, 1040, 752; 1H NMR: 1,32 (2H, m, H4+H4’), 1,41 (4H, m, H5+H5’+H6+H6’), 1,57 (2H, m, 

H3+H3’), 1,72 (4H, m, H4+H4’+H5+H5’), 1,93 (6H, s, 2 CH3), 2,07 (4H, m, H3+H3’+H6+H6’), 

4,20 (2H, m, H2+H2’), 4,97 (1H, m, H1+H1’), 6,89 (2H, m, HAr4+HAr5), 6,97 (2H, m, HAr3+HAr6); 
13C NMR: 21,22 (2 CH3), 22,96 (C4+C4’+C5+C5’), 29,56 (C3+C3’ or C6+C6’), 29,85 (C3+C3’ or 

C6+C6’),  74,62  (C1+C1’),  78,70  (C2+C2’),  118,38  (CAr3+CAr6),  122,05  (CAr4+CAr5),  149,25 
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(CAr1+CAr2), 170,36 (2  COO); Anal. Szám. C22H30O6: C, 67,67; H, 7,74. Mért: C, 67,75; H, 

7,71 %.

4.3.3.9.  A 2,2’-[1,3-Fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolok  rac-7b  és  74mezo-7b  kémiai  

acetilezése: rac-7b  és 74mezo-7b  diasztereomer  elegye (200  mg,  0,65  mmol),  ecetsav-

anhidrid  (102  mg,  1,0  mmol),  trietil-amin  (10  ml)  és  DMAP  (5  mg)  elegyét 

szobahőmérsékleten 7 napig kevertettük. A reakció végén az elegyet, kloroformmal hígítottuk 

(20 ml), vizzel (3 x 15 ml), 5 % HCl oldattal (5 ml), telített NaHCO3 oldattal (5 ml) és telített 

NaCl oldattal (5 ml) mostuk. A szerves fázist nátrium-szulfáton szárítottuk, majd bepároltuk. 

Az oszlopkromatográfiás  tisztítás  (szilikagél  /  hexán:aceton = 10:0,5 – 10:2)  a  rac-8b  és 

mezo-8b  (43  mg,  19  %)  valamint  rac-9b és  74mezo-9b (66mg,  26  %)  szintelen  olajakat 

eredményezte.

A rac-8b  és  74mezo-8b  monoacetátokat valamint a  rac-9b és  74mezo-9b diacetátokat VRK 

analízishez  sztenderdként  használtuk,  ezért  részletes  spektroszkópiai  analízis  nem készült 

róluk.

4.3.3.10.  A rac- és mezo-2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolok  74rac-7a és mezo-7a 

valamint   2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanolok]  rac-7b  és  74mezo-7b  enzimatikus 

acetilezésének  tesztje:  A racém  és  74mezo  2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol]  rac-

7a/mezo-7a valamint a 2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol rac-7b + 74mezo-7b (20 mg, 

mindegyik  diol  mindegyik  enzimmel)  vinil-acetátos  oldatához  (1ml)  adtuk  az  enzimet 

(20mg).  A keletkező  elegyet  csavaros  üvegben,  szobahőmérsékleten  /1000  rpm  5  napig 

rázattuk. A reakciót VRK-n követtük nyomon, kémiailag előállított monoacetát  rac-8a,b és 

diacetát rac-9a,b sztenderdeket használva.

4.3.3.11. A racém 2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol rac-7a Novozym 435 katalizált  

enzimatikus acetilezése: Racém diol rac-7a (400 mg, 1,52 mmol), Novozym 435 (400 mg) és 

vinil-acetát (25 ml) elegyét szobahőmérsékleten 9 napig rázattuk. Az enzim kiszűrése után a 

vinil-acetátot  bepároltuk,  majd  a  maradékot  oszlopkrommatográfiásan  (szilikagél  / 

hexán:aceton = 10:0,5 – 10:4) tisztítottuk, így kaptuk meg az (S,S,S,S)-7a-t (83 mg, 21 %) 

mint fehér port, és az (R,R,R,R)-9a-t (79 mg, 16 %) mint szintelen olajat.

(1S,2S,1’S,2’S)-2,2’-[1,2-Fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  (S,S,S,S)-7a:  O.p.:  108-110ºC;  [α]
25

D +125,5 (c 1.0, CHCl3); [α]25
D +85,5 (c 1.0, aceton); [α]25

D +65,8 (c 1.0, EtOH); Az IR, 1H 

és 13C NMR adatok megegyeznek a rac-7a adataival.
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{1,2-Fenilénbisz[oxi(1R,2R)ciklohexán-2,1-diil]}-diacetát (R,R,R,R)-9a: [α]25
D -8,6  (c  1.0, 

CHCl3); [α]25
D -30,9 (c 1.0, aceton); [α]25

D -6,8 (c 1.0, EtOH); IR,  1H és  13C NMR adatok 

megegyeznek a rac-9a adataival.

4.3.3.12. (1R,2R,1’R,2’R)-2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  (R,R,R,R)-7a 

előállítása:  Az (R,R,R,R)-9a diacetát  (40  mg,  1,21  mmol)  és  nátrium-metanolát  (4  mg) 

metanolos  oldatát  (2  ml)  szobahőmérsékleten  48  órát  kevertettük.  A  keletkező  elegyet 

diklórmetánnal (20 ml) hígítottuk, 5 % HCl oldattal (25 ml), telített Na2CO3 oldattal (2 x 5 

ml)  mostuk  majd  K2CO3-n  szárítottuk.  A  szerves  fázis  bepárlása  után  az  elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (szilikagél / hexán:aceton = 10:4), amely (R,R,R,R)-7a (25 

mg, 75 %) fehér porhoz vezetett. O.p.: 107-110ºC (acetonitril); [α]25
D -130,6 (c 1.0, CHCl3); 

[α]25
D -89,0  (c  1.0,  aceton);  [α]25

D -68,5  (c  1.0,  EtOH);  IR,  1H  és  13C  NMR  adatok 

megegyeznek a rac-7a adataival.

4.3.3.13. A mezo 2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol mezo-7a Novozym 435 katalizált  

enzimatikus acetilezése: Mezo diol 75mezo-7a (400 mg, 1,52 mmol), Novozym 435 (400 mg) 

és vinil-acetát (25 ml) elegyét szobahőmérsékleten 7 napig rázattuk. Az enzim kiszűrése után 

a  vinil-acetátot  bepároltuk,  majd  a  maradékot  oszlopkromatográfiásan  (szilikagél  / 

hexán:aceton = 10:0,5) tisztítottuk, így kaptuk meg az (R,R,S,S)-8a-t (227 mg, 52 %) mint 

szintelen olajat.

[(1R,2R)-2-(2-{[(1S,2S)-2-Hidroxiciklohexil]oxi}fenoxi)ciklohexil]-acetát (R,R,S,S)-8a: [α]25
D 

+51,2 (c 1.0, CHCl3); [α]25
D +21,4 (c 1.0, aceton); [α]25

D +28,4 (c 1.0, EtOH); IR, 1H és 13C 

NMR adatok megegyeznek a rac-8a adataival.

4.3.3.14. A 2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol rac-7b + mezo-7b diasztereomer elegy 

Novozym 435 katalizált enzimatikus acetilezése: Rac-7b és  75mezo-7b diasztereomer elegy 

(350  mg,  1,15  mmol),  Novozym  435  (350  mg)  és  vinil-acetát  (25  ml)  elegyét 

szobahőmérsékleten 10 napig rázattuk. Az enzim kiszűrése után a vinil-acetátot bepároltuk, 

majd  a  maradékot  oszlopkromatográfiásan  (szilikagél  /  hexán:aceton  =  10:0,5  –  10:4) 

tisztítottuk, így az (S,S,S,S)-7b-t (102 mg, 30 %), az (R,R,S,S)-8b-t  (157 mg, 41 %) és az 

(R,R,R,R)-9b-t (128 mg, 31 %) mint fehér porszerű anagokat kaptuk meg.

(1S,2S,1’S,2’S)-2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  (S,S,S,S)-7b:  O.p.  126-128ºC 

(hexán:aceton 10:2); [α]25
D +92,4 (c 1.0, CHCl3); [α]25

D +78,3 (c 1.0, aceton); [α]25
D +92,3 (c 

1.0, EtOH); IR (KBr): 3432, 2944, 2864, 1592, 1488, 1456, 1264, 1160, 1040, 776; 1H NMR: 

1,33 (6H, m, H3+H3’+H4+H4’+H5+H5’), 1,41 (2H, m, H6+H6’), 1,77 (4H, m, H4+H4’+H5+H5’), 
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2,12 (2H, m, H6+H6’), 2,18 (2H, m, H3+H3’), 2,52 (2H, br s, 2 OH), 3,72 (2H, m, H1+H1’), 4,00 

(2H, m, H2+H2’), 6,57 (1H, s, HAr2), 6,58 (2H, d, J ~ 7,5 Hz, HAr4,6), 7,17 (1H, t, J ~ 7,5 Hz, 

HAr5);  13C NMR: 23,88 (C4+C4’ or C5+C5’), 23,98 (C4+C4’ or C5+C5’), 29,22  (C6+C6’), 32,05 

(C3+C3’),  73,40  (C1+C1’),  82,19  (C2+C2’),  101,96  (CAr2),  108,87  (CAr4+CAr6),  129,99  (CAr5), 

159,16 (CAr1+CAr3); Anal. Szám. C18H26O4: C, 70,56, H, 8,55. Mért: C, 70,58; H, 8,52 %.

[(1R,2R)-2-(3-{[(1S,2S)-2-Hidroxiciklohexil]oxi}fenoxi)ciklohexil]-acetát  (R,R,S,S)-8b:  O.p. 

56-58ºC (hexán); [α]25
D +34,5 (c 1,0, CHCl3); [α]25

D +18,8 (c 1.0, aceton); [α]25
D +25,7 (c 1,0, 

EtOH); IR (film): 3488, 2928, 2864, 1720, 1600, 1492, 1376, 1256, 1144, 1064, 1040, 844, 

768; 1H NMR: 1,30 (1H, m, H6’), 1,33 (2H, m, H4’+H5’), 1,38 (3H, m, H4+H5+H3’), 1,42 (1H, 

m, H3 or H6), 1,53 (1H, m, H3 or H6), 1,72 (2H, m, H4+H5), 1,75(2H, m, H4’+H5’), 1,96 (3H, s, 

CH3), 2,04 (1H, m, H3 or H6), 2,09 (2H, m, (H3 or H6)+H3’), 2,16 (1H, m, H6’), 2,3 (1H, br s, 

OH), 3,70 (1H, m, H2’), 3,98 (1H, m, H1’), 4,20 (1H, m, H2), 4,96 (1H, m, H1), 6,53  (2H, m, 

HAr4+HAr6), 6,55 (1H, m, HAr2), 7,14 (1H, m, HAr5); 13C NMR: 21,17 (CH3), 22,90 (C4 or C5), 

23,00 (C4 or C5), 23,84 (C4’ or C5’), 23,92 (C4’ or C5’), 29,19 (C6’), 29,59 (2C: C3 and C6), 31,99 

(C3’),  73,31 (C2’),  73,93 (C1),  77,25 (C2),  82,06 (C1’),  104,83 (CAr2),  108,75 (CAr6),  108,92 

(CAr4), 129,84 (CAr5), 159,07 (CAr3), 159,52 (CAr1), 170,51 (COO); Anal. Szám C20H28O5: C, 

68,94; H, 8,10. Mért: C, 68,77; H, 8,13 %.

{1,3-Fenilénbisz[oxi(1R,2R)ciklohexán-2,1-diil]}-diacetát  (R,R,R,R)-9b: O.p.  118  -120ºC 

(hexán); [α]25
D -3,1 (c 1,0, CHCl3); [α]25

D -8,8 (c 1,0, aceton); IR (film): 2944, 2872, 1736, 

1588, 1488, 1368, 1272, 1236, 1184, 1156, 1048;  1H NMR: 1,38 (4H, m, H4+H4’+H5+H5’), 

1,44 (2H, m, H3+H3’), 1,52 (2H, m, H6+H6’), 1,73 (4H, m, H4+H4’+H5+H5’), 1,95 (6H, s, 2 

CH3), 2,10 (4H, m, H3+H3’+H6+H6’), 4,19 (2H, m, H2+H2’), 4,96 (2H, m, H1+H1’), 6,51 (1H, 

m, HAr2), 6,52 (2H, m, HAr4+HAr6), 7,12 (1H, m, HAr5); 13C NMR: 21,14 (2 CH3), 22,99 (C4+C4’ 

or C5+C5’), 23,10 (C4+C4’ or C5+C5’), 29,66 (C3+C3’+C6+C6’), 74,04 (C1+C1’), 77,53 (C2+C2’), 

104,73 (CAr2), 108,71 (CAr4+CAr6), 129,67 (CAr5), 159,42 (CAr1+CAr3), 170,43 (2 COO);   Anal. 

Szám. C22H30O6: C, 67,67; H, 7,74. Mért: C, 67,61; H, 7,77 %.

4.3.3.15. (1R,2R,1’R,2’R)-2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  (R,R,R,R)-7b 

előállítása: (R,R,R,R)-9b diacetát (40 mg, 1,21 mmol) és nátrium-metanolát (4 mg) metanolos 

oldatát (2ml) szobahőmérsékleten 48 órát kevertettük. A keletkező elegyet diklórmetánnal (20 

ml) hígítottuk, 5 % HCl oldattal (25 ml), telített Na2CO3 oldattal (2 x 5 ml) mostuk majd 

K2CO3-n  szárítottuk.  A szerves  fázis  bepárlása  után  az  elegyet  oszlopkrommatográfiásan 

tisztítottuk (szilikagél / hexán:aceton = 10:4), amely (R,R,R,R)-3b (26 mg, 78 %) fehér porhoz 
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vezetett. O.p. 128-129ºC (hexán:aceton =10:4); [α]25
D -93,3 (c 1,0, CHCl3); [α]25

D -79.3 (c 1.0, 

aceton);  [α]25
D -92.9  (c  1,0,  EtOH);  IR,  1H  és  13C  NMR  adatok  megegyeznek  a  rac-7b 

adataival.

4.3.3.16. mezo-2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  mezo-7b  előállítása: (R,R,S,S)-8b 

monoacetát  (80  mg,  0,232 mmol)  és  nátrium-metanolát  (6  mg)  metanolos  oldatát  (4  ml) 

szobahőmérsékleten  48  órát  kevertettük.  A  keletkező  elegyet  diklórmetánnal  (30  ml) 

hígítottuk, 5 % HCl oldattal (30 ml), telített Na2CO3 oldattal (2 x 10 ml) mostuk majd K2CO3-

n szárítottuk. A szerves fázis bepárlása után az elegyet oszlopkrommatográfiásan tisztítottuk 

(szilikagél / hexán:aceton = 10:4), amely mezo-7b (50 mg, 72 %) fehér félszilárd anyaghoz 

vezetett. IR  (nujol):  3448,  1586,  1256,  1154,  1036; 1H  NMR:  1,30  (6H,  m, 

H3+H3’+H4+H4’+H5+H5’), 1,39 (2H, m, H6+H6’), 1,74 (4H, m, H4+H4’+H5+H5’), 2,09 (2H, m, 

H6+H6’), 2,15 (2H, m, H3+H3’), 2,57 (2H, br s, 2 OH), 3,70 (2H, m, H1+H1’), 3,98 (2H, m, 

H2+H2’), 6,54 (2H, br s, HAr4,6), 6,56 (1H, br s, HAr2), 7,15 (1H, t, J ~ 8 Hz, HAr5); 13C NMR: 

23,88 (C4+C4’ or C5+C5’), 23,95 (C4+C4’ or C5+C5’), 29,20  (C6+C6’), 30,05 (C3+C3’), 73,38 

(C1+C1’), 82,19 (C2+C2’), 105,09 (CAr2), 108,88 (CAr4+CAr6), 129,98 (CAr5) 159,13 (CAr1+CAr3); 

Anal. Szám. C18H26O4: C, 70,56, H, 8,55. Mért: C, 70,61; H, 8,48 %.

4.3.3.17. Racém [(1R*,2R*)-2-(3-{[(1S*,2S*)-2-hidroxiciklohexil]oxi}fenoxi)ciklohexil]-

acetát rac-8b előállítása:  77mezo-2,2’-[1,3-Fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  77mezo-7b  (30 

mg, 0,098 mmol), ecetsav-anhidrid (24 mg, 0,24 mmol), trietil-amin (1,2 ml) és DMAP (1 

mg)  elegyét  szobahőmérsékleten  7  napig  kevertettük.  A  reakció  végén  az  elegyet, 

kloroformmal hígítottuk (10 ml), vizzel (3 x 5 ml), 5 % HCl oldattal (3 ml), telített NaHCO3 

oldattal  (3  ml)  és telített  NaCl oldattal  (3  ml)  mostuk.  A szerves fázist  nátrium-szulfáton 

szárítottuk, majd bepároltuk. Az oszlopkrommatográfiás tisztítás (szilikagél / hexán:aceton = 

10:2) a  rac-8b-t  (17 mg, 50 %) szintelen olajként eredményezte. A rac-8b 1H és  13C NMR 

spektruma megegyezik a tiszta enantiomer (R,R,S,S)-8b spektrumával. 

4.3.3.18. A racém transz-2-fenoxiciklohexanol rac-10 Novozym 435 katalizált acetilezése:  

Racém alcohol  rac-10 (500 mg, 2,6 mmol), Novozym 435 (500 mg) és vinil-acetát (25 ml) 

elegyét  szobahőmérsékleten  3  órát  rázattuk.  Az  enzim  kiszűrése  után  a  vinil-acetátot 

bepároltuk, majd a maradékot oszlopkromatográfiásan (szilikagél / toluol:etil-acetát = 10:0,2 

– 10:0,4) tisztítottuk, így kaptuk meg az (S,S)-10-t (220 mg, 44 %) fehér porként és az (R,R)-

11-t (230 mg, 38 %) mint szintelen olajat. 
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(+)-(1S,2S)-2-fenoxiciklohexanol (1S,2S)-10:  O.p. 82-83ºC (hexán), lit.80: 82ºC (hexán);  [α]
25

D +90,8 (c 1,0, CHCl3), +43,9 (c 1,0, aceton), +69,5 (c 1,0, EtOH), +72,7 (c 1,0, MeOH) (ee 

> 99 % GC-vel), lit: +66,1 (c 1,26, MeOH); 1H NMR: 1,35 (3H, m, H3+H4+H5), 1,42 (1H, m, 

H6), 1,78 (2H, m, H4+H5), 2,13 (1H, m, H6), 2,18 (1H, m, H3), 2,56 (1H, s, OH), 3,74 (1H, m, 

H1), 4,03 (1H, m, H2), 6,98 (2H, d, J ~ 8 Hz, HAr2,6), 6,99 (1H, t, J ~ 8 Hz, HAr4), 7,31 (2H, t, J 

~ 8 Hz, HAr3,5);  13C NMR: 23,85 (H4 or H5), 23,92 (H4 or H5), 29,14 (H3), 32,00 (H6), 73,34 

(H1), 82,13 (H2), 116,34 (HAr2,6), 121,20 (HAr4), 129,48 (HAr3,5), 157,80 (HAr1). IR, 1H- és 13C-

NMR adatok megegyeznek az (1S,2S)-10 irodalmi spektrumával71.

[(-)-(1R,2R)-2-fenoxiciklohexil]-acetát (1R,2R)-7:  [α]25
D -82,9 (c 1,0, CHCl3),  -54,1 (c 1,0, 

aceton), -74,9 (c 1,0, EtOH) (ee > 99 % GC-vel); 1H NMR: 1,38 (1H, m, H4 or H5), 1,46 (2H, 

m, (H4 or H5)+H6), 1,58 (1H, m, H3), 1,77 (2H, m, H4+H5), 1,96 (3H, s, -CH3), 2,08 (1H, m, 

H6), 2,16 (1H, m, H3), 4,25 (1H, m, H2), 5,01 (1H, m, H1), 6,96 (1H, t, J ~ 8 Hz, HAr4), 6,98 

(2H, d, J ~ 8 Hz, HAr2,6), 7,29 (2H, t, J ~ 8 Hz, HAr3,5);  13C NMR: 21,02 (CH3), 22,94 (H4 or 

H5),  23,03 (H4 or H5),  29,62 (H3 or  H6),  29,67 (H3 or  H6),  74,09 (H1),  77,56 (H2),  116,26 

(HAr2,6),  120,94  (HAr4),  129,30  (HAr3,5),  158,24  (HAr1),  170,36  (COO).  IR,  1H és  13C NMR 

adatok megegyeznek az (1R,2R)-11 irodalmi spektrumával71.

4.3.3.19. Az  optikailag  aktív  (S,S,S,S)-7a,  (S,S,S,S)-7b,  (R,R,S,S)-8a  és  (R,R,S,S)-8b 

enantiomer  összetételének  meghatározása:  Az (S,S,S,S)-7a,  (S,S,S,S)-7b,  (R,R,S,S)-8a és  

(R,R,S,S)-8b  enantiomer  összetételét  1H  NMR-rel  prazeodimium-(D-3-heptaflorobutiril-

kámforát) shift reagens segítségével határoztuk meg.  Az optikailag aktív [(S,S,S,S)-7a,b és 

(R,R,S,S)-8a,b]  vagy racém [rac-7a,b és  rac-8a,b]  anyagok (10 mg)  1H-NMR spektrumát 

CDCl3-ban (600 μl) növekvő mennyiségű shift reagens (2-25 mg) jelenlétében vettük fel. A 

prazeodimium  shift  reagens  segítségével  meghatározott  e.e értékeket  a  8.  Táblázatban 

foglaltuk össze.

Az (S,S,S,S)-7a enantiomer összetétele: A rac-7a minta 6,96 ppm-nél (2H, m, HAr4 + HAr5) és 

7,01 ppm-nél  (2H, m, HAr3  + HAr6) megjelenő jelei, Pr shift reagens hatására két pár jelre 

váltak szét (mindegyik 1:1 arányban). 20mg Pr shift reagens hatására a 6,96 ppm-nél levő jel 

5,63 és 5,72 ppm-re tolódott el, míg a 7,01 ppm-nél levő jel 3,9 és 4,2 ppm-re tolódott el. 

Amikor az optikailag aktív (S,S,S,S)-7a-t kezeltük 20 mg Pr shift reagenssel, az 5,75 és 4,02 

ppm-nél megjelenő major jelek mellett, 5,67 és 4,28 ppm-nél minor jelek is voltak (1 ábra). 

Ezen jelek arányából számítva, az (S,S,S,S)-7a enantiomerfeleslege 95,7 %.
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Az (S,S,S,S)-7b enantiomer összetétele: Pr shift reagens hatására a rac-7b [az (S,S,S,S)-7b és 

(R,R,R,R)-7b 1:1 (m/m) arányú keveréke] 6,57 ppm-nél levő jele (1H, s, HAr2) két 1:1 arányú 

jelre hasadt (5 mg Pr shift reagens: 6,03 és 5,94 ppm; 10 mg Pr shift reagens: 5,82 és 5,73 

ppm).  Az  optikailag  aktív  (S,S,S,S)-7b mintához  adva  Pr  shift  reagenst  csak  egy  jelet 

figyelhettünk meg (5 mg Pr shift reagens: 6,04 ppm; 10 mg Pr shift reagens: 5,23 ppm).

Az (R,R,S,S)-8a  enantiomer összetétele: A rac-8a minta 6,99 ppm-nél (1H, d, HAr6) és 7,02 

ppm-nél  (1H, d,  HAr3)  megjelenő jelei,  Pr shift  reagens hatására fokozatosan két pár jelre 

váltak szét (mindegyik 1:1 arányban). 20 mg Pr shift reagens hatására a 6,99 ppm-nél levő jel 

5,04 és 5,18 ppm-re tolódott el, míg a 7,02 ppm-nél levő jel 4,34 és 4,52 ppm-re tolódott el. 

Amikor az optikailag aktív (R,R,S,S)-8a-t kezeltük 20 mg Pr shift reagenssel, csak 4,86 és 

4,08 ppm-nél jelentek meg jelek, a minor enantiomer jelei nem voltak megfigyelhetőek.

Az (R,R,S,S)-8b enantiomer összetétele: Pr shift reagens hatására a rac-8b 6,53 ppm-nél levő 

jele (1H, m, HAr2) két 1:1 arányú jelre hasadt (5 mg Pr shift reagens: 5,86 és 5,98 ppm; 10 mg 

Pr shift reagens: 5.14 és 5.37 ppm). Az optikailag aktív (R,R,S,S)-8b mintához adva Pr shift 

reagenst csak egy jelet figyelhettünk meg (5 mg Pr shift reagens: 5,09 ppm; 10 mg Pr shift 

reagens: 4,38 ppm).

4.3.3.20.  Enzimen  belüli  MM  számítások: Az  enzimen  belüli  (a  szubsztrát  10  Ǻ 

környezetében)  számítások  HyperChem75 programcsomag  felhasználásával  MM+ szinten 

történtek. 
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5. ÖSSZEFOGLALÓ

Napjainkban egyre nagyobb a fogyasztói igény olyan termékek előállítására amelyek a 

szervezetre  nem  károsak,  természetes  alapanyagokkal  készültek,  valamint  a  gyártási 

technológia is  lehetőleg környezetbarát  vagy az egyes  gyártási  folyamatok mellktermékeit 

hasznosítja.

Így az utóbbi évektől kezdve, az egyre nagyobb kihívások előtt álló szintetikus szerves 

kémia  is  rákényszerült,  hogy  a  hagyományos  szintetikus  utakat  az  új  követelményeknek 

megfelelően fejlessze, a szintézisek egy-egy lépését kicserélje vagy esetleg új módszereket 

dolgozzon ki. Ilyen értelemben a biokatalízis nagy lehetőséget kínál az ipar számára, mivel 

általában az enzimatikus folyamatok egyszerűek, környezetbarát módon kivitelezhetőek és a 

termékek minősége fogyasztói szempontból is kedvezőbb.

A szerves  kémia  másik  nagy  megoldandó  feladatára  is  megoldást  nyújt  a  biokatalízis, 

nevezetesen  a  biológiailag  aktív  anyagok  gazdaságos  szintézisében,  a  sztereoizomerek,  a 

királis molekulák optikailag aktív formában történő előállításában.

Mivel általában minden folyamatnak létezik mind a kémiai mind a biokatalítikus alternatívája, 

az egyik vagy másik módszer mellett szóló döntésnek szigorú költség-haszon számításokon 

kell alapulnia. Természetesen az ipar számára nem közönbös az egyes folyamatok kivitelezési 

költsége valamint a keletkező melléktermékek minősége és mennyisége sem. Ilyen esetekben 

általában az alapfolyamat paramétereinek megváltoztatása, katalizátorok cseréje a megfelelő 

eszköz, de gyakran a kísérleti megfigyelések, valamint a reakció mechanizmusának mélyebb 

értelmezésével jutunk el a megoldáshoz.

PhD.  munkám  során  olyan  kémiai  és  enzimatikus  átészteresítési  reakciókkal 

foglalkoztam  amelyeket  az  iparban  már  alkalmaznak,  vagy  olyanokkal  amelyek 

hatékonyságuk miatt az ipar számára is megfontolandó eljárást jelenthetnek.

Az étolajgyártás során az ipar, kizárolag összköltségi szempontokat figyelembe véve, 

a  trigliceridek  kémiai  átészteresítését  alkalmazza  a  nagytömegű  gyártás  során.  Az  eljárás 

viszont  a  megfigyelések  alapján,  elég  magas  kiindulási  veszteséggel  jár,  szabad  zsírsav, 

zsírsav-metil-észter, stb. formájában.

Ennek  magyarázatára,  vagyis  a  trigliceridek  alacsony  hőmérsékletű  báziskatalizált 

átészteresítésére,  az  irodalomban  több  mechanizmus  javaslat  létezik,  melyek  közül  a 
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legfontosabbak  a  klasszikus  glicerolát  mechanizmus  valamint  a  katalítikus  aktívitású 

intermedierként β-oxooésztert vagy enolát aniont megnevező mechanizmusok.

Munkám  során  szisztematikus  kísérleti  ellenörzéssel,  a  β-oxoészter  intermedieren 

keresztül történő átészteresítést egyértelműen kizártam, mivel az etil-acetoacetát-nátrium-só 

egy  β-oxoészter  só,  katalítikusan  nem  volt  aktív.  (még  nem  közölt  adatok,  közleményre 

előkészítve)

Az enolát  mechanizmus  mellett  erős,  kísérleti  megfigyelésekből  származó  érvek  szólnak, 

amelyek  a  glicerolát  mechanizmussal  nem  teljesen  magyarázhatóak.  Az  átészteresítési 

folyamat  során  szóbajöhető  reakciók  értelmezésével,  valamint  az  intermedierek  relatív 

energiáinak molekulamechanikai számításával, arra a következtetésre jutottunk, hogy a két 

mechanizmus nem zárja ki egymást. 

Ezért a két reakcióút relatív viszonyányak elemzésére kinetikai vizsgálatokat végeztünk. A 

GC szerinti egyensúlyi összetétel kialakulási sebessége 0,2 % nátrium-metanolát jelenlétében, 

90ºC-on 12-16 perc , míg 60ºC-on 30-40 perc. 2 % aceton, mint sebességnövelő jelenlétében, 

60ºC-on végrehajtott reakció 12-16 perc alatt érte el az egyensúlyi összetételt. (I. melléklet)

Az  α-protonok  szerepének  tisztázására,  egyúttal  az  enolát  mechanizmus  vizsgálatára  α-

helyzetben teljesen deuterált trilaurin (L3-D6) és jelöletlen triolein (O3-H6) közötti reakciót 

vizsgáltuk.  Az α-deutérium kicserélődés  mértékének vizsgálatára  tömegspektroszkópiás  és 
2H-NMR vizsgálatokat végeztünk. (még nem közölt adatok, közleményre előkészítve)

Az alacsony konverziónál végrehajtott tömegspektroszkópiás vizsgálatok eredményeként azt 

kaptuk, hogy az L3-D6 és O3-H6 átészteresítési reakcióelegyében 10 % -ban jelenlevő L2O 

frakció zömében 4 deutériumot tartalmaz, míg az enolát mechanizmusnak megfelelő L2O-D5 

frakció csak kis mennyiségben van jelen. 

Az L3-H6 és O3-H6 aceton-d6 jelenlétében végrehajtott átészteresítési reakciójának különböző 

időpontokban  81vett  mintái  analízise  azt  mutatta,  hogy  létezik  egy  lassú,  de  folyamatos 

deuterium  beépülés  az  aceton-d6 molekulákról  a  trigliceridek  zsírsav  egységeinek  α-

pozíciójába. 

Következésképpen  reálisnak  tűnik,  hogy  a  trigliceridek  átészteresítési  reakciója  a 

diacilglicerolát  mechanizmuson  keresztül  történik,  a  bizonyítottan  létező,  a  folyamatban 

keletkező enolátok pedig a katalizátor egy részét hosszú élettartamú, de inaktív részecskék 
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formájában tárolja, amelyekből különböző egyensúlyi lépésekben rövid élettartamú, de aktív 

részecskék szabadulnak fel.

Egy másik  gazdaságos  élelmiszeripari  alkalmazás  lehet  a  szterin-észterek  gyártása 

szilárdfázisú  fermentációval  előállított  enzimkészítményekkel.  Az  eljárás  nagy  előnyét  a 

szilárdfázisú fermentáció adja, mivel gyakorlatilag élelmiszeripari hulladékot hasznosít és a 

fermentációs  terméket,  mint  enzimkészítményt,  utólagos  kezelés,  rögzítés  nélkül  lehet 

alkalmazni.  De  az  sem  elhanyagolható  tény,  hogy  olyan  gombatörzsek  szterin-észteráz 

aktivítását  tanulmányoztuk  az  irodalomban  elsőként,  amelyet  az  élelmiszeripar  teljesen 

biztonságosnak tart és használ. (III. melléklet)

A hat  Aspergillus fajból származó 24 enzimkészítmény közül, két törzs (Aspegillus oryzae 

NRRL 6270  és  Aspergillus  sojae NRRL 6271)  szterin-észteráz  aktivítását  optimáltuk  a 

fermentációs  körülmények  paramétereivel  operálva.  A  fermentáció  során  szterin-észtert 

alkalmazva indukálószerként, 60-67 % nedvességtartalmú búzakorpa mátrixon, levegőn való 

szárítással  az  Aspergillus törzsek  szterin-észteráz  aktivítását  sikerült  növelni  a 

lipázaktivítással szemben, ezzel is – és genom analízissel is – bizonyítva, hogy az Aspergillus 

fajban a szterin-észteráz aktivítás és lipáz aktivítás különböző enzimekhez tartozik.

Az  optimálás  eredményeként  olyan  enzimkészítményeket  sikerült  előállítani,  amelyek  a 

növényi  β-szitoszterin  és  laurinsav  észteresítési  tesztreakcióban  48  óra  alatt  45  % 

konverzióval termelték a β-szitoszterin-lauril-észtert a kezdeti 240 órához képest.

Az előállított SSF enzimkészítmények szintetikus alkalmazhatóságát a növényi β-szitoszterin 

laurel- és CLA- (konjugált linolsav) észter preparatív léptékű előállításával bizonyítottuk. Ez 

utóbbi esetben, az  A. oryzae NRRL 6270 izomer preferenciájára is rámutattunk a 10E,12Z-

CLA izomerrel szemben.

Az enzimek  alkalmazhatóságát  sztereoszelektív  reakciókban  főleg  a  gyógyszeripar 

használja  ki.  Egy  adott  sztereoszelektív  reakció  megvalósítására,  az  aktivítás  és 

sztereoszelektivítás  szempontjából  legmegfelelőbb  enzim  kiválasztása  analítikai  léptékű 

enzimatikus teszteléssel történik. 

A racém (3E)-4-fenilbut-3-én-2-ol és (3E)-4-(furán-2-il)but-3-én-2-ol lipázkatalizált kinetikus 

rezolválását,  acilezési  reakcióban,  vinil-acetáttal,  egy  termofil  fonalasgomba  rázatott 

lombikos  fermentációjával  előállított  lipáz  jelenlétében,  néhány  mezofil  fonalasgomba 

szilárdfázisú  fermentációjával  előállított  enzimkészítmény  valamint  keereskedelmi  lipázok 
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jelenlétében vizsgáltuk. Az enantiomerszelektivítás mértékét királis kolonnával ellátott GC-

vel határoztuk meg. (IV. melléklet)

Az  enzimteszt  során,  a  már  tanulmányozott  vagy  még  nem ismert  kereskedelmi  lipázok 

többsége  hatékony  biokatalizátornak  bizonyult  ebben  a  reakcióban,  magas  enantiomer 

tisztasággal  (e.e  95,6  –  99,5  %)  és  elfogadható  termelékenységgel  eredményezte  az  (R)-

acetátot. Bizonyos esetekben az enantiomer szelektivítás értékek magasabbak voltak mint az 

irodalomban közölt értékek.

Az újonnan  tesztelt  enzimkészítmények többsége  is  hatékonynak  bizonyult,  ezek  közül  a 

BUTE-3b  és  SSF-9  enzimkészítmények  emelkednek  ki,  amelyek  jobb  enantiomer 

szelektivítással  és nagyobb konverzióval vezették a reakciót,  mint a legjobb kereskedelmi 

enzimek.

Érdekes módon, a racém szekunder allil-alkohol 4-helyzetében a fenilcsoport helyettesítése 

egy  hasonlóan  nagy,  de  polárisabb  furán-2-il  csoportra  jelentős  enantiomer  szelektivítás 

csökkenést okozott mind a kereskedelmi mind a sajátkészítésű lipázok körében.

Míg  a  tesztelt  kereskedelmi  lipázok  és  a  sajátkészítésű  enzimek  többsége  magas,  ám 

“Kazlauskas  típusú”  szelektivítást  mutatott,  addig  néhányan  a  saját  enzimkészítményeink 

közül “anti-Kazlauskas típusú” enzimnek bizonyult, és fordított szelektivítással működött.

A lipázkatalizált sztereoszelektív átészteresítési reakciók a kinetikus rezolváláson túl, 

enantiomer és diasztereomer keverékek szétválasztására is alkalmasak. Abban az esetben, ha a 

molekula  két  vagy  több  aszimmetria  centrumot  tartalmaz,  egy  magas  enantiomer 

szelektivítású  enzim  előnyeit  kihasználva,  a  sztereomerek  külön-külön  optikailag  tiszta 

formában előállíthatók.

Feltételezhető, hogy egy magas enantiomer szelektivítású enzim megtartja sztérikus 

preferenciáját  a  2-transz  szubsztituált  ciklohexanolok  valamelyik  [(1S,2S)  vagy  (1R,2R)] 

térbeli elrendeződése iránt is. Egy ilyen enzim segítségével, acetilezési reakcióban egy racém 

elegy  szétválasztható  az  el  nem reagált  diolra  (lassan  reagáló  enantiomer)  és  a  képződő 

diacetátra (a gyorsabban reagáló diol enantiomerből), míg a mezo-diasztereomerek acetilezése 

tiszta monoacetát enantiomerhez vezet. (II. melléklet).

A racém 2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol rac-7a Novozym 435 katalizált enantiomer 

szelektív acetilezése virtuálisan enantiomertiszta (S,S,S,S)-7a diolt (e.e 96,5 %) és (R,R,R,R)-

9a diacetátot  eredményezett.  Az  (R,R,R,R)-9a  enzimatikus  hidrolízise  enantiomertiszta 
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(R,R,R,R)-7a  diolhoz  (e.e >99  %)  vezetett.  A mezo  diasztereomer  84mezo-7a  enantiotóp 

szelektív acetilezése során, kizárólagosan az (R,R,S,S)-8a monoacetát keletkezett (e.e >99 %).

A  2,2’-[1,3-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  rac-7b  +  mezo-7b  szetereomerkeverék 

szétválasztását,  egy  lépésben,  a  Novozym  435  által  katalizált  enzimatikus  acilezésével 

oldottuk  meg.  A  reakcióban  enantiomertiszta  diol  (S,S,S,S)-7b  (e.e >98%) és  diacetát 

(R,R,R,R)-9b  keleltkezett a  rac-7b-ből,  valamint  a  84mezo-7b (R,R,S,S)-8b  monoacetáttá 

alakult.  A  7b  többi  sztereomerjét,  a  mezo-7b-t  és  (R,R,R,R)-7b-t  (e.e >99%) a  megfelelő 

monoacetát  (R,R,S,S)-8b és  diacetát  (R,R,R,R)-9b kémiai  hidrolízisével  állítottuk  elő.  Az 

optikailag  aktív  anyagok  enantiomer  összetételét  1H-NMR-rel  prazeodimium-(D-3-

heptaflorobutiril-kámforát) shift reagens segítségével határoztuk meg. Az előállított optikailag 

aktív anyagok abszolút konfigurációját, analógia alapján, a racém transz-2-fenoxiciklohexán-

1-ol rac-10 Novozym 435 katalizált acilezésével határoztuk meg. 

A  Novozym  435  enzim  (Candida  antarctica:  Lipáz  B,  CaLB)  magas  enantiomer 

szelektivításának értelmezésére enzimen belüli molekula mechanikai számításokat végeztünk.

A  transz-2-fenoxiciklohexán-1-ol  rac-10  CaLB  által  katalizált  acilezési  reakciójának 

enantiomer szelektivítás irányának és mértékének becslésére, az enantiomerpárok tetraéderes 

intermedierjeinek (THI) kiszámolt  energiaértékeit  hasonlítottuk össze.  Az enantiomerpárok 

tetraéderes  intermedierjeinek  molekulamechanikai  módszerekkel  kiszámolt  energia 

különbsége 3,57 kcal/mol. Ez alapján, számításaink – az enantiomer szelektivítás irányát és 

mértékét tekintve is – megegyeznek a kísérleti adatokkal (e.e >99 %).

A  2,2’-[1,2-fenilénbisz(oxi)]diciklohexanol  rac-7a  molekula  mechanikai  modellezése 

egyértelműen igazolta  az enzim (R,R)  sztereopreferenciáját,  mivel  gyakorlatilag csak ez a 

térbeli elrendeződés kerülhet az aktív centrum közelébe ütközés nélkül. A szokatlanul magas 

reakcióidő magyarázatára  azt  találtuk,  hogy a  reakció során a diciklohexanol molekula az 

energetikailag  kedvezőbb  transz-diekvatoriális  helyzetből  a  sokkal  kedvezőtlenebb  transz-

diaxiális helyzetbe megy át. 

A tanulmányozott  átészteresítési  reakciók mindegyikénél,  a  kísérleti  megfigyelések 

hasznosításával, a folyamatok molekuláris értelmezésével a reakciók optimálhatók voltak, így 

ipari alkalmazásra is megfelelő eljárások születtek.
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7. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

BUTE a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen kutatómunkánk során 
létrehozott hidroláz/lipáz enzimkészlete (rövidítés eredete: Budapest 
University of Technology and Economics)

FDA Amerikai gyógyszerengedélyező hatóság (rövidítés eredete: Food and 
Drug Administration)

MCT Közepes szénlánchosszúságú triglicerid (rövidítés eredete: Medium 
Chain Triglycerol)

LCT Hosszú szénlánchosszúságú triglicerid (rövidítés eredete: Long Chain 
Triglycerol)

E enantiomer szelektivitás dimenziónélküli mérőszáma, melyet a 
Michaelis-Menten enzimkinetika két kompetitív enzimreakciójának kkat 

és Km értékeiből lehet kifejezni 
ee % enantiomer tisztaság
CaLB Candida antarctica: Lipáz B (kereskedelmi nevén: Novozym 435)
Lipozyme TL IM Thermomyces lanuginosus immobilizált lipáz
PPL Sertéshasnyálmirigy lipáz
Lipáz PS Pseudomonas cepacea lipáz
Lipáz AK Pseudomonas fluorescens lipáz
CCL Candida cylindracea lipáz
PLAP Acetonnal kicsapott sertésmáj enzimkészítmény
THI tetraéderes intermedier
TS átmeneti állapot (rövidítés eredete: Transition State)
MM molekula mechanika
pNPP p-nitrofenil-palmitát
SSF szilárd fázisú fermentáció
SmF rázatott lombikos fermentáció
CLA konjugált linolsav
THF tetrahidrofurán
GC gázkromatográfia
MS tömegspektroszkópia
VRK vékonyréteg kromatográfia
Rt retenciós idő
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