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Rövidítések jegyzéke
AIP

2-aminoindán-foszforsav

AOPP

2-aminooxi-3-fenilpropánsav

CaLB

Candida antarctica Lipáz B

CASP

Critical Assessment of techniques for protein Structure Prediction

m-CTBA

meta-klór-perbenzoesav

DBU

1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én

DecTEOS

deciltrietoxiszilán

DFT

density functional theory – sűrűségfuunkcionál elmélet

DodTEOS

dodeciltrietoxiszilán

DTT

ditiotreitol

DKR

dinamikus kinetikus rezolválás

FC

Friedel-Crafts

FTI-OH

N-hidroxifálimid

GC

gázkromatográfia

HAL

hisztidin ammónia-liáz

HexTEOS

hexiltrietoxiszilán

HF

Hartree–Fock

E

enzim

E

enantiomerszelektivitás

Lipáz AK

Pseudomonas fluorescens Lipáz

Lipáz PS

Pseudomonas cepacia Lipáz

MIO

3,5-dihidro-5-metilidén-4H-imidazol-4-on

(S)-MOIPA

(S)-metoxiizopropilamin

NAD+

nikotinamid-adenin-dinukleotid

OctdTEOS

oktiltrietoxiszilán

OctTEOS

oktadeciltrietoxiszilán

PAL

fenilalanin ammónia-liáz

PAM

fenilalanin 2,3-aminomutáz

PFOctTEOS

perfluorooktiltrietoxiszilán

PhTEOS

feniltrietoxiszilán

PLE

Pig Liver Esterase

PPL

Porcine Pancreas Lipase

PrTEOS

propil trietoxiszilán

PTS

para-toluol-szulfonsav

QM/MM

kvantummechanika/molekula mechanika

Rt

retenciós idő

SEM

scanning electron microscope – pásztázó elektronmikroszkóp

SG LAK

szol-gél lipáz AK

SSF

solid-state fermentation – szilárd fázisú fermentáció

TAL

tirozin ammónia-liáz

TAM

tirozin 2,3-aminomutáz

TEOS

trietoxiszilán

THF

tetrahidrofurán

THI

tetrahedrális intermedier
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1. Bevezetés
A különböző iparágakban (főként gyógyszeripar, emellett műanyag-, kozmetikai- és
élelmiszeripar) mára egyértelműen szükségessé vált az enantiomerek nagytisztaságú
felhasználása,1,2,3,4 így az egyik legnagyobb kihívás amivel a szerves kémia szembenéz, az
egyre nagyobb számú összetett, biológiailag aktív anyagok gazdaságos szintézise.
Valós veszélyforrást jelenthet egy hatékony gyógyszerforma mellett annak enantiomer párja.
Egyik legismertebb példa az (R)-thalidomide (α-ftálimido-glutárimid, Contergan) mely altató,
nyugtató hatású, viszont enantiomer párja − az (S)-thalidomide − kis mennyiségben is
teratogén hatású.5 Az élelmiszeriparból az aszpartámot említeném, mint különböző
tulajdonságú tükörképi párokat. Az L,L-aszpartám édes, míg a D,D keserű ízű. Az ibuprofen,
mint nem szteroid gyulladásgátlószer azon ritka példák közé tartozik, amelynek mindkét
sztereoizomerje az elvárt hatást fejti ki.6
Sztereoizomerek tiszta formában történő előállítására a szintetikus kémiában számos
lehetőség kínálkozik, úgy mint a fémorganikus vegyületek felhasználása, a fém és nehézfém
katalizált homogén és heterogén katalízis vagy fázistranszfer katalízis, az elektro- és
fotokémiai technikák és a korszerű sztereoszelektív szintézismódszerek.1 Ez utóbbi iránti
megnövekedett igény és a környezetvédelmi kérdések fokozatos előtérbe kerülése könnyen
érthetővé teszi a "hagyományos" kémiai módszerek mellett a biokatalitikus eljárások iránti
érdeklődés robbanásszerű fejlődését mind laboratóriumi, mind ipari méretekben. A
biokatalízis, biotranszformáció céljaira felhasználható rendszerek (elsősorban enzimek,
mikroorganizmusok) számos előnyös sajátsággal bírnak, mint például szelektivitásuk és
hatékonyságuk.2 A jelenleg (iparilag is) felhasznált biokatalizátorok köre az élő egész sejtes
rendszerektől kezdve különböző feldolgozottsági, tisztasági fokokon át a tiszta homogén
enzim-készítményekig terjed.3 Az ipari enzimek fontosságát bizonyítja a BASF (S)-1feniletilamin7 vagy a DSM oxiranil metanol gyártása.7
A XX. század végének technológiai fejlődését a vegyipar sok tekintetben nem követte.
Számos kémiai transzformáció és az azokhoz kapcsolódó műszaki megoldások nem eléggé
hatékonyak és kifejezetten környezetszennyezők. Például a gyógyszeriparban 1 kg gyógyszer
hatóanyag előállítása során átlagosan 25 kg veszélyes hulladék képződik, ami komoly
környezeti terhelést és többletköltséget jelent. A problémák egyik fő oka, hogy a vegyipar
nagy része régi infrastruktúra alapján működik, és legtöbb esetben a szakaszos ("batch")
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eljárásokra szakosodott, pedig gyakran nem ez a leghatékonyabb. A méretnövelések szintén
komoly veszteséggel járnak és számos lépést igényelnek, ami drága és nem környezetbarát.
A vegyiparban az utóbbi években lépéseket tettek a fenti környezeti és gazdasági
problémák megoldására. Például az „on demand” gyártás és „just in time delivery” komoly
megtakarítást eredményezhet. A folyamatos üzemű eljárások kis, közép és nagyméretben
jelentős előrelépést jelenthetnek, de olyan ipari technológiák, amelyek laboratóriumi mérettől
üzemi méretig működnének ma nagy általánosságban még nem elérhetők. A környezeti és
gazdasági nehézségek súlyát bizonyítja, hogy a világ vezető gyógyszergyárai óriási
pénzösszegeket fordítanak hasonló kutatási és fejlesztési projektekbe. A Novartis például
65M $-os kutatás-fejlesztési szerződést írt alá a bostoni MIT-val a folyamatos üzemmódú
gyógyszergyártási technológiák kifejlesztésére. A Merck projektet indított arra, hogy a
gyártásának hatékonyságát folyamatos üzemmódú technológiák bevezetésével fokozza. A
Degussa, a világ egyik vezető vegyipari cége új kísérleti üzemet épített folyamatos üzemű
reaktorokra alapozva. Az olajiparban is új trendek érvényesülnek. A világon számos cég
alakult a folyamatos üzemű laboratóriumi reaktorok és mikroreaktorok gyártására, de
technológiáik még nem terjedek el széles körben a szerves kémiai kutató laboratóriumokban.
Csoportunk több, egymással összefüggő területen folytat kutatómunkát. Doktori
disszertációm a biokatalízis lehetőségeit felhasználva új és jól hasznosítható sztereoszelektív
folyamatok széleskörű tanulmányozására épül.
1.

Célom az N-metilezett fenilalanin származékok enzimkinetikai vizsgálata, mellyel a

fenilalanin

ammónia-liáz

hozzájárulni. Az

(PAL)

működésének

L-2-aminooxi-3-fenilpropionsav

mélyebb
és az

megismeréséhez

kívánok

L-3-fenil-2-merkaptopropionsav

előállítását részben biokatalítikus kinetikus rezolválással elsősorban a PAL tanulmányozására
alkalmazom.
2.

Új, nagy szelektivitású biokatalizátor-rendszereket alkalmazva főként lipázokkal

enzimatikus acilezési folyamatokat vizsgálok szakaszos üzemmódban. Lipáz aktivitás /
szelektivitás szempontjából ígéretes és értéknövelt folyamatokat átfolyásos reaktor
rendszerekben is megvalósítom. A folyamatos reaktorokban megvalósítható kinetikus
rezolválásokat gyűrűs racém alkohollal tanulmányozom kereskedelmi és saját fejlesztésű
lipázokkal. A folyamatos üzemű kísérletek folytatásaként új típusú integrált rendszert
vizsgálok lipáz katalizált dinamikus kinetikus rezolválások megvalósítására.
3.
racém

A továbbiakban a kinetikus rezolválást tovább fejlesztve, új eljárás kidolgozásával
vegyületek

nagytisztaságú

enantiomer-vegyületekké
5
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átalakítását
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tanulmányozom folyamatos áramlásos rendszerekben végzett rezolválás és a nem-kívánt
enantiomer racemizálása útján. Dinamikus kinetikus rezolválással tulajdonképpen egy
rezolválás és egy in-situ racemizáció kombinációjaként a kívánt enantiomer elméletileg 100%
termeléssel előállítható.
4.

A stabilitás illetve szelektivitás javulással járó enzimrögzítési módszereket

kereskedelmi lipáz enzimek szol-gél immobilizálásának továbbfejlesztésével vizsgálom. Az
enzimek sajátságait módosított összetételű szol-gélekben ill. aktivitást módosító adalékokkal
történő együtt-rögzítéssel is megvalósítom. A szol-gél immobilizálást eredményesen
alkalmazom szilárd hordozóval történő együtt-rögzítés során is. A módosított lipázok jelentős
stabilitás növekedéséből kifolyólag alkalmasak folyamatos üzemű bioreaktorokban történő
felhasználásra.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Katalízis
A

katalizátorok

sebességmeghatározó

csökkentik
lépést

a

reakció

felgyorsítva

aktiválási

azonos

energiáját

hőmérsékleten

így

nagyobb

a

lassú,
lesz

a

reakciósebesség. A katalizátor nem befolyásolja a rendszer egyensúlyi helyzetét és entalpiáját,
csak a reakció sebességet, mellyel az egyensúlyi helyzet beáll. Az Eyring-féle abszolút
reakciósebességi elmélet értelmében ahhoz, hogy két komponens reagáljon a rendszerrel
aktiválási energiát kell közölni, hogy egy átmeneti, nagyobb aktivált energiaszintre kerüljön
és így kiváltsa a reakció végbemenetelét.8 Környezetvédelmi szempontból is fontosak a
katalizátorok, hiszen szelektívebb és gyorsabb reakcióutak kidolgozásával csökkenthető vagy
elvileg megelőzhető a hulladékok képződése. A katalizátorok használatát a környezetkímélés
mellett a tervezhetőség tette a vegyipar számára elengedhetetlenül szükségessé.
2.2. Enzimkatalízis
A biológia izgalmas újdonságokat hozott a vegyiparba. A kémia és biológia
határterületével

foglalkozó

kutatók

által

már

régóta

alkalmazott

enzimek,

mint

biokatalizátorok alkalmazása a szintetikus kémiában csak az utóbbi évtizedekben vált
elterjedté. Az enzimek feladata a sejtekben lejátszódó nagyszámú biokémiai reakció
gyorsítása katalízishatás alapján (1. ábra).

Energia

Reakció lefutása
Nem katalizált reakció
Katalizált reakció

1. ábra Az enzimkatalízis általános elve
(E) enzim, (S) szubsztrát, (ES*) enzim-szubsztrát komplex, (P) termék9
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Az enzimek, hasonlóan más katalizátorokhoz, a reakciókat az aktiválási energia
csökkentésével gyorsítják. Az enzimkatalizált reakciókban az aktiválási energia fő közvetlen
forrása – ellentétben a kémiai reakciókkal, ahol az döntően a környezet termikus energiájából
származik – az enzimfehérje konformációváltozása. Mivel az enzimek is katalizátorok, tehát a
folyamatok termodinamikai egyensúlyát nem változtatják meg, makroszkópikus szinten a
végső energia-forrás itt is a környezet termikus állapota, amit az enzim közvetít.
Az enzimek fehérjék, egy vagy több fehérjeláncból álló, természetes aminosavakból felépülő
lineáris polimerek. Általánosan elfogadott és számos kísérleti evidencia is alátámasztja, hogy
létezik az aktivált komplex, esetünkben az enzim-szubsztrát komplex (ES). Az enzim az
úgynevezett aktív vagy kötő helyén megköti az átalakítandó szubsztrátot, a kettő nem
feltétlenül ugyanaz. A szubsztrátnak csak a megkötésében résztvevő kitüntetett régiót
kötőhelynek, míg az átalakításért felelős régiót aktív helynek vagy aktív centrumnak nevezzük.
A komplex létrehozásában gyenge és erős kötő erők egyaránt közreműködhetnek (a Van der
Waals erőktől az ionos kötésen át a kovalensig). A szubsztrát és az aktív centrum egymást
kiegészítő, komplementer topológiájúak. Az indukált illeszkedés elmélet (induced fit) azt
feltételezi, hogy mialatt a szubsztrát kellően megközelíti az enzim kötő illetve aktív helyét
(proximitási effektus), térbelileg megfelelően orientált helyzetben, aközben a szubsztrát
térszerkezete is változik, mintegy idomul a szubsztráthoz, befogadja azt, létrejönnek a
másodlagos kötések, az eredeti szubsztrát kötések fellazulnak és új kovales kötés lehetőségek
bontakoznak ki. E folytonosan lejátszódó, de modell szinten több- vagy soklépésesnek
elképzelt folyamat (azaz a szubsztrát és az enzim molekula deformálódása) odáig vezet, hogy
az új kötések létrejöttének a valószínűsége nagyon megnő (entrópia) és a termék vagy
termékek le tudnak válni az enzimről.8
Az enzim egyik természetes feladata, hogy a szubsztrátot és a katalízist végző funkciós
csoportokat megfelelő térbeli elrendeződésbe és közelségbe hozza. A fehérjének azonban nem
csak ez a szerepe, hanem az aktív centrumot kölülvevő polipeptid védő funkciót is ellát, így
tehát mintegy „biológiai védőcsoport” szerepet betöltve a nem kívánt mellékreakciókat
kizárva ún. „negatív katalízist” fejt ki.10
Az enzimek konformációját és térbeli szerkezetét az extrém környezeti hatásokra
érzékeny harmadlagos és negyedleges szerkezetük határozza meg. Különböző környezeti
hatásokra denaturálódhatnak, mely lehet reverzibilis és irreverzibilis. Felépítésüket tekintve az
egyszerű fehérjék csak aminosavakat tartalmaznak. Az összetett fehérjék az enzim
aktiválásához szükséges kis molekulasúlyú nem fehérje természetű, kofaktornak nevezett
részeket is tartalmaznak (2. ábra). Az inaktív, kofaktort nem tartalmazó rész az apoenzim, míg
8
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a katalitikusan aktív enzim-kofaktor komplexet holoenzimnek nevezzük. A kofaktorok
lehetnek koordinált fémionok (például Fe1+,2+, Cu1+,2+, Ni1+,2+3+, Co1+,2+3+), vagy szerves
molekulák (például NAD+). Amennyiben a kofaktor organikus eredetű, koenzimnek
nevezzük. A koenzimek gyakran valamilyen vitamint tartalmaznak, általában a szubsztráttal
(kiindulási anyaggal) együtt kötődnek rá az enzimre, majd a reakciót követően mindkettő
leválik az enzimről. A stabil kovalens kötéssel kapcsolódó koenzimeket prosztetikus
csoportnak nevezzük.8 Az enzimek működhetnek a) kofaktort nem igénylő folyamatokban
vagy b) szorosan kötött, autokatalítikusan regenerálódó kofaktorok (prosztetikus csoportok)
segítségével. E két esetben nincs szükség kofaktor regenerálásra. A c) esetben a folyamatban
átalakuló kofaktor lazán kötött. A d) esetben pedig a hatékony biotranszformációhoz
szükséges az átalakult kofaktor kémiai vagy enzimatikus in situ regenerálásának kidolgozása
is (2. ábra).3

a)

b)
P

S

E

c)
P

S

d)
P

S

E

E*K

K

P

S

E

K'

K

K'

R
2. ábra Az enzimek működésének alaptípusai
(E) enzim, (S) szubsztrát, (P) termék, (K) kofaktor, (R) külső reagensHiba! A könyvjelző nem létezik.

2.2.1. Szintetikus alkalmazhatóság
Főként a gyógyszerkutatás igényli az egyre bonyolultabb felépítésű királis molekulák
előállítását, melynek gyakori eszköze az enzimkatalizált szintézis, vagy a rezolválás. A
hagyományos rezolválással szemben itt ugyanazon enantiomertisztaság elérése nem igényel
komolyabb feldolgozási műveleteket, nincs szükség nagy mennyiségű rezolválóágensre és
katalizátorként alkalmazott kis mennyiségű enzim többször felhasználható. A hagyományos
rezolválás folytonos megoldása egyelőre nehézkes, alig ismert, ezzel szemben az enzimekkel
folytonos kinetikus vagy dinamikus kinetikus rezolválás is elvileg megoldható.
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Bármely módszer szintetikus alkalmazhatóságát több, főként technikai és gazdasági
kérdések

határozzák

meg.

A

biotranszformáció

esetében

a

biokatalizátor

ára,

hozzáférhetősége, specifcitása, aktivitása, működési élettartama, kofaktor vagy más
adalékanyag igénye, stabilitása, illetve az alkalmazandó technológia költsége egyéb
lehetséges megoldásokhoz viszonyítva ugyancsak fontos tényezők.1 Gazdasági és technikai
szempontból a kofaktorokat nem igénylő enzimek hasznosítása a legegyszerűbb (hidrolázok,
liázok nagy része ill. izomerázok), ugyanis a kofaktorokat igénylő enzimek esetében az in situ
regenerálás problémát és külön költséget jelent.
Szintetikus célokra biokatalizátorként egész sejtek (növekvő sejtkultúrák és fagyasztva
szárított sejtek) és sejtmentes készítmények (oldatban, szuszpenzió vagy emulzió szerves
oldószerekben, rögzített formában és bezárt formában) egyaránt alkalmazhatók. Előnyük a
nagy szelektivitásban rejlik, különböző közegekben dolgozhatunk, és a működési
paramétereket (hőmérséklet, nyomás, pH, adalékanyagok, stb.) is tág határok közt
változtathatjuk.11
Az enzimek alkalmazása igen sokrétű és rendkívül dinamikusan nő az élet
legkülönfélébb területein. Minden lehetőségnek és alkalmazásnak a számbavétele jelentősen
meghaladja a dolgozat terjedelmét ezért nem törekedve a teljességre, az alábbiakban néhány
kiragadott példát mutatok be (1. táblázat).
1. táblázat Ipari példák különböző enzimek felhasználására8

Végtermékként alkalmazott enzimek
Mosószeripar
Gyógyszerek
Orvosi alkalmazások
Takarmányipar

proteáz, lipáz, celluláz
hialuronidáz, lizozim, kollagenáz
proteázok, lipázok, amilázok, β -laktamázok
celluláz, fitáz, xilanáz, lipáz
Élelmiszeripari alkalmazások

Tejipar
Söripar
Bor és gyümölcslé
Fehérje, hús, hal
Sütőipar
Zsír és olajipar

proteázok, β-galaktozidáz, lizozim, lipázok, észterázok
amilázok, tannáz, β-glukanáz, proteáz,
pektinázok, naringináz, celluláz,
proteázok, papain,
amilázok, pentozanázok, xilanáz, foszfolipáz
foszfolipáz, észteráz
Vegyipari alkalmazás

Hidrolízis: Penicillin-aciláz
Rezolválás: Pseudomonas enzimek
C-C szintézis: Tirozin-fenol-liáz

6-amino-penicillánsav
L-cisztein
3,4-L-dihidroxifenilalanin
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2.2.2. Enzimkinetika
Egy rendszer kinetikai leírásával célunk az, hogy gyakorlati alkalmazásra megfelelő
matematikai összefüggéseket nyerjünk, amelyekkel a reakciósebesség, az enzimes reakció
időbeli lefutása leírható, és így ennek paramétereivel az adott enzim jellemezhető.
Az enzimkinetika alapjai, alapösszefüggései többféle megközelítésből tárgyalhatók az enzim
(E) − szubsztrát (S) arányának függvényében:8
- egy enzimes, egy szubsztrátos reakciók;
- egy enzimes több szubsztrátos reakciók, ezen belül kettő és három szubsztrátos
rendszerek;
- több enzimes egy szubsztrátos reakciók;
- több enzimes több szubsztrátos reakciók kinetikája.
Kutatócsoportunk általában az egy enzimes − egy szubsztrátos reakciók kivitelezésével
foglalkozik. Az enzim − szubsztrát reakció egy igen egyszerű sémával írható le, ahol (E)
enzimet, (S) a szubsztrátot, (P) pedig az enzimreakció termékét jelenti:

E + S

k1

ES*

k2

P + E

k-1

3. ábra Az enzim-szubsztrát reakció általános bemutatása8

Az enzimkatalizált folyamatok nagy része telítési kinetikát mutat, mely MichaelisMenten modellel magyarázható (4. ábra). Az ES komplex nem egyszerű disszociációs
egyensúly révén jön létre, a koncentrációk közötti összefüggések a Km Michaelis-konstanssal
írhatók le.

4. ábra Michaelis-menten kinetika V-S görbéje12
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A Michaelis-Menten kinetika előnye, hogy egyszerű a modell, jó fenomenologikus megoldást
ad és a paraméterek (Km, Vmax) mérhetőek. Az egyenlet állandóinak tipikus tartományai:
k1 ∼ 107-1010 dm3×(mol-1×min-1)
k-1 ∼ 102-106 min-1
k2 ∼ 50-107 min-1
Km ∼ 10-6 - 10-2 mol×dm-3
A Vmax és Km paraméterek grafikus módszerrel történő meghatározására legismertebb és
legelterjedtebben használt módszer a Lineweaver-Burk féle ábrázolás (5. ábra).

5. ábra Km és Vmax grafikus meghatározási módszere13

2.2.2.1. A kinetikai paraméterek értelmezése
A Vmax arányos lévén a bemért enzim mennyiségével, lényegében az enzimaktivitás
mérőszáma, az enzim mennyiségére ad felvilágosítást. Fontos, hogy V nem az enzim
tulajdonsága, hiszen az annak mennyiségétől is függ. Az elsőrendű sebességi állandó k2
azonban már enzimtulajdonság, „turnover number”-ként is szokták illetni. Ennek szemléletes
értelme: megadja az 1 perc alatt egységnyi enzim (µmol) által átalakított szubsztrátum
mennyiségét (µmolban). Pontosabban és általánosságban minden enzimre definiálható egy
Vmax = kkat×Eo mennyiség, amelyben kkat az úgynevezett katalitikus állandó vagy turnover
number. Jelen esetben kkat egyenlő k2-vel. Ez a turnover number enzimtulajdonság. A Km
közelítőleg megadja a szubsztrát (S) koncentrációját a sejtekben és állandó egy adott enzimre.
Km módosítása valamely aktivátor vagy inhibitor által alapja lehet bizonyos mértékű enzimszabályozásnak.8
Fontos megemlíteni az enzimegység illetve a specifikus aktivitás fogalmakat. Mivel az
enzimek általában nem tiszta preparátumok, így az enzim tömege sokszor nem mérhető. Ezért
vezették be az enzimegység fogalmát [angolul unit (U)], mely szubsztrát átalakítási vagy
12
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termék képződési sebességet jelent. Az adott reakció körülményeket (szubsztrát minősége,
hőmérséklet, pH, puffer molaritása, stb) minden aktivitás egység esetén meg kell adni az
egyértelműség érdekében. Elméletileg valódi enzim koncentrációt tételezünk fel.8
A specifikus aktivitás az enzimaktivitás mérőszáma az egész fehérje tömegére
vonatkoztatva. Tulajdonképpen az enzim tisztaságáról ad felvilágosítást, megadja hogy adott
idő alatt adott enzimmennyiséggel mennyi termék képződik µmol mg-1 perc-1 egységben.
2.2.2.2. Enziminhibíció kinetikai vizsgálata
Az inhibitorok az enzimkatalizált reakciók sebességét csökkentő vegyületek. Az enzim
inhibíció lehet reverzibilis és irreverzibilis. Reverzibilis inhibíció során nem kovalens kötés
alakul ki az enzim és az inhibitor között és az inhibitor idővel képes leválni az enzimről. Az
irreverzibilis kötődés kovalens, az ilyen gátlás során gyakran denaturáció következik be erős
savak, lúgok, nehézfémek sói hatására.8
A reverzibilis inhibitorok dinamikus komplexeket képeznek az enzimmel, mely
komplex katalitikus hatása eltér a nem komplexálódott enzimétől. Az inhibíció fajtáit aszerint
különböztethetjük meg, hogy milyen látszólagos hatást fejtenek ki a Vmax és a Km kinetikai
paraméterekre. Ha az inhibitor növeli a (látszólagos) Km értéket, de nem befolyásolja a Vmax-ot
akkor kompetitív inhibícióról beszélhetünk, ha csökkenti Vmax-ot, de nem befolyásolja Km
értékét, akkor tiszta nemkompetitív inhibícióval állunk szemben. Ha Vmax és Km egy állandó
arányban csökken, akkor esetünk az úgynevezett unkompetitív inhibíció, míg ha ezen hatások
bizonyos kombinációja jelentkezik, akkor kevert típusú inhibícióról beszélünk.
Az inhibíciókat abból a szempontból is megkülönböztethetjük, hogy az inhibitor
kapcsolódásakor az enzim teljesen elveszti aktivitását vagy részlegesen aktív marad. Előbbi
eset a komplett inhibíció vagy lineáris inhibíció (ui. Km/Vmax illetve l/Vmax ábrázolása az I
inhibitor koncentráció függvényében ilyenkor lineáris), az utóbbi eset pedig a parciális
inhibíció vagy hiperbolikus inhibíció esete. Elméletileg mind a lineáris mind a hiperbolikus
inhibíció lehet kompetitív, nemkompetitív vagy vegyes típusú.
Általános elmondható, hogy amennyiben egy szubsztrátos reakcióban a jelenlévő
inhibitor az enzimhez kapcsolódva inaktív, azaz terméket nem eredményező enzim - inhibitor
komplexet hoz létre, akkor ha az S és az I kölcsönösen kizárják egymást a kapcsolódásból és
az I kompetitív inhibitor. Ha nem kölcsönösen kizáró a kapcsolódásuk, hanem egymástól
függetlenül tudnak az E-hez kötődni, akkor I nemkompetitív inhibitor. Ha I ugyanúgy kötődik
mint előbb de megváltoztatja E affinitását a szubsztráthoz, akkor az I kevert típusú inhibitor.
Ha I csak az S kötődése után tud E-hez kapcsolódni, akkor I egy unkompetitív inhibitor.
13
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2.2.3. Enzimműködés vizsgálata modellezéssel
Az enzimkatalizált folyamatok molekuláris szintű megismerése nagymértékben
visszahat a szintetikus módszerekre és kiegészíti azokat. A számításos kémia tudományába
tartozó kvantumkémiai és egyéb molekula modellezési módszerek alkalmazhatóak biológiai
makromolekulák háromdimenziós analízisére, ennek segítségével a biokatalítikus folyamatok
fejlesztése mindinkább célzottá és tervezhetővé válik.14,15,16,17 A különféle modellezési
módszerek különböző elméleti szinteken valósíthatók meg és általánosságban elmondható,
hogy a magasabb szintű számítások pontosabb eredményeket adnak, azonban ezek idő és
számítógép igényesek. A számítási módszerek a vizsgált rendszer méretétől és az elvárt
pontosságtól függnek.
A Schrödinger egyenlet megoldása vezet el a mikro és makrorendszerek állapotainak
meghatározásához. A rendszerek numerikus leírására számos közelítést kell alkalmazni, ami
hibákhoz vezet, melyeket a közelítések finomításával lehet csökkenteni. A kvantumkémia
egyik igen fontos mérföldköve a gyakorlatban is viszonylag hatékonyan alkamazható
Hartree–Fock–Roothaan módszer.18 Ez az ún. egyelektron közelítést alkalmazza, melynek
következménye, hogy az ún. korrelációs energiát nem tudjuk figyelembe venni. A korrelációs
energia számítására számos módszert fejlesztettek ki (a teljesség igénye nélkül például MP2,
MP3, …, CIS, CISD, …, CCSD, CCSD(T), …) melyek között hierarchia áll fenn. Ezen ún.
ab initio módszerek hátránya, hogy a számítási igényük a molekulaméret növekedésével
drasztikusan növekszik, ezért általában csak kisebb molekulákra alkalmazhatók.
Ahhoz, hogy nagy rendszerek, például fehérjék modellezésére alkalmas módszerhez
jussunk, sajnos Hartree–Fock közelítésen felül további elhanyagolásokat kell tennünk. Így
jutunk

a

szemiempirikus

módszerekhez

(például

PM3)19,

melyek

azonban

parametrizációjuknak köszönhetően bizonyos rendszerek (pl. fehérjék) leírására igen
alkalmasak lehetnek. Nagyobb molekulák elterjedt közelítése a molekulamechanika
módszer.20 Ebben az esetben az energiák nem csak az egyensúlytól távolodó kötéshossz,
kötésszög és torziós szögek torzulását írják le, de figyelembe veszik a nem kötött atomok
energiáit (a van der Waals energia vonzó és taszító komponenseit) és a coulomb
kölcsönhatásokat is. Amennyiben a fent említett potenciálok jól leírják a számított rendszer
viselkedését, a molekulamechanika a fehérje modellezés és emzimkatalízis kutatás igen
hasznos eszköze lehet.
Az utóbbi évtizedekben igen elterjedtek a sűrűségfunkcionál elméleten21 (density functional
theory, DFT) alapuló módszerek. Ezek előnye viszonylagos gyorsaságuk, az eredmények
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általában megfelelő pontosságúak, melynek következtében akár meglehetősen nagy
rendszerek (például polipeptidek, polinukleotidok) pontos modellezésére is alkalmassá váltak.
Kompozitmódszerek esetében több különböző szintű számítást alkalmazva adható meg egy
rendszer

energiája

és

a

különféle

termodinamikai

függvények. Ilyen

kombinált

kvantummechanika/molekulamechanika (QM/MM) módszer igen alkalmas enzimkatalizált
reakciók számítógépes modellezésére.22,23
A molekula dinamika (MD) a konformációs térben végzett keresési eljárás, melyben a
makromolekula atomjai kezdeti sebességgel rendelkeznek és időben a Newton-i mechanika
törvényei szerint mozoghatnak.24 A szimulációs hőmérséklettől függően, a makromolekula a
potenciális energia felületén olyan energia korlátokat győzhet le, amelyet egyébként, egy
minimalizálás során nem lett volna képes. A molekula dinamika és minimalizálási sémák
kombinációja „szimulált hőkezelés” (simulated annealing) néven ismert. A dinamikai
szimuláció elején a rendszer magas hőmérséklet tartományba kerül, és ezáltal megnő a
lehetséges felvehető konformációk száma, majd a rendszer hőmérséklete folyamatosan
csökkenni kezd. Optimálással a legalacsonyabb energiájú szerkezetet kapjuk meg.
Reprezentatív konformációs készletet létrehozása érdekében a hőkezelést többször is meg kell
ismételni.
A homológia vagy összehasonlító modellezési módszer a szekvencia és az ismert
fehérje szerkezet alapján egy adott fehérje 3D-szerkezet előrejelzését oldja meg. Ennek
alapjául a röntgen krisztallográfiás módszerekkel meghatározott szerkezetek szolgálnak. A
fehérje szerkezetek és így a homológia modellek jóságának értékelésére számos módszer áll
rendelkezésünkre (PROCHECK, ANOLEA programok).24 A modellek kísérleti (röntgen vagy
NMR) szerkezetekkel való összevetését, kritikus értékelését a CASP (Critical Assessment of
techniques for protein Structure Prediction) végzi. Alacsony szekvencia egyezés esetén (<
30%) a kapott modell jelentős szerkezeti hibákat tartalmaz. 30–60% közötti szekvencia
egyezéssel elfogadható modelleket kaphatunk, melyek alkalmasak például ligandum kötődés
és enzim katalízis részleteiben való tanulmányozására.25 Amennyiben az ismert és a kísérleti
fehérje közötti szekvencia egyezés nagyobb, mint 60%, nagyon jó minőségű modell
valószínűsíthető.26
2.2.4. A sztereoszelektív biokatalízis általános jellemzői
Mivel a szintetikus szerves kémia eszköztára napjainkban ugyancsak hatalmasan bővül,
a sztereoszelektív szintézismódszerek jobb megértéséhez fontos lehet a szelektív reakciók
osztályzása
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Az enzimek különböző szempontok szerint specifikusak. A kémiai reagensekkel vagy
biokatalizátorokkal végrehajtható szelektív reakciók lefutását nagymértékben meghatározza
az átalakítandó szubsztrát(ok) szerkezete.
A szelektív folyamatok1 lejátszódhatnak két vagy több anyag elegyén (szubsztrát
szelektivitás), vagy egyetlen szubsztráton belül található különböző csoportok, illetve oldalak
átalakításával oly módon, hogy egyetlen szubsztrátból egynél többféle termék képződhet
(termék szelektivitás) (6. ábra).27,28

6. ábra A szelektív folyamatok csoportosítása az átalakítandó szubsztrát szerkezete alapján

A szelektív reakciók egy részét akirális reagensekkel vagy katalizátorokkal is
elvégezhetjük (kemo-, regio-, diasztereomer ill. diasztereotóp szelektív folyamatok), addig az
enantiomer szelektivitás illetve az enantiotóp szelektivitás megnyilvánulásához királis
reagensre vagy katalizátorra van szükség. Mivel az enzimek fehérjék – és a természetes
aminosavakból felépülő fehérjék természetüknél fogva királis szerkezetűek – így kiválóan
használhatók az enantiomer és enantiotóp szelektív folyamatok elvégzésére is (7. ábra).
A biokatalizátorok különböző típusú sztereoszelektivitásai a következőképp foglalhatók
össze:1 a kemoszelektív reakciókban a kémiailag hasonló viselkedésű, de szerkezetükben
különböző csoportok szelektív átalakításáról van szó. A regioszelektivitás esetében az azonos
szerkezetű, de eltérő konstitúciójú csoportok megkülönböztetése a cél. Amennyiben a
biokatalizátorokat sztereoszelektív átalakításokban használjuk fel, alapvetően két osztályba
sorolhatók a reakciók. Az első esetben az egyetlen szubsztrát sztereoheterotóp csoportjainak
1

E fogalmakat kissé eltérően értelmezik. Egyesek szerint [Prelog, V., Pure Appl. Chem., 1964, 9, 119.] "termék
sztereospecifikus" a folyamat, ha a reakció során új aszimmetriacentrum képződik, míg "szubsztrát
sztereospecifitás" esetében diasztereomerek ill. enantiomerek szelektív transzformációja játszódik le.
Ettől kissé eltérő értelmezés szerint [Nógrádi, M., Stereoselective Synthesis, VCH: Weinheim, 1986.]
"szubsztrát szelektív" egy reagens, ha különböző szubsztrátokat azonos körülmények között eltérő sebességgel
alakít át, míg "termék szelektív" egy reakció, amelyben egyetlen szubsztrátból többféle termék képződhet, és a
képződött termékek aránya eltér statisztikai képződési arányuktól. Mi e fogalmakat az utóbbi értelemben
használjuk.

16

Biokatalízis: molekulamodellezéstől az alkalmazásig

vagy oldalainak (enantiotóp vagy diasztereotóp) az átalakítása során nyilvánul meg a
biokatalízis szelektivitása. A szubsztrát viszonyaitól függően beszelhetünk enantiotóp- vagy
diasztereotóp átalakításról ahol enantiotóp- vagy diasztereotóp csoportok megkülönböztetése

Kémialag hasonló viselkedésű csoportok megkülönböztetése

Kemoszelektivitás
Regioizomerek
megkülönböztetése

Konstitúciójukban
különböző helyhez kötődő
csoportok megkülönböztetése

Diasztereomer szelektivitás
Diasztereomerek elegyének megkülönböztetése

Diasztereotóp szelektivitás
Egy molekulán belül diasztereotóp csoportok v.
oldalak megkülönböztetése

Enantiomer szelektivitás

Enantiotóp szelektivitás

Enantiomerek elegyének megkülönböztetése

Egy molekulán belül enantiotóp
csoportok v. oldalak megkülönböztetése
új kiralitás keletkezik

reszolválás

Királis reagens
ill. katalizátor

Regioszelektivitás

Akirális v. királis reagens ill. katalizátor

történik.

Tiszta enantiomerek előállítása
7. ábra A sztereoszelektív reakciók osztályozása

Enantiotóp csoportok megkülönböztetésén alapul például a prokirális glicerin szelektív
átalakítása (S)-glicerinaldehiddé, enantiotóp oldalak megkülönböztetésére példa az 1ciclohexil-2,2,2-trifluoretanon si oldali redukciója alkohollá sütőélesztővel. A diasztereotóp
csoportok szelektív átalakítására példa a kámfor metilén-hidrogénjeinek hidroxilcsoportra
történő cseréje a megfelelő fajokkal. Diasztereotóp oldalak átalakítása is megvalósítható
biokatalizátorokkal. A fahéjaldehidet sütőélesztővel fermentálva az acetaldehiddel képződött
aciloil-kondenzációs termék karbonilját az élesztő szelektíven a re oldalról redukálja.
A második csoportban két vagy több sztereoizomer szubsztrát szelektív átalakítása játszódik
le oly módon, hogy a folyamatban az egyik sztereoizomer átalakulása dominál. Ebben az
esetben diasztereomer- vagy enantiomer szelektivitásról beszélünk, a diasztereomer esetben a
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szubsztrátok diasztereomer viszonyban állnak míg enantiomer-szelektív esetben az izomerek
enantiomerek.

Diasztereomer-szelektív

megkülönböztetés

például

az

(E,Z)-metil-3-

ciklohexilakrilát keverékből, rögzített PLE enzim hatására az (E)-izomer hidrolizál
gyorsabban, a cisz + transz-ciklopropánkarbonsav észterek közül a transz-izomerek
hidrolízise kedvezményezett. Az enantiomer-szelektivitáson alapuló módszerre példa a D, LN-acil aminosav származékok, melyek aminoaciláz enzimmel rezolválhatóak, a reagálatlan Dszármazék racemizációja savval végezhető.1
A biokatalizátorok legszélesebb körben alkalmazott felhasználási módja azon alapul,
hogy királis katalizátorként képesek enantiomer viszonyban álló szubsztrátokat szelektíven
átalakítani. Amennyiben a szelektivitás teljes, a konverzió 50% után leáll, a termék és a
visszamaradó enantiomer optikailag tiszta. Abban az esetben, ha az enzimatikus folyamat
enantiomer-szelektivitása nem teljes, a termék optikai tisztaságát a biokatalizátor
szelektivitásának mértéke és az enzimkatalizált folyamat reverzibilitása szabja meg.
Amennyiben a folyamat irreverzibilisnek tekinthető (például vizes közegű enzimatikus
hidrolízis), a rezolválás hatásosságát csak a biokatalizátor enantiomer-szelektivitásának foka
határozza meg. Reverzibilis folyamat esetén az egyensúlyi állandóknak is fontos szerepük
van, az enantiomer-szelektivitás nem jellemezhető egyetlen számértékkel. Az ilyen
reverzibilis folyamatok, mint például a hidrolázok által katalizált észterezés vagy átészterezés
szerves oldószerekben, vagy szerves-vizes kétfázisú rendszerekben, az előre (észterezés) és a
reverz (hidrolízis) folyamatokban az enantiomerek preferenciája megmarad. Ha az (R)enantiomer reagál gyorsabban az egyik irányba, akkor a reverz reakció során is ez alakul át
gyorsabban és az enantiomer-szelektivitás mértéke mindkét reakcióra nézve ugyanaz. A
reverzibilitás következménye, hogy ilyen esetekben a visszamaradó szubsztrát nagy optikai
tisztasága még a konverzió 50% fölé növelésével sem érhető el.
2.2.4.1. Az enantiomer szelektív enzimreakciók jellemzése
A racém szubsztrátból kiinduló irreverzibilis enzimreakció során a szubsztrát
enantiomer tisztasága a folyamat előrehaladtával egyre nő, ám a gyorsabban reagáló
enantiomer mennyiségének jelentős csökkenése miatt a folyamat az 50% konverzió elérésekor
jelentősen lelassul, nagy szelektivitás esetén le is áll. Két fontos fogalmat kell megemlíteni az
enzimkatalizált enantiomer szelektív reakciók jellemzéséhez, az egyik az enantiomer felesleg
(enantiomeric excess, ee) a másik az enantiomer szelektivitás (E).29
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Enantiomer felesleg
Az ee érték a következőképpen definiálható:

ee[%] =

M − M*
×100
M + M*

ahol M a fő enantiomer moltörtje, M* pedig a szennyező enantiomer moltörtje.
Enantiomer szelektivitás
Az enantiomerek megkülönböztetésének eredményessége az E értékkel jellemezhető,
mely reverzibilis reakciók esetében:30

E=

ln[1 − (1 + K )c(1 + ee P )] ln[1 − (1 + K)(c + eeS {1 − c})]
=
ln[1 − (1 + K )c(1 − ee P )] ln[1 − (1 + K )(c − eeS {1 − c})]

Az összefüggésben eeP a termékre vonatkoztatott míg eeS a kiinduló anyagra vonatkoztatott
enantiomer felesleget jelent. A K egyensúlyi állandót jelöl, míg a konverzió (c) a következő
kifejezéssel adható meg:

c=

eeS
ee S + ee P

A képlet irreverzibilis reakciók esetében nagymértékben egyszerűsödik. Ekkor a
konverzió (c) és a termék illetve szubsztrát frakciók enantiomer feleslegeinek (eeP illetve eeS)
értékeiből háromféleképpen számolható az enantiomer szelektivitás (E):
c és eeP értékekből:30

E c,eeP =

ln[1 − c(1 + ee P )]
ln[1 − c(1 − ee P )]

E c,eeS =

ln[1 − c(1 − eeS )]
ln[1 − c(1 + eeS )]

c és eeS értékekből:30

eeS és eeP értékekből:31

E eeS ,eeP =

ln[(1 − eeS ) /(1 + eeS / ee P )]
ln[(1 + eeS ) /(1 + eeS / ee P )]

2.2.5. Az enzimek működésének befolyásolása
Bármely rendszert tekintjük is, az ipari célokra felhasznált biotranszformációk során a
biokatalízist minden esetben enzimek végzik. A folyamat kimenetelének mikéntjét minden
esetben jelentősen befolyásolja, és annak kedvező irányba történő módosításának lehetőségeit
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jelenti, hogy a biokatalizátorokkal – a vizes oldatoktól kezdve a látszólag vízmentes szerves
oldószerekig – különböző közegekben dolgozhatunk, és a működési paramétereket
(hőmérséklet, nyomás, pH, adalékanyagok, stb.) is tág határok közt változtathatjuk.
A közeg megválasztása jelentős hatással lehet például
− a szubsztrátum oldhatóságára (pl. szerves oldószerben jobban oldható anyagok is
átalakíthatók);
− a folyamat egyensúlyi viszonyaira (az elvileg reverzibilis enzimatikus reakciók a
közeg megfelelő megválasztásával szélsőségesen eltolhatók lehetnek az egyik vagy
másik irányba);
− a biokatalizátor stabilitására (pl. a nem teljesen tiszta enzimkészítmények proteáz
szennyezők által katalizált önbomlása vízmentes szerves közegben jelentős mértékben
visszaszorul)
− a folyamat szelektivitására.
A biokatalízis kimenetele hasonlóképpen jelentős mértékben befolyásolható a tovább
működési paraméterek megváltoztatásával.
− a folyamat hőmérsékletének helyes megválaszása fontos lehet. A reakciósebesség a
hőmérséklet emelésével kezdetben nő, ám a hőmérséklet emelésével a denaturáció
jelentős aktivitáscsökkenést eredményezhet. A folyamatok szelektivitása az esetek
túlnyomó többségében a hőmérséklet növelésével csökken;
− a folyamatok pH függése mind a reakció sebességére, mind annak szelektivitására
nézve optimumot mutat, ezen optimumok azonban nem feltétlenül esnek ugyanazon
pH értékre;
−

a nyomás, hozzáadott anyagok (inhibítorok stb.) ugyancsak drámai hatással lehetnek a
folyamat kimenetelére.

2.2.6. Az enzimek csoportosítása
Az enzimek a Nemzetközi Enzimbizottság (Enzyme Comission, EC) besorolása alapján
hat fő csoportba oszthatók a katalizált reakció alapján:Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1. Oxidoreduktázok (E.C.1…): redukciós és oxidációs folyamatokat katalizálnak.
2. Transzferázok (E.C.2…): funkciós csoportok (például különböző acil-, glikozil-,
foszfátcsoportok) átvitelét katalizálják egyik molekuláról a másikra.
3. Hidrolázok (E.C.3…): hidrolítikus folyamatok katalízisét végzik (például észter-,
glikozid-, amid-, peptid-, savanhidrid-, epoxidhidrolízis).
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4. Liázok (E.C.4…): addíciókat és reverz folyamatokat katalizálnak (rendszerint H-X
típusú vegyületek C=C, C=O, C=N kettős kötésekre történő addíciót).
5. Izomerázok (E.C.5…): különböző izomerizációs folyamatokat katalizálnak (például
C=C kötésvándorlás és Z-E és cisz-transz izomerizáció).
6. Ligázok (E.C.6…): ATP energia rovására végzett kötésképzést katalizálják (például CO, C-S, C-N, C-C kötések kialakítása).
2.3. Hidrolázok
A gyakorlatban gyorsan elterjedt a szerin hidrolázok csoportjába tartozó különféle
lipázok (EC 3.1.1.3, glicerin-észter-hidrolázok) felhasználása.32,33,34 Változatos sztereo- és
regioszelektív

szintetikus

kémiai

folyamatokban

alkalmazhatók,

például

királis

gyógyszerhatóanyag előállítása, növényiparban zsírok, olajok módosítására, kakaóvaj
szintézisére, bioüzemanyag ill. ízfokozók előállítására.35 Természetes állapotban az észter
kötés hidrolízisét katalizálják a szerves-vizes fázis határfelületén.
Egyes hidrolázokkal, főként lipázokkal, melyek még igen kis víztartalmú szerves
közegben is aktívak maradnak, változatos észterezési, átészterezési folyamatok valósíthatók
meg.36 A lipázok stabilitása ilyen körülmények között megnő, akár 100°C-os hőmérsékleten
is aktívak maradnak.37 A hidrolázok megfelelő körülmények között az általuk megszokott
irányúval ellentétes folyamatot is katalizálnak. A reverz reakciókat az egyensúlyi viszonyok
megfelelő megválasztásával lehet elősegíteni.38 Az egyensúly eltolható: például átészterezés
során

vinil-acetátot

alkalmazva

a

felszabaduló

„vinil-alkohol”

acetaldehidként

kidesztillálható.
2.3.1. Lipázok működése
A lipázok a növényi és állati eredetű olajokat (glicerin-észtereket) zsírsavakra és
gliceridekre hasítják. Az észterkötéseket hasító emésztőenzimek minden élőlényben
előfordulnak. A lipázok fokozatosan bontják le a triglicerideket, tehát a reakció első lépésben
zsírsavak és diglicerid, majd monoglicerid keletkezik, és csak ezután válik a hidrolízis
teljessé.11
A zsírok és olajok glicerin nagy szénatomszámú zsírsavakkal alkotott észterei. A
zsírokat alkotó zsírsavak telítettek (pl. trisztearin) míg az olajokat alkotó zsírsavak nagyrészt
telítetlenek (pl. triolein) (8. ábra).
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8. ábra Példák telített és telítetlen zsírsavakra39

A legtöbb lipáz esetében hidrofób közeg jelenléte szükséges a megfelelő aktivitás
eléréséhez, azaz szerves cseppecske vagy micella jelenléte nélkül gyakorlatilag inaktívak.
Jellemző, hogy természetes szubsztrátjaik általában vízzel nem elegyedő, tehát erősen
hidrofób, azaz lipofil karakterűek. A lipázok aktív helyének hidrofób kötésre alkalmas
régiójának két része van, az úgynevezett hidrofób zseb és az alagút. E két rész fogadja be a
neutrális zsírok zsírsav oldallánc(ai)t és hosszabb szénláncú alkoholoknál szükség esetén az
alkohol oldalláncát is. Az alkoholos és acil molekularészletek kötőhelyei átfedhetnek az
enzim hidrofób kötőrégiójában. A lipázok szelektivitásában jelentős szerepet játszanak a
különböző szubsztrátok kötődési lehetőségei a hidrofób régióban.40,41
A lipázok működése során a katalízishez nélkülözhetetlen szerin nukleofil támadással az
észtercsoport karboniljára addícionálódik. A képződő tetrahedrális intermedierből (THI) jön
létre az alkohol távozásával az acil enzim (9. ábra).40,41 A THI létrejötte új aszimmetria
centrum kialakulásával jár.
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9. ábra Lipázok működési mechanizmusa40,41

2.4. Az ammónia-liázok
2.4.1. Az ammónia-liázok szerepe
A természetes aminosavak és nem-természetes analogonjaik enantiomertiszta formában
történő előállítása a szintetikus kémiával szemben álló egyik fontos kihívás. Az enzimek egy
fajtáját, melyek hidrolízis vagy oxidációtól eltérő úton hasítanak C-C, C-O, C-N és egyéb
kötéseket, liázoknak nevezzük. Ezek között az ammónia-liázok α,β-telítetlen kötések
kialakulását katalizálják szubsztrátjaikról történő − általában az aminosav α-helyzetében lévő
− amino csoport eliminációjával ill. a β-helyzetben lévő proton lehasításával (10. ábra).42

10. ábra A PAL, HAL, TAL katalizált reakciók42

Ezen enzimekkel a reakciókat természetes irányukban kihasználva racém elegyből az Lantipód szelektív lebontásával D-enantiomerek állíthatók elő. A természetessel ellentétes
reakcióirány (ammónia addíciója arilakrilátokra) azonban sztereokonstruktív természetű, így
jól felhasználható a természetessel egyező,
biotranszformációval történő előállítására.
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Emberi vonatkozásokban az ammónia-liázoknak igen nagy jelentőségük van, hiányuk
vagy rendellenes működésük esetén veleszületett betegségek okozói lehetnek. Az emberi
szervezetben fellépő, egyik leggyakoribb aminosav anyagcsere-zavar a fenilketonuria, mely
egy esszenciális aminosav, a fenilalanin felhalmozódásával jár. A fenilalanin-többlet rendes
körülmények között tirozinná alakul és kiürül a szervezetből.42 A fenilalanin-4-hidroxiláz
hibás működésének következtében azonban a fenilalanin felhalmozódik a vérben, és az agyra
kifejtett mérgező hatása miatt értelmi visszamaradottságot okoz. A fenilalanin ammónia-liáz
polietilénglikollal módosított változata alkalmas lehet a fenilketonuria tüneti kezelésére, mely
segítségével a fenilalanin transz-fahéjsavvá alakítható és így a szervezetben csökken a
fenilalanin mennyiség.42 A hisztidin ammónia-liáz (hisztidáz) hiánya okozza a szervezetben a
hisztidinémia nevű aminosav anyagcsere-rendellenességet, mely a hisztidin lebontási
zavara.42 Ennek következtében megnövekszik a hisztidin koncentráció a vérben, vizeletben és
az agy-gerincvelői folyadékban illetve csökken a urokanin sav bomlástermék szintje a vérben,
vizeletben és bőrben. A hisztidinémia kezelést nem igényelő rendellenesség.
A fenilalanin (EC 4.3.1.24, PAL), hisztidin (EC 4.3.1.4, HAL) és tirozin ammónialiázok (EC 4.3.1.23, TAL) mechanizmusának a megértése elvezethet e betegségek más
kezelési lehetőségeihez.
2.4.2. Az ammónia-liázok alkalmazhatósága
A fenilalanin ammónia-liáz a növények fenilpropanoid metabolizmusának kulcsenzime,
így érthető, hogy a PAL a herbicidek gyakori célpontja43 és egyike a legtanulmányozottabb
növényi

enzimeknek.44

Az

L-fenilalanin

növényekben

és

gombákban

lejátszódó

metabolizmusának kezdeti lépésében a fenilalanin ammónia-liáz katalizálja az ammónia nem
oxidatív eliminációját (12. ábra). Néhány PAL képes ammónia eliminációra

L-tirozinból

is.45,46 A termékként képződő (E)-fahéjsav a fenilpropanoidok – mint például a lignin,47
flavonoidok,48 illetve kumarinok – kulcs-prekurzora49. Az (E)-fahéjsav orto- illetve parahelyzetben hidroxileződhet. Az orto-hidroxifahéjsav a kumarinok prekurzora, míg a parahidroxileződés (E)-4-hidroxifahéjsavat eredményez, amely CoA-észteren át a lignin kiindulási
anyaga. Az, hogy PAL ritkán fordul elő a baktériumokban egyrészt azzal magyarázható, hogy
ezekből a szervezetekből hiányoznak a fenilpropanoidok, másrészről pedig az (E)-fahéjsav
specifikus bakteriális termékeknek lehet a prekurzora. A PAL reverzibilis működésének
köszönhetően alkalmas változatos szerkezetű L-arilalaninok szintézisére (11. ábra).
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11. ábra Az ammónia-liáz enzimek által katalizált reakció és a PAL, PAM enzimek szintetikus
alkalmazásának lehetősége42

A fenilalanin ammónia-liázzal közeli rokonságban álló hisztidin ammónia-liáz az Lhisztidin nem-oxidatív dezaminálását katalizálja (E)-urokanin savvá (12. ábra).42,50,51 A
urokanin sav az emberi vizelet alkotórésze, a bőrnek természetes védelmet nyújt az UV
sugárzással szemben a fotokémiai (E) − (Z) izomerizáció révén. A keringési rendszerben
észlelt magas (Z)-izomér koncentráció immunhiányos elváltozásokat okozhat az emberi
szervezetben.52 A HAL megtalálható baktériumokban, állatokban és az emberben, de
nincsenek ismereteink arról, hogy a növényekben is előfordulna. A HAL működésének
reverzibilitását már több mint 30 éve felismerték, azonban szűk szubsztrátspecifitása
korlátozza szintetikus felhasználhatóságát.
A tirozin ammónia-liáz az

L-tirozin

transz-p-hidroxifahéjsavvá történő átalakulását

katalizálja, amely enzimekben kofaktorok, mikroorganizmusokban pedig antibiotikumok
prekurzora lehet (12. ábra).53
A nemrégiben felfedezett 2,3-aminomutázok az ammónia-liázokhoz mind szerkezetben,
mind működési mechanizmusban nagyon hasonlítanak. A fenilalanin (PAM) 54- és tirozin 2,3aminomutáz (TAM)55 enzimek izomerizációs reakciókat katalizálnak, a megfelelő α → βaminosav átalakításával. A fenilalanin 2,3-aminomutáz (PAM) a taxol szintézisében, míg a
tirozin 2,3-aminomutáz (TAM) egy lehetséges antimikrobiális és antitumor aktivitással
jellemezhető természetes anyag bioszintézisében játszik szerepet.
A 2,3-aminomutázok fontos szerepet tölthetnek be az optikailag aktív β-aminosavak
szintetikus előállításában (11. ábra). A TAM a (2S)-α-tirozin (3S)-β-tirozinná alakítását, míg a
PAM a pro-3R hidrogén (C3) retenciójával a (2S)-α-fenilalanint (3R)-β-fenilalaninná alakítja
át.
A megfelelő stabilitású PAL és PAM birtokában változatos szerkezetű L-arilalaninok ill.
az ezeknek megfelelő β-aminosavak előállítására nyílik lehetőség (11. ábra).56,57
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2.4.3. Az ammónia-liázok és aminomutázok működése
Mivel a PAL, TAL és a vele rokon HAL igen hasonló reakciót katalizálnak, azt
feltételezték, hogy e három enzim nem csak reakcióikban, hanem szerkezetükben is hasonló.
A különböző szervezetekből származó hisztidin és fenilalanin ammónia-liázok több homológ
régiót kimutató szekvencia-összevetése is valószínűsítette, hogy ezen enzimek aktív
centrumai hasonlóak lehetnek (12. ábra).58
Mind az ammónia-liázokban, mind az aminomutázokban a katalízisben fő szerepet
játszó elektrofil prosztetikus csoport az Ala-Ser-Gly triádból autokatalítikusan képződő 3,5dihidro-5-metilidén-4H-imidazol-4-on (MIO, 12. ábra)59, jelenlétét a HAL59, több PAL60,61,62,
TAL63, TAM54 és PAM55 enzimekben is igazolták.
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12. ábra Az ammónia-liázok működésének lehetséges mechanizmusai23

A katalízisben központi szerepet betöltő elekrofil MIO csoport kétféleképpen léphet
kölcsönhatásba a szubsztráttal, ennek megfelelően két eltérő mechanizmus javaslat született.
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Az egyik (Rétey és munkatársai) javaslat az elektrofil prosztetikus csoportnak a szubsztrát
aminosavak aromás gyűrűjére történő Friedel-Crafts típusú addícióját feltételezi (FC út)64,65,66,
így az addíciót követően σ-komplex-szerű intermedierben a pozitív töltésűvé váló gyűrű
elektronszívó hatása jelentősen aktiválja a β-proton lehasítását (12. ábra). A másik (Hanson és
Havir) elmélet a szubsztrát α-NH2 csoportjának a MIO-ra történő Michael-addíciójával (NMIO út) magyarázza a mechanizmust50,67,68 melyet a β-proton lehasítása, majd elimináció
követ (12. ábra).
2.4.4. Az ammónia liázok működésének vizsgálata modellezéssel
Az ammónia-liázok és aminomutázok működését akár az N-MIO, akár az FC úton
értelmezzük, mindkét esetben a kovalensen kötődő intermedierek aktív centrumon belüli
modellezésére nyílik lehetőség.
Különböző

organizmusokból

származó

PAL

és

HAL

aminosav

sorrendjét

összehasonlítva kitűnt, hogy a két enzim nem csak reakcióik mechanizmusában, de aktív
kötőhelyük szerkezetében is hasonlítanak. Már akkor, mikor a PAL kísérleti szerkezete még
nem volt ismert, funkcionális és genetikai hasonlóságukat figyelembe véve a PAL szerkezeti
modellje a HAL (és részben az aszpartáz) ismert szerkezete59 alapján homológia
modellezéssel elkészíthető volt.69 Összevetve az elkészült PAL modellt és az időközben
megjelent kristályszerkezeteket60,61 nagyfokú hasonlóság fedezhető fel a PAL modell69 és a
HAL röntgenszerkezet59 aktív centrumai között illetve a PAL modell69 és az azóta megjelent
röntgenszerkezetek60,61 között.
2.5. Kinetikus rezolválás lipázokkal
Az elérhető biokatalizátorok közül szelektivitásuk és hatékonyságuk teszi hasznossá a
hidrolázokat olyan szintetikus biotranszformációkban,70,71 mint pl. kinetikus rezolválás,
deracemiáció és dinamikus kinetikus rezolválás.72 A kinetikus rezolválás a reakció elegyben
található enantiomerek átalakulásának reakciósebesség különbségén alapul, ideális esetben az
egyik enantiomer forma teljes mértékben átalakul, míg a másik érintetlen marad, így a reakció
50%-os konverzióig játszódik le. A termék és a visszamaradó szubsztrát frakciók nem
sztereoszelektív módszerekkel különíthetőek el.
Az észterezési reakciókat tekintve ipari körülmények savas katalízist, nagy nyomást és
magas

hőmérsékletet

(100-300°C)

igényelnek,
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szelektivitással és melléktermékek képződésével játszódnak le. Triacilglicerol lipázokat
alkalmazva tiszta termékek állíthatók elő környezetkímélő módon, magas szelektivitással.73
Kutatócsoportunk régóta foglalkozik enzimkatalizált reakciók vizsgálatával, különböző
racém szekunder alkoholok lipáz-katalizált kinetikus rezolválásával. Példaként említem a
harminc körüli fonalas gomba törzs lipáz aktivitás-vizsgálatát, melyet szilárd fázisú
fermentációval (SSF) előállított készítményekkel teszteltek.74 Alkalmazási tesztreakcióként
három egyszerű racém alkohol [1-feniletanol (R=Ph), 1-ciklohexiletanol (R=CHex), 1-(2naftil)etanol (R=Naf)] kinetikus rezolválását választották (13. ábra).
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13. ábra Szekunder alkoholok SSF lipáz katalizált acilezése74

A vizsgált biokatalizátorok többsége nagy sztereoszelektivitású, Kazlauskas szabály szerint
működő készítmény volt, de anti-Kazlauskas típusú enzimeket is sikerült izolálni.74
A Kazlauskas szabály értelmében racém szekunder alkoholok lipáz-katalizált kinetikus
rezolválása esetében az (R)-enantiomer reagál gyorsabban.75
2.5.1. Szakaszos üzemű kinetikus rezolválás
Korábbi kísérleti eredmények bizonyították, hogy különböző transz-cikloalkán
származékok enzimatikus észteresítése magas szelektivitással hajtható végre, amennyiben 2es helyzetben nagy térkitöltésű apoláris csoport van.76,77
Kutatócsoportunkban

racém

transz-2-acetoxicikloalkán-1,2-diolok

enzimkatalizált

acilezésével magas enantiomer tisztaságú transz-2-cikloalkán-1,2-diolokat állítottak elő (14.
ábra).76
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14. ábra Transz-2-acetoxicikloalkán-1-olok (rac-18a-d) enzimatikus acilezése76

Transz-cikloalkán-1,2-diolok monoacilezett származékainak (rac-18a-d) enzimatikus
acilezését tanulmányozva kimutatható volt a gyűrű tagszámának az enantiomer szelektivitásra
gyakorolt hatása: legrövidebb idő alatt magas szelektivitással a ciklohexán alapú származék
alakult át. Gyengébb szelektivitás volt észlelhető a ciklopentán és cikloheptán típusú
szubsztrátok enzimatikus acilezése során, míg a ciklooktán vázú vegyület esetében az
enzimek többsége csak gyenge szelektivitású katalizátornak bizonyult.76
Célszerűnek tűnt ezen eredményekből kiindulva hasonló kísérleteket végezni az
enzimatikus acilezések enantiomer szelektivitásának tanulmányozására. Ezért a kettes
helyzetben

metilén

összehasonlításként

szubsztituenst

tartalmazó

cikloalkanolokat

a

tartalmazó,

transz-brómciklohexán-1-ol

halogént

(rac-23a-e),

illetve
(rac-27)

származékokat terveztük vizsgálni.78,79,80,81
2.5.2. Folyamatos üzemű kinetikus rezolválás
Az egyre növekvő automatizálási igények mellett enzimatikus sztereoszelektív
reakciók megvalósításához folyamatos átfolyásos rendszereket még mindig zömében az
iparban alkalmaznak. Kutatási fázisban a reakciók nagy részét kevert, rázatott reaktorokban
végzik,4 ám folyamatos üzemben végrehajtott átalakításokra is vannak példák.82,83
Ipari vonatkozásban is találunk példákat folyamatos üzemű biokatalízisre:84,85 például
az A vitamin szintézis folyamatos üzemű töltött ágyas reaktorban,86,87 A BASF megoldotta
néhány racém amin szakaszos és folyamatos üzemű kinetikus rezolválását is.88,91
A ThalesNano CatCartTM oszlopaiba töltött különböző kereskedelmi és saját korábban
fejlesztett lipázaink vizsgálata igazolta, hogy szerves oldószerben végzett lipáz katalizált
folyamatok megvalósíthatóak átfolyásos reaktor-rendszerekben mind rögzített, mind por alakú
enzimkészítményekkel.92
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15. ábra Ismert racém szekunder alkoholok (rac-20a,b,d) lipáz-katalizált acilezése folyamatos átfolyásos
reaktorban92

A

B

16. ábra A) Nyomás és a B) hőmérséklet hatása a rac-1-fenilpropán-2-ol (rac-20d) acilezésére folyamatos
átfolyásos reaktorban92
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Tipikus racém szekunder alkoholok (1-feniletanol rac-20a, 1-ciklohexiletanol rac-20b,
1-fenilpropán-2-ol rac-20d) lipáz-katalizált kinetikus rezolválását vizsgálták szakaszos
üzemben és folyamatos csőreaktorban (15. ábra).92,93,94 A kinetikus rezolválás hatékonyságát
a termékek enetiomer feleslegével (ee) valamint a reakció enantiomer szelektivitásával (E) és
fajlagos termelékenységével (r) jellemezhető. A fajlagos termelékenység az enzimek
jellemzésénél már definiált specifikus aktivitáshoz hasonló mutató, mely megadja a képződő
termék mennyiségét az eltelt időre és a felhasznált enzim mennyiségére vonatkoztatva.
A fajlagos termelékenység számítása szakaszos módban:

razakaszos =

nP
[µmol (perc×g) -1]
t × me

míg folyamatos módban:

rfolytonos = [P] ×

f
me

[µmol (perc×g) -1]

ahol: np a termék mennyisége [µmol]; t a reakcióidő [perc]; me az enzim mennyisége [g]; P a
termék koncentrációja [µmol mL-1]; f az áramlási sebesség [mL perc-1].
Az acilezést vinil-acetát acilezőszerrel, hexán:THF − 2:1 arányú oldószerkeverékben
végezték. A nyomás elhanyagolható hatással volt mind a fajlagos termelékenységre (r), mind
az enantiomer szelektivitásra (E) a rac-1-fenilpropán-2-ol (rac-20d) CaLB-vel töltött
bioreaktorban végzett kinetikus rezolválása során (16. ábra, A). A hőmérséklet azonban eddig
nem tapasztalt hatása jelentkezett (16. ábra, B): 0 - 60°C közötti hőmérséklet tartományban az
enantiomer szelektivitás (E) monoton csökkenése helyett egy lokális maximumot és egy
lokális minimumot észleltek (16. ábra, B).
A folyamatos rektorban az enzimek fajlagos termelékenysége (r) meghaladta a
szakaszos reakciókban tapasztalhatót.
2.6. Dinamikus kinetikus rezolválás
Az enantiomertiszta vegyületek előállítása meglehetősen nehéz, ezért a kutatók több
módszert is kerestek és keresnek a jó megoldásra. Néha könnyen járható út ezeknek a tiszta
enantiomer vegyületeknek a direkt aszimmetrikus szintézise. Alternatív megoldás lehet
továbbá a racemátok rezolválása kristályosítással vagy diasztereomer párok képzésével.
Kinetikus rezolválással a szubsztrát 50%-os átalakítása sem gazdasági, sem környezetvédelmi
szempontból nem előnyös.95 Magasabb konverzió csak abban az esetben érthető el, ha a
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visszamaradó nem kívánt enanatiomert racemizáljuk, majd újra kinetikus rezolválásnak vetjük
alá.96
A korszerűbb megoldások közé tartozik a dinamikus kinetikus rezolválás (DKR), mely
tulajdonképpen egy rezolválás és egy in-situ racemizáció kombinációja, amellyel a kívánt
enantiomer elméletileg 100% termeléssel előállítható (17. ábra). A DKR során
elengedhetetlen feltétel a racém kiindulási anyag nem reaktív enantiomerének hatékony
racemizációja. A racemizáció sebessége nagyobb mint az enzimatikus reakció sebessége,
ezért a kiindulóanyag kvázi-racém marad az egész reakcióidő alatt.
S

T

I

ent-S

ent-T

17. ábra A dinamikus-kinetikus rezolválás elve96

A dinamikus kinetikus rezolválás olyan folyamat, amiben két (rezolválás és
racemizáció) vagy több reakció (a racemizáció több lépésből is állhat, például egy oxidációs
és egy redukciós folyamatból) egyidejűleg vesz részt, melyek optimális paraméterei (például
hőmérséklet,

nyomás,

katalizátor

mennyisége,

reakcióidő,

keveredési

paraméterek,

anyagátadás) nagymértékben különbözhetnek. Az egy reaktortérben végzett eljárások csak
részben optimalizálhatók (egy közös optimum eléréséig), a közös térben levő katalizátorok
csak egyidejűleg cserélhetőek (katalizátorok élettartama nagymértékben különbözhet). Így
ezek a rendszerek nehezen általánosíthatók és főként egy-egy specifikus probléma
megvalósítására alkalmazhatóak.
2.6.1. Ipari példák DKR megvalósítására
Az egyre növekvő automatizálási igények mellett enzimatikus sztereoszelektív
reakciók megvalósításához folyamatos átfolyásos rendszereket még mindig zömében csak az
iparban alkalmaznak, így a kutatási fázisban nem aknázhatók ki ezen rendszerek előnyei, mint
a reprodukálhatóság, biztonság, megbízhatóság. Kutatási fázisban a reakciók nagy részét
kevert, rázatott reaktorokban végzik,4 de folyamatos üzemben végrehajtott átalakításokra is
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vannak példák.82,83 Az optikailag aktív aminok folyamatos üzemű racemizációja ismert, mely
során áramlásos reaktorban az (S)-MOIPA-t [(S)-metoxiizopropilamin] sikerült racemizálni.97
Az (S)-(-)-3-klór-1-fenil-1-propanol racemizációját folyamatos üzemű fix ágyas savas
ioncserélő gyantával töltött mikroreaktorban is elvégezték.98
A megvalósított dinamikus kinetikus rezolválások nagy részét szakaszos üzemben
végezték. A rezolválási folyamatban főként enzimkatalízist alkalmaztak,99,101 de van példa
organokatalizátorok alkalmazására is.102,103
Folyamatos üzemű dinamikus kinetikus rezolválásokat oly módon végeztek, hogy az
elemi lépések (rezolválás és racemizáció) az átfolyásos reaktorban azonos körülmények
között működtek, egy reaktortérben.104,106 Ebben az esetben mindkét folyamat optimalizálási
lehetőségei erősen korlátozva vannak a másik által. DKR két lépésének térben szétválasztott
módon történő megvalósításával szintén próbálkoztak, ám ebben az esetben csak a
racemizáció során alkalmaztak átfolyásos rendszert, a rezolválást a visszafolyásos reaktorban
végezték.107
2.7. Stabilizálás enzimrögzítéssel
A tisztított enzimkészítmények aktivitás csökkenés nélkül csak meghatározott
körülmények között tarthatók el hosszútávon. A természetes enzimek aktivitása biológiai,
kémiai vagy fizikai behatásra csökken, még az egyszeri felhasználás során is ez történik.
Mivel az enzimek előállítási költsége igen magas, egyre nő az igény stabilizálásuk iránt, azaz
legyenek hónapokig eltarthatók, újra felhasználhatók az aktivitás jelentősebb csökkenése
nélkül.
A biokatalitikus szintetikus reakciók során a felhasznált enzimek gyakran nehezen
nyerhetőek vissza a reakcióelegyből, illetve a terméktől való elválasztásuk is nehézkes
feladat. Az ebből fakadó gazdaságossági problémákat a rögzített (immobilizált) enzimek
kifejlesztése oldotta meg,108 az enzimeket biotechnológiai felhasználásuk során gyakran
valamilyen hordozóhoz rögzítik, ezáltal az enzim könnyebben eltartható, szállítható és újra
felhasználható lesz.109
2.7.1. A rögzítés fizikai és kémiai módszerei
Egy enzimnek egy másik enzimhez vagy hordozóhoz történő kötődése során
háromdimenziós szerkezete nem változhat meg és természetesen a szubsztrát vagy
reakcióspecifitása sem veszhet el. A rögzített enzimeket különböző módon osztályozhatjuk, a
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felosztás alapja lehet a hordozó típusa, vagy akár az enzim és a hordozó közötti kötés jellege
(18. ábra).

18. ábra Az enzimrögzítés fizikai és kémiai módszerei8

Az immobilizálás történhetHiba! A könyvjelző nem létezik.
I.

Szilárd hordozóhoz (18. ábra/a), melynél a rögzítő kötés lehet:
-fizikai adszorpció
-ionos kölcsönhatás
-fém-ligandum kapcsolat
-kovalens kötés

II.

Keresztkötéssel (18. ábra/b),

III.

Csapdákba zárás (18. ábra/c), ahol a hordozó mátrix lehet:
a. gél állagú, mely létrehozható:
-monomerek polimerizációjával,
-lineáris polimerek közötti keresztkötésekkel,
-hosszúláncú polimerek gélesítésével,
b. szálakból

IV.

Szemipermeábilis membránokban (18. ábra/d).

2.7.2. A rögzített enzimes folyamatok kinetikája
A rögzített enzimes rendszerek olyan speciális heterogén katalízis rendszerek,
amelyeknél az átalakítandó szubsztrátnak a katalizátor szemcse felületére illetve belsejébe
kell transzportálódnia, a keletkező terméknek pedig egy fordított irányú transzportfolyamaton
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kell keresztülmennie. Mindkét esetben a szubsztrátra és a termékre nézve koncentráció
gradiens alakul ki a folyadék főtömegében mérhető és a reakció tényleges helyén mérhető
koncentrációk között. Ez a koncentráció gradiens a hajtóereje a diffúziós folyamatoknak (19.
ábra). Három jól megkülönböztethető transzport régióról beszélhetünk: 1. A szubsztrát
rendszerint konvektív transzportja a folyadék fázis főtömegéből a rögzített enzim felületén
lévő stagnáló (nem kevert) folyadék filmhez. E fázist legtöbbször jó keveredés jellemzi, azaz
itt nem kell sebesség meghatározó transzport ellenállással számolnunk. 2. Diffúzió a stagnáló
folyadékfilmen keresztül a részecske felületére (felületen rögzített enzimnél itt vége az
ellenállásoknak), majd 3. diffúzió a részecske belsejébe, a reakció tényleges helyére.8

19. ábra Anyagátadási viszonyok a rögzített enzimszemcséknél8

2.7.3. A szol-gél immobilizálás módszere
Az enzimek hibrid polimer mátrixba zárása napjainkban egy igen kutatott terület.110,111
A szol-gél immobilizálás hatékony és egyszerű módszer enzimek, egész sejtek és fehérjék hőés tárolási stabilitásának, illetve aktivitásának növelésére.112,113,114,115
Szol-gél eljárás során a kialakítandó nanométer vastagságú bevonat alkotóelemeit,
vagyis a kolloid mérettartományba eső (1-500 nm átmérőjű) részecskéket az úgynevezett
prekurzor anyagból kiindulva folyadék közegben állítjuk elő. Prekurzorként kezdetben
tetraalkoxiszilán [Si(OR)4] típusú vegyületeket használtak.
A szol-gél részecskék keletkezésének folyamata két egymást követő lépésből áll (20.
ábra): prekurzor tetraalkoxiszilánok sav- vagy báziskatalizált hidrolízisét követően
kondenzációs lépések eredményeképpen alakulnak ki a SiO2 vázú nanoméretű részecskék. Az
első lépésben egy stabil kolloid rendszert, azaz szolt állítunk elő. A második lépésben ebből
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képződik egy még jelentős folyadékmennyiséget tartalmazó (nedves) polimer mátrix, melyből
megfelelő szárítási eljárást alkalmazva alakítjuk ki a szol-gél fázis végső állapotát.116

20. ábra A szol-gél mátrix kialakulásának mechanizmusa

A szol-gél eljárás alkalmazásának számos előnye van: egyszerű és költségkímélő
megvalósítás, a módszer jól kezelhető, különböző adalékok alkalmazásával funkcionalizálás
is megvalósítható.
A SiO2 mátrix kialakításához prekurzorként főként tetraalkoxiszilán [Si(OR)4]
komponenseket alkalmaztak, újabban nem elhidrolizálható alkilcsoportokat is tartalmazó
trialkoxiszilánok [R’-Si(OR)3] kombinációjával valósítják meg a rögzítést.113,117-124 A
trialkoxi komponens [R’-Si(OR)3] alkillánc hosszúságának (R’) a biokatalizátor aktivitásra
kifejtett hatását több közlemény részletezi.113,117,118,120,123 Az irodalmi adatok kiterjednek a
szilánok [R’-Si(OR)3 és Si(OR)4] optimális mólarányának meghatározására is.117,122,113 Az
aktivitás növekedés tovább fokozható különböző porozitású szilárd hordozókkal (SIRANE®
vagy Celite®) történő kombinált (vagy kompozit) rögzítéssel. Az ún. „kettős megkötés” vagy
kompozit módszerrel az enzimek exponáltabbak, a szubsztrát és a termék diffúziós korlátai
csökkennek

és

így

az

120,122,125,126,127,128,129

elérhető.

egyes
Különböző

enzimeknél
additívek,

jelentős
mint

aktivitásnövekedés

polietilénglikol,

is

polihidroxi

származékok vagy fehérjék123 jelentősen képesek a katalizátor aktivitásának növelésére, az
izopropil alkohol szükségességéről korábbi közlemény számol be.130,131 A szol-gél
immobilizált biokatalizátorok jellemzésére számos, az irodalomban ismert és részletezett
műszeres lehetőség kínálkozik.132
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3. Anyagok és módszerek
3.1. Felhasznált anyagok
3.1.1. Biokatalizátorok
A felhasznált biokatalizátorok a következők: Pseudomonas fluorescens lipáz (Lipáz
AK, Amano, Sigma-Aldrich), Pseudomonas cepacia lipáz (Lipáz PS, Amano, SigmaAldrich), Candida antarctica lipáz B (CaLB, Novozymes, Dánia), Lipozyme TLIM
(Novozymes, Dánia), Sertés hasnyálmirigy lipáz (Porcine Pancreatic Lipase, Type II., SigmaAldrich), α-Chymotripsin (Bovine Pancreas, Type II., Sigma-Aldrich), Papain (Carica
papaya, Sigma-Aldrich), Lipáz BUTE 3b.133
3.1.2. Vegyszerek, oldószerek
A felhasznált vegyszerek és oldószerek Sigma-Aldrich, Fluka, Merck, Alfa Aesar és
Molar Chemicals termékei. Az oldószereket felhasználás előtt frissen desztilláltuk.
3.2. Alkalmazott analitikai módszerek
Vékonyréteg kromatográfiához Kieselgel 60 F254 (Merck) típusú lapokat használtunk.
A megjelenő foltok azonosítására UV fényt (Vilber Lourmat VL-6.LC, 254 nm és 365 nm) és
foszformolibdénsav (Fluka) 5%-os vízmentes etanolos (Molar Chemicals) oldatát, majd
melegítést alkalmaztunk.
A preparatív oszlopkromatográfiához Merck Kieselgel 60 (0,063 – 0,200 mm)
állófázist alkalmaztunk.
UV/VIS spektrum (λ max nm-ben) felvételeket Carry 3E (Varian) spektrométeren, 1
cm-es kvarc küvettát alkalmazva mértük.
Analitikai HPLC: Waters 600E kvaterner gradiens pumpa / Rheodyne 7725i injektor /
Waters 2996 fotódiódasoros detektor / Waters Millenium 32 szoftver rendszer vagy HP Model
1050 gradiens pumpa / autoszempler / fotódiódasoros detektor / HP ChemStation, NT
szoftver rendszer; 150×3.9 mm, 5 µm NovaPack C18 (Waters) oszlop.
Preparatív HPLC: ugyanaz a HPLC rendszer, 250×21.2 mm, 12 µm Supelcosil PLC18 (Supelco) oszlop.
Az 1H és 13C NMR felvételek Brucker DRX-500 típusú spektrométeren készültek (500
és 300 MHz) oldószerként CDCl3-t és DMSO-t alkalmazva. A kémiai eltolódásokat
tetrametilszilánhoz (TMS), mint belső standardhoz viszonyítottuk.
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Az optikai forgatóképességet Perkin–Elmer 241 típusú polariméteren mértük.
A gázkromatográfiás méréseket Agilent 4890D és Younglin ACME 6100
készülékeken végeztük, Hydrodex-β-6-TBDM (25m × 0,25 mm × 0,25 mm film, t-butildimetilszililezett β-ciklodextrin; Macherey&Nagel), Hydrodex β-TBDAc (25m × 0,25 mm ×
0,25 mm film, acetilezett és t-butil-dimetilszililezett β-ciklodextrin; Macherey&Nagel) és
Lipodex-E (25 m × 0.25 mm × 0.25 mm film, permetilezett β-ciklodextrin, Macherey&Nagel)
enantiomer szelektív királis állófázist tartalmazó kolonnákkal. Vivőgázként hidrogént
használtunk (fejnyomás 12 psi, lefúvatási arány 50 : 1). Injektor és FID detektor
hőmérséklete: 250°C. A reakciók követéséhez a szükséges mintákat közvetlenül a
reakcióelegyből vettük, majd diklórmetánnal hígítottuk megfelelő koncentrációra (1-2 mg
mL-1).
A pásztázó elektronmikroszkópos felvételeket L JSM JEO -5500LV SEM-EDS
készüléken mértük környezeti (ESEM) üzemmóddal, energiadiszperzív röntgen-analizátorral
(energy dispersive spectroscopy – EDS, energy dispersive X-ray analysis – EDX/EDAX).
A folyamatos üzemű reakciók kivitelezéséhez ThalesNano X-CubeTM (002/2006)
laborreaktort használtunk. A CatCart™ reaktorokat (70 mm × 4 mm ID, ThalesNano) fém
ezüst szűrő membránokkal (Sterlitech Silver Membrane Filter, Sigma–Aldrich, pórus méret:
0,45 µm) és teflon (PTFE) tömítések segítségével zártuk le.
3.3. Kísérleti leírás
3.3.1. Az N-metilezett fenilalanin származékok
3.3.1.1. L-Fenilalanin (1), N-metil-L-fenilalanin (5), 4-nitro-L-fenilalanin monohidrát (3)
A vegyületek kereskedelemben kapható termékek.158
3.3.1.2. N-Metil-4-nitro-L-fenilalanin (6) előállítása
A vegyület előállítását és analitikai adatokat (6) vegyületszámmal a hivatkozott
közlemény kísérleti leírása tartalmazza.158
3.3.1.3. N,N-dimetil-4-nitro-L-fenilalanin (7) előállítása
A vegyület előállítását és analitikai adatokat (7) vegyületszámmal a hivatkozott
közlemény kísérleti leírása tartalmazza.158
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3.3.1.4. Baktérium törzsek és enzimek
A kísérleti leírást a hivatkozott közlemény kísérleti leírása tartalmazza.158
3.3.1.5. Enzimkinetikai vizsgálatok
A kísérleti leírást a hivatkozott közlemény kísérleti leírása tartalmazza.158
3.3.1.6. Szubsztrát aktivitás vizsgálatok
A kísérleti leírást a hivatkozott közlemény kísérleti leírása tartalmazza.158
3.3.1.7. N-Metil-fenilalaninok szubsztrát aktivitása PAL reakcióban
A kísérleti leírást a hivatkozott közlemény kísérleti leírása tartalmazza.158
3.3.1.8. (E)-fahéjsav (2), metilamin és PAL reakciója
A kísérleti leírást (2) vegyületszámmal a hivatkozott közlemény kísérleti leírása
tartalmazza.158
3.3.1.9. Ammónia kinetikai tulajdonságai különböző pH-kon
A kísérleti leírást a hivatkozott közlemény kísérleti leírása tartalmazza.158
3.3.1.10. Az N-metil-4-nitro-L-fenilalanin (6) és N,N-dimetil-4-nitro-L-fenilalanin (7)
kinetikus inhibíciója
A kísérlet pontos körülményeit (6,7) vegyületszámokkal a hivatkozott közlemény
kísérleti leírása tartalmazza.158
3.3.2. Az aminooxi- és szulfanil származékok
3.3.2.1. D-2-Acetoxi-3-fenil propánsav (D-9) előállítása134
Az L-fenilalanin (L-1) (2 g, 12 mmol) és nátrium-acetát (3,47 g, 42 mmol) jégecetes
oldatához (50 mL) izoamil-nitritet (5,7 mL, 42,4 mmol) csepegtetünk. A reakcióelegyet
szobahőmérsékleten 48 órán át kevertetjük, majd etil-acetátban feloldjuk (100 mL). Először
5% HCl oldattal (100 mL) mossuk, a szerves fázist további (3×50 mL) vízzel, majd az
összesített vizes fázist etil-acetáttal (3×100 mL) extraháljuk, Na2SO4-on szárítjuk, bepároljuk,
és oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítjuk (diklórmetán:ecetsav=99:1).
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Termék: 2,44 g (η=90 %) sárgás folyadék. αD25 = - 9,8 (c=1 MeOH); αD25 = -7,7 (c= 1
CHCl3). 1H-NMR: 2,1 (3H, s); 3,2 (2H, qq); 5,4 (1H, dd); 7,4 (5H, m); 10,3 (1H, s);

13

C-

NMR: 18,1; 35,3; 87,2; 125,8; 127,9; 128,0; 128,4; 128,5; 140,2; 171,1; 178,2.
3.3.2.2. D-2-Hidroxi-3-fenil-propánsav metil észter (D-10) előállítása135
Egy gázelvezetővel ellátott gömblombikba bemérjük az L-2-acetoxi-3-fenilpropánsav
(D-9) (2 g, 9,6 mmol) metanolos oldatát (10 mL) majd tionil-kloridot csepegtetünk hozzá
ügyelve arra, hogy a hőmérsékletet 70oC alatt maradjon és 2 órán keresztül kevertetjük. A
reakcióelegyet etil-acetátban (20 mL) feloldjuk, a szerves fázist telített NaHCO3 oldattal
(2x10 mL) és telített NaCl oldattal (10 mL) mossuk. A vizes fázist etil-acetáttal (3x10 mL)
exrtaháljuk majd az összesített szerves fázist Na2SO4-on szárítjuk, bepároljuk és
átkristályosítással tisztítjuk (hexán:aceton=10:0,5).
Termék: 0,7 g (η=40 %) fehér kristály. [α]D25 = +2,1 (c=1 MeOH). 1H-NMR: 2,7 (1H,
brs); 3,2 (2H, m); 3,8 (3H, s); 4,5 (1H, dd); 7,1 (1H, m); 7,3 (4H, m); 13C-NMR: 38,5; 50,7;
84,3; 125,8; 128,0; 128,1; 128,4; 128,5; 140,2; 178,5.
3.3.2.3. L-2-(1,3-Dioxo-1,3-dihidro-izoindol-2-iloxi)-3-fenil-propánsav metil észter (L-11)
előállitása134
Kimelegített 3 nyakú gömblombikba bemérünk a 2-hidroxi-3-fenilpropánsav metil
észter (D-10) (600 mg, 3,33 mmol), trifenil-foszfin (1,02 g, 3,89 mmol) és az N-hidroxiftálimid (587 mg, 3.6 mmol) diklórmetános oldatát (8 ml) majd argon atmoszféra alatt -40oC–
ra hűtjük az elegyet. Ezt követően beadagoljuk a diizopropil-azodikarboxilátot (DIAD)
(770µl, 3,91 mmol) a hőmérséklet (-20oC) – (-40oC) között tartva. A reakcióelegyet ezen a
hőmérsékleten kevertetjük 40 percig majd bepároljuk. A kapott szilárd anyagot többszöri
metanolos mosással tisztítjuk.
Termék: 750 mg ( η= 69,46% ) fehér kristály. αD25 = + 47,3 (c=1 CHCl3); 1H-NMR: 3,3
(2H, m); 3,6 (3H, s); 4,9 (1H, t); 7,3 (5H, m); 7,8 (4H, m); 13C-NMR: 35,5; 50,7; 83,5; 125,8;
127,4; 127,5; 128,0; 128,1; 128,4; 128,5; 132,1; 132,2; 132,3; 132,4; 160,9; 161,0; 140,2;
174,5.
3.3.2.4. L-2-Aminooxi-3-fenilpropánsav metil észter (L-14) előállítása134
Egy kihevített gömblombikba bemérjük a 2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-izoindol-2-iloxi)-3fenilpropánsav metilészter (L-11) (650 mg, 2 mmol) metanolos oldatát (30 mL), majd
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hidrazin-hidrátot

(295

µL,

6

mmol)

csepegtetünk

hozzá.

A

reakcióelegyet

szobahőmérsékleten kevertetjük 2 órán keresztül. A reakció folyamán ügyelni kell az
acetonmentes körülményekre. A reakcióelegyet bepárlás után 3%-os Na2CO3 oldatban
feloldjuk, majd dietil-éterrel (3x10 mL) extraháljuk. A szerves fázist vízzel (10 mL), telített
NaCl oldattal (10 mL) mossuk, Na2SO4-on szárítjuk, majd bepároljuk. A keletkezett terméket
oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítjuk (diklormetán:metanol=10:0,2).
Termék: 315 mg (η=80%) sárgásbarna folyadék. 1H-NMR: 3,1 (2H, m); 3,7 (3H, s); 4,5
(1H, dd); 5,3 (-NH2, brs); 7,3 (5H, m);

13

C-NMR: 35,5; 50,7; 87,3; 125,8; 128,0; 128,1;

128,4; 128,5; 140,2; 175,5.
3.3.2.5. Racém 2-hidroxi-3-fenilpropánsav metilészter (rac-10) enzimatikus acilezése
analitikai léptékben136,137,138
Egy 4 mL-es légmentesen lezárt mintatartó üvegbe a 2-hidroxi-3-fenil-propionsav
metilésztert (rac-10, 15 mg), hexán:THF=1:1 arányú oldatát (1 mL), valamint vinil-acetátot
(100 µL) mérünk be. A reakcióelegyet termosztálható rázógépben 30°C-on rázatjuk (1000
rpm) meghatározott ideig (4. táblázat). A reakciókból 2, 4, 8, 24, 48 óra elteltével mintát
veszünk, majd gázkromatográfiás módszerrel elemezzük.
3.3.2.6. (S)-2-Bróm-3-fenilpropánsav (D-16) előállítása139,140
Egy kétnyakú gömblombikba bemérünk L-fenilalanint (L-1) (1,52 g, 9,2 mmol),
kálium-bromidot (3,5 g, 29,4 mmol) és kénsavat (10 mL, 1,25 M). Az elegyhez 0-5 °C-on
nátrium-nitritet (0,95 g, 9,2 mmol) adagolunk, majd 1 órán át kevertetjük. Az reakcióelegyet
etil-acetáttal

(2x10

mL)

extraháljuk,

Na2SO4-on

szárítjuk,

bepároljuk,

majd

oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítjuk (diklórmetán:ecetsav=99:1).
Termék: 0,6 g (η=28,5%) sárga folyadék. 1H-NMR: 3,28 (dd, 1H); 3,50 (dd, 1H); 4,47
(t, 1H); 7,25-7,39 (m, 5H); 9,95 (br s, 1H); 13C NMR: 40,69; 44,79; 127,44; 128,71; 129,13;
136,30; 175,14.
3.3.2.7. (R)-2-Szulfanil-3-fenilpropánsav (L-17) előállítása141
Egy kétnyakú gömblombikba bemérjük az (S)-2-bróm-3-fenilpropánsavat (D-16) (1,75
g, 7,6 mmol), majd 33%-os nátrium-tritiokarbonbát oldatot (6 g, 18,8 mmol) adagolunk hozzá
és 60 °C-on 3 órán át kevertetjük. A reakcióelegyet dietil-éterrel (5x20 mL) extraháljuk, a
vizes fázis kénsavval történő savanyítása után szintén dietil-éterrel (2x20 mL) mossuk. Az

41

Biokatalízis: molekulamodellezéstől az alkalmazásig

összesített szerves fázisokat Na2SO4-on szárítjuk, bepároljuk, majd preparatív HPLC
módszerrel tisztítjuk (0,05 %-os trifluorecetsav vizes oldat: acetonitril =50:50).
Termék: 146,9 mg (η=1,2%) sárga folyadék. 1H-NMR: 1,18 (s, 1H); 2,96 (dd, 1H); 3,14
(dd, 1H), 3,63 (t, 1H); 7,10-7,22 (m, 5H);

13

C NMR: 37,09; 52,82; 127,33; 127,88; 129,30;

137,01; 177,26.
3.3.3. Ciklikus allil alkoholok lipáz-katalizált kinetikus rezolválása
3.3.3.1. 2-Metiléncikloalkán-1-ol (rac-23a-c) előállítása
A kísérlet rövid leírását az 5.2.1 fejezet tartalmazza, részletes előállítást és analitikai
adatokat (rac-1a-c) vegyületszámmal a hivatkozott közlemény „Supplementary Information”
2. fejezete tartalmazza.78

3.3.3.2. 6-Metilén-1,3-dioxepán-5-ol (rac-23d) és 2,2-dimetil-6-metilén-1,3-dioxepán-5-ol
(rac-23e) előállítása
A kísérlet rövid leírását az 5.2.1 fejezet tartalmazza, részletes előállítást és analitikai
adatokat (rac-1d,e) vegyületszámmal a hivatkozott közlemény „Supplementary Information”
3. fejezete tartalmazza.78
3.3.3.3. Racém 2-szubsztituált cikloalkán-1-il-acetátok (rac-31a-e és rac-32) előállítása
A kísérleti leírást és analitikai adatokat (rac-2a-e és rac-4) vegyületszámokkal a
hivatkozott közlemény „Supplementary Information” 4. fejezete tartalmazza.78
3.3.3.4. Racém cikloalkanolok (rac-23a-e és rac-27) enzimkatalizált kinetikus rezolválása
szakaszos módban: „screening”
A kísérleti leírást és analitikai adatokat (rac-1a-e és rac-3) vegyületszámokkal a
hivatkozott közlemény „Supplementary Information” 5. fejezete illetve a közlemény 2.3
fejezete tartalmazza.78
3.3.3.5. Racém cikloalkanolok (rac-23a-d és rac-27) preparatív léptékű enzim-katalizált
kinetikus rezolválása szakaszos módban
A kísérleti leírást és analitikai adatokat (rac-1a-d és rac-3) vegyületszámokkal a
hivatkozott közlemény „Supplementary Information” 6. fejezete illetve a közlemény 2.4
fejezete tartalmazza.78
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3.3.3.6. Racém cikloalkanolok (rac-23b,d és rac-27) enzim-katalizált kinetikus
rezolválása folyamatos üzemmódban
A kísérleti leírást és analitikai adatokat (rac-1b,d és rac-3) vegyületszámokkal a
hivatkozott közlemény „Supplementary Information” 7. fejezete illetve a közlemény 2.5
fejezete tartalmazza.78
3.3.4. Dinamikus kinetikus rezolválás
3.3.4.1. Az (S)-1-feniletanolt [(S)-20a] tartalmazó racemizáló tesztelegy előállítása
A racém 1-feniletanol (rac-20a) enzimkatalizált acilezését 100 mL-es CaCl2-os csővel
ellátott lombikban végezzük. A racém 1-feniletanolt (rac-20a) (2,0 g; 16,4 mmol; 2,0 mL)
feloldjuk hexán : THF 2 : 1 arányú elegyében (100 mL), majd hozzáadunk vinil-acetátot (14,1
g; 163,7 mmol; 15,1 mL) és lipáz PS enzimet (1,0 g). Állandó kevertetés közben
szobahőmérsékleten végezzük a reakciót, melyet folyamatosan követünk vékonyréteg- és
gázkromatográfiás (Hydrodex-β-6-TBDM) módszerekkel. Két nap után az elegyet leszűrjük
az enzimről, és rotációs vákuumbepárlóval eltávolítjuk róla az oldószert. Ily módon az (S)-1feniletanol [(S)-20a] és (R)-1-feniletil-acetát [(R)-21a] elegyéhez jutunk.
(S)-1-feniletanol [(S)-20a]: ee(S)-20a = 88,8 % GC szerint, GC (Hydrodex-β-6-TBDM;
130 °C, izoterm; Rt): 5,50 perc; (R)-1-feniletanol [(R)-20a]: 5,27 perc; (S)-1-feniletil-acetát
[(S)-21a]: 3,68 perc; (R)-1-feniletil-acetát [(R)-21a]: ee(R)-8a = 97,4 % GC szerint: 4,02 perc.
1

H NMR: 1,57 (3H, d), 2,10 (3H, s), 5,93 (1H, q), 7,30-7,40 (5H, m); 13C NMR: 21,42; 22,28;

72,24; 125,86; 127.63; 128,26, 141,42; 169,95.
3.3.4.2. Az (S)-1-feniletilamint [(S)-33] tartalmazó racemizáló tesztelegy előállítása
A racém 1-feniletilamin (rac-33) enzimkatalizált acilezését 100 mL-es CaCl2-os
csővel ellátott lombikban végezzük. A racém 1-feniletilamin (rac-33) (2,0 g; 16,5 mmol; 2,1
mL) feloldjuk toluolban (100 mL), majd hozzáadunk etilacetátot (14,5 g; 165,0 mmol; 16,2
mL) és CaLB-t (1,0 g). Állandó kevertetés közben szobahőmérsékleten végezzük a reakciót,
melyet folyamatosan követünk vékonyréteg- és gázkromatográfiás (Hydrodex-β-6-TBDM)
módszerekkel. Két nap után az elegyet leszűrjük, és rotációs vákuumbepárlóval eltávolítjuk
róla az oldószert. Így kapjuk az (S)-1-feniletilamin [(S)-33] és (R)-N-(1-feniletil)acetamid
[(R)-34] elegyét.
(S)-1-feniletilamin [(S)-33]: ee(S)-33 = 87,9 % GC szerint, GC (Hydrodex-β-6-TBDM;
100 °C – 180 °C, 10 °C / perc, Rt): 3,87 perc; (R)-1-feniletilamin [(R)-33]: 3,83 perc; (S)-N-
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(1-feniletil)acetamid [(S)-34]: 8,76 perc; (R)-N-(1-feniletil)acetamid [(R)-34]: ee(R)-34 = 96,9
% GC szerint: 8,85 perc.
1

H NMR: 1,38 (3H,d), 1,84 (3H, s), 5,00 (1H, m), 6,34 (1H, br s), 7,21 (5H, m); 13C NMR:

21,91; 23,35; 48,88; 126,28; 127,34; 128,68; 143,49; 169,47.

3.3.4.3. Szilárd hordozóra rögzített
katalizátorok készítése és tesztelése

vanádium-oxiszulfát

(VOSO4)

racemizáló

A rögzítéshez vanádium-oxiszulfáltból (VOSO4) gömblombikba desztillált vízzel
oldatot készítetünk (20 mg mL-1, 0,12 mmol mL-1), hozzámérünk ötszörös mennyiségű (100
mg mL-1) szilárd hordozót (szilikagél, Celit, neutrális Al2O3) Az így kapott elegy pH-ját
KH2PO4 oldattal állítjuk be (pH = 3, 5, 7), majd állandó fűtés mellett (50 °C) vákuum alatt
rotációs vákuumbepárlón 4 óra alatt eltávolítjuk az oldószert, miközben a VOSO4 rögzült a
hordozó felületén. Az így nyert katalizátorokat CatCartTM átfolyásos reaktorokba töltve
teszteljük.
Az elkészített szilárd hordozóra rögzített racemizáló katalizátorok folyamatos üzemű
teszteléséhez X-CubeTM laborreaktort alkalmazunk. Az előzőleg elkészített (S)-1-feniletanol
[(S)-20a]: (R)-1-feniletil-acetát [(R)-21a] 50 % : 50 % elegyből és hexán:etilacetát 9:1 arányú
keverékéből oldatot készítünk (10 mg mL-1). Az oldatot teflon zárólemez és menetes kupak
segítségével légmentesen lezárt és argon atmoszféra bevezetésével védett edényből vezetjük a
reaktorba. Rögzített VOSO4 katalizátor töltetű CatCartTM átfolyásos reaktorokon keresztül
különböző hőmérsékleteken termosztálva (T) a reaktor pumpája segítségével több áramlási
sebességen (v) és nyomáson (P) elvégezzük a folyamatos üzemű teszteket. A kifolyó elegyet 2
mL-es frakciókban gyűjtjük, és gázkromatográfiásan (Hydrodex-β-6-TBDM) vizsgáljuk. A
stacioner frakciók elemzéséből állapítjuk meg a kiindulási elegy (S)-1-feniletanol [(S)-20a]
racemizációjának mértékét.
3.3.4.4. Dinamikus kinetikus rezolválások folyamatos átfolyásos rendszerekkel
A racém szubsztrátok (1-feniletanol rac-20a illetve 1-feniletilamin rac-33) folyamatos
üzemű dinamikus kinetikus rezolválásahoz a reakciót X-CubeTM laborreaktorral végezzük. A
reaktor egyik pumpája után alternáló sorban kötve (A – enzimatikus rezolválás, B –
racemizálás, 44. ábra) hő-, nyomás- és saválló acélból készült fém szűrőmembránokkal és
teflon (PTFE) tömítésekkel lezárt CatCartTM átfolyásos reaktorokat helyezünk el (n = 2, 3, 4).
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3.3.4.5. A racém 1-feniletanol rac-20a dinamikus kinetikus rezolválása folyamatos
átfolyásos rendszerekkel
A racém 1-feniletanol (rac-20a) folyamatos üzemű dinamikus kinetikus rezolválását
X-CubeTM laborreaktorral végezzük. A rezolváló egységek CaLB töltetű reaktorok, a
racemizáló egységek vanádium(IV)oxid (V2O4) oszlopok voltak. A reakció előtt a rezolváló
egységeket hexán:etilacetát 9:1 arányú elegyével (60 mL, 0,5 mL perc-1, 30 °C), a racemizáló
egységeket hexánnal (60 mL, 1 mL perc-1, 30 °C) mossuk.
A reakciók általános kivitelezése: Mosás után a reaktorokat alternáló sorba kötjük (44.
ábra). A reakciót teflon zárólemez és menetes kupak segítségével légmentesen lezárt
reakcióedényben végezzük. A racém 1-feniletanolt (rac-20a) (10 mg mL-1, 0,082 mmol mL-1)
és a további acilezőszert (abban az esetben, ha volt) feloldjuk a választott oldószerben. A
reaktorrendszer bemenetét a teflon zárólemezen keresztül a reakció edénybe vezetjük.
Ugyanezzel a módszerrel a reakcióedény gőzterét argon atmoszféra alá helyezzük. A reaktor
pumpáját beindítva (v, P) keresztüláramoltatjuk az elkészített elegyet a rendszeren, a kifolyó
elegyet 4 mL-es frakciókban gyűjtjük és gázkromatográfiásan (Hydrodex-β-6-TBDM)
vizsgáljuk. A stacioner állapot beállta után a reaktorból kifolyó frakciókat egyesítjük, rotációs
vákuumbepárlóval

eltávolítjuk

az

oldószert,

majd

a

maradékot

preparatív

oszlopkromatográfiával tisztítjuk.
Egy példa ismertetése: Mosás után a reaktorokat alternáló sorba kötjük (44. ábra, n =
4) úgy, hogy A1 és A5 egységek három – három CalB-CatCartTM oszlopot tartalmaznak, A2,
A3, A4 pedig két – két egységet tartalmaznak; B1-B4 egy – egy V2O4 egységből áll. A racém
1-feniletanol (rac-20a) (10 mg mL-1, 0,082 mmol mL-1) mellett vinil-acetátot (7 mg mL-1,
0,082 mmol mL-1) oldjuk hexán:etilacetát 9:1 arányú elegyben. A reaktor segítségével v = 0,5
mL perc-1, P = 1 bar, TA1 = 30°C, TA2-A5 = 70°C, TB1-B4 = 65°C paraméterekkel
keresztüláramoltatjuk az elkészített elegyet a rendszeren. A stacioner állapot beállta utáni
egyesített frakciókból rotációs vákuumbepárlóval eltávolítjuk az oldószert, majd a maradék
olajat preparatív oszlopkromatográfiával tisztítjuk (szilikagél, hexán – aceton 20 : 0,1 – 10 :
0,5 v/v gradiens). Színtelen olajként 135 mg (63 %) (R)-1-feniletil-acetáthoz [(R)-21a] jutunk.
A visszamaradó (S)-1-feniletanol [(S)-20a] (17 mg, 10 %; ee(S)-20a = 40 % GC szerint) mellett
melléktermékként elsősorban 40 mg (23 %) bisz-(1-feniletil)étert izoláhatunk mezo és racémizomerek 1:1 arányú elegyeként, mely a GC mérésünk körülményei között nem detektálható.
(R)-1-feniletil-acetát [(R)-21a] [α]D25= +104,7 (c 1.0, CHCl3), ee= 94,5 %, GC szerint;
az optikai forgatás érték egyezik az irodalmi adatokkal.142,143
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1

H NMR: 1,57 (3H. d), 2,10 (3H, s), 5,93 (1H, q), 7,30-7,40 (5H, m); 13C NMR: 21,42; 22,28;

72,24; 125,86; 127.63; 128,26, 141,42; 169,95.
bisz-(1-Feniletil)éter: 1H-NMR: 1,44 (3H, d, mezo-izomer), 1,55 (3H, d, racém-izomer),
4,27 (1H, q, racém-izomer), 4,56 (1H, q, mezo-izomer), 7,19-7,37 (10H, m, mezo- és racémizomer), az értékek jól egyeznek az irodalmi adatokkal.144
3.3.4.6. A racém 1-feniletilamin rac-33 dinamikus kinetikus rezolválása folyamatos
átfolyásos rendszerekkel
A racém 1-feniletilamin (rac-33) dinamikus kinetikus rezolválásához a reakciót XCubeTM laborreaktorral végezzük. A rezolváló egységek CaLB töltetű reaktorok, a racemizáló
egységek Raney-nikkel katalizátorok voltak. A reakció előtt a rezolváló egységeket
toluol:etilacetát 9:1 arányú elegyével (60 mL, 0,5 mL perc-1, 30 °C), a racemizáló egységeket
vízzel (50 mL, 1 mL perc-1, 30 °C), vízmentes etanollal (60 mL, 1 mL perc-1, 30 °C) és
toluol:etilacetát 9:1 arányú elegyével (60 mL, 0,5 mL perc-1, 30 °C) mossuk.
A reakciók általános kivitelezése: Mosás után a reaktorokat alternáló sorba kötjük. A
reakciót teflon zárólemez és menetes kupak segítségével légmentesen lezárt reakcióedényben
végezzük. A racém 1-feniletilamint (rac-33) (10 mg mL-1, 0,083 mmol mL-1) és az
acilezőszert (abban az esetben, ha volt) feloldjuk a választott oldószerben. A reaktorrendszer
bemenetét a teflon zárólemezen keresztül a reakcióedénybe vezetjük. Ugyanezzel a
módszerrel a reakcióedény gőzterét argon atmoszféra alá helyezzük. A reaktor pumpáját
beindítva (v, P) keresztüláramoltatjuk az elkészített elegyet a rendszeren, a kifolyó elegyet 4
mL-es frakciókban gyűjtjük, és gázkromatográfiásan (Hydrodex-β-6-TBDM) vizsgáljuk. A
stacioner állapot beállta utáni reaktorból kifolyó frakciókat egyesítjük, feldolgozzuk.
Egy példa ismertetése: Mosás után a reaktorokat alternáló sorba kötjük (44. ábra, n = 4),
úgy hogy A1 és A5 egységek három – három CalB-CatCartTM oszlopot tartalmaznak, A2, A3,
A4 pedig két – két egységet tartalmaznak; B1-B4 egy – egy Raney-nikkel egységből áll. A
racém 1-feniletilamint (rac-33) (10 mg mL-1, 0,083 mmol mL-1) feloldjuk toluol:etilacetát 9:1
arányú elegyében. A reaktort beindítva (v = 0,1 mL perc-1, P = 1 bar, TA1-A5 = 30 °C, TB1-B4 =
60 °C) keresztüláramoltatjuk az elkészített elegyet a rendszeren, a kifolyó elegyet 4 mL-es
frakciókban gyűjtjük. A stacioner állapot beállta utáni reaktorból kifolyó frakciókat egyesítjük
(7-10. frakciók; 16 mL reakcióelegy; megfelel 160 mg, 1,32 mmol kiindulási racém 1feniletilaminnak (rac-33), majd az egyesített oldatokat 10 % HCl oldattal (2 × 4 mL) savasan
extraháljuk. A savas fázisokat etil-acetáttal (3 × 15 mL) ismét extraháljuk és az eredeti
reakcióeleggyel egyesítjük. Az egyesített szerves fázisokat 10 % NaHCO3 (4 mL) és telített
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NaCl (4 mL) oldatokkal mossuk. A semlegesítés egyesített vizes fázisait diklórmetánnal (3 ×
10 mL) extraháltjuk és a diklórmetános fázisokat az egyesített szerves fázisokhoz adjuk. Az
így nyert egyesített szerves fázisokat MgSO4 felett szárítjuk. A reakcióelegy savas
mosófázisaiból lúgosítás (NaOH, pH 12-ig) és diklórmetánnal történt extrakció (2 × 10 mL)
után 39 mg sárga olajos anyagot kapunk, amely 1H-NMR szerint a visszamaradó (S)-1feniletilamin [(S)-33] és fő melléktermékként képződő bisz-(1-feniletil)amin mezo és racémizomerek elegye. A savas extrakcióval tisztított reakcióelegyből az oldószert rotációs
vákuumbepárlóval eltávolítjuk, így állás közben megszilárduló halványsárga olajként 129 mg
(59 %) (R)-N-(1-feniletil)acetamidhoz [(R)-34] jutunk.
(R)-N-(1-feniletil)acetamidhoz [(R)-34] O.p.: 97-98 °C; az érték egyezik az irodalmi
adatokkal.145,146 [α]D25= +123,8 (c 1, CHCl3), ee= 96,7 %, GC szerint; az optikai forgatás
érték egyezik az irodalmi adatokkal.145
1

H NMR: 1,38 (3H, d), 1,84 (3H, s), 5,00 (1H, s), 6,34 (1H, br s), 7,21 (5H, m);

13

C

NMR: 21,91; 23,35; 48,88; 126,28; 127,34; 128,68; 143,49; 169,47.
bisz-(1-Feniletil)amin 1H-NMR: 1,24 (3H, d, mezo-izomer), 1,32 (3H, d, racémizomer), 1,52 (br s, mezo és racém-izomerek), 3,47 (1H, q, mezo-izomer), 3,74 (1H, q, racémizomer), 7,15-7.35 (10H, m, mezo- és racém-izomerek); az értékek jól egyeznek az irodalmi
adatokkal.147
3.3.5. Biokatalizátor fejlesztés
3.3.5.1. Szol-gél immobilizálás
A lipáz AK rögzítését kétlépéses eljárással végeztük.
Lipáz AK preadszorpciója Celite® 545 hordozóra: A lipáz AK enzimet (50 mg; enzim
mennyiségének a biokatalizátorra kifejtett hatásának vizsgálatánál 50, 125, 250, 375, 500 mg
enzim mennyiségek) TRIS-HCl pufferben (0,1 M; pH 7,5; 780 µL) feloldjuk, majd 10 percen
keresztül 4°C-on kevertetjük. Hozzáadunk Celite® 545-t (500 mg) és folyamatos, intenzív
kevertetés mellett -18 oC-os acetont adagolunk az enzim-Celite rendszerhez (10 mL perc-1
sebességgel). A szilárd anyagot szűrjük, acetonnal mossuk (2×5 mL), majd 12 órán át levegőn
száradni hagyjuk. Az így elkészült Celite-re preadszorbeált enzimet a következő lépésben
felhasználjuk.
Szol-gél immobilizálás: A rögzítéshez TRIS-HCl puffer (390 µL), izopropanol (200
µL), PEG (4 %, 200 µL), NaF (4 %, 200 µL) elegyét egy 20 mL-es üvegben 10 percen
keresztül rázógépen kevertetjük (1000 rpm). Folyamatos kevertetés mellett hozzáadjuk az
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szilán prekurzorokat, biner rendszer esetén alkilTEOS:TEOS (1,5 mmol alkilTEOS és 1,5
mmol TEOS), terner rendszer esetén alkilTEOS:PhTEOS:TEOS keveréket (3 mmol összesen;
alkilTEOS:PhTEOS:TEOS mólarányt 0,1:0,9:1 és 0,9:0,1:1 között változtattuk 0,1 tizedes
léptékben), majd gélesedés elkezdődése előtt az enzim:Celite preadszorbeált rendszert (250
mg) is hozzáadjuk. A polimerizáció teljessé tételéhez a szol-gél rendszert további 12 órán át
kevertetjük, majd a kész preparátumot izopropanollal (7 mL), desztillált vízzel (5 mL),
izopropanollal (5 mL) és végül hexánnal (5 mL) mossuk, 5 órán keresztül vákuum
exszikátorban szárítjuk. Az immobilizált enzimeket szobahőmérsékleten tároltuk.
3.3.5.2. Szol-gél biokatalizátorokkal végrehajtott kinetikus rezolválás
A reakciókat 4 mL-es teflon zárólemez és menetes kupak segítségével légmentesen
lezárt reakcióedényben végezzük termosztálható rázógépen. A megfelelő szubsztrátot (1feniletanol, rac-20a, 49 mg, 0.4 mmol; vagy 2-heptanol, rac-35, 46 mg, 0.4 mmol) feloldjuk
hexán:THF 2:1 arányú elegyében (1,0 mL), majd hozzáadjuk a vinil-acetátot (100 µL, 93,4
mg, 1,1 mmol) és az enzimet (50 mg). Az így elkészített tesztreakciót lezárva 30 °C-on
termosztált rázógépen (1100 rpm) rázatjuk. A reakciókból 2, 4, 8 óra elteltével a teflon
zárólemezen keresztül 50-50 µL mintát veszünk, majd ezeket a mintákat vékonyréteg
kromatográfiásan és gázkromatográfiásan (Hydrodex-β-6-TBDM) vizsgáljuk.

48

Biokatalízis: molekulamodellezéstől az alkalmazásig

4. Eredmények
A hisztidin, fenilalanin és tirozin ammónia-liáz enzimek (HAL, PAL és TAL)
működésének és mechanizmusának tanulmányozásához szubsztrát analogonok / inhibítorok
szintézisével,

enzimkinetikai

mérésekkel

és

számítógépes

modellezéssel

végzett

mechanizmus vizsgálatokkal járultunk hozzá.
4.1. Az ammónia-liázok működésének vizsgálata
4.1.1. A PAL vizsgálata N-metilezett fenilalanin-származékokkal
Enzimkinetikai mérések szerint a 4-nitro-L-fenilalanin66 (3) és a PAL természetes
szubsztrátja az L-fenilalanin (L-1) a PAL-lal gyakorlatilag megegyező sebességgel reagálnak.
Feltételezhetően a nitrocsoport elektronszívó hatása elősegíti a β-proton lehasítását (21. ábra).
COO-

PAL

NH3 +
L-1

NH4 +

COO+

NH 4+

2
COO -

PAL

NH 3 +

O2 N

COO +

O 2N

3

4

21. ábra A PAL-katalizált reakció: természetes szubsztráttal, L-fenilalaninnal (L-1) és 4-nitro-Lfenilalaninnal (3) 66

Miuitán a Hanson által javasolt mechanizmus szerint67 a szubsztrát α-amino csoportja
támadja meg a PAL elektrofil prosztetikus csoportját (MIO), ezért jelen munkánkban a
természetes szubsztrát különböző, nitrogén atomon módosított [N-metil-L-fenilalanin (5), Nmetil-4-nitro-L-fenilalanin (6) és az N,N-dimetil-4-nitro-L-fenilalanin (7)] származékainak
előállítását terveztük. Továbbá célunk annak a megállapítása volt, hogy a petrezselyemből
(Petroselinum crispum, Pc-PAL) származó fenilalanin ammónia-liáz által katalizált
reakciókban az N-metil-L-fenilalanin (5), N-metil-4-nitro-L-fenilalanin (6) és az N,N-dimetil4-nitro-L-fenilalanin (7) szubsztrátként vagy inhibitorként viselkednek-e, és ezzel további
kísérleti

adalékokat

szolgáltassunk

ezen

megismeréséhez.158
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4.1.1.1. Az N-metilezett 4-nitro-L-fenilalanin-származékok (6,8) előállítása
Az (6) és (7) vegyületek előállítására több lehetőség is kínálkozik. Az egyik út reduktív
alkilezés vizes formaldehid / nátrium bórhidrid felhasználásával, a kereskedelemben is
kapható 4-nitro-L-fenilalaninból (3) kiindulva (22. ábra). A reakciókörülmények kiterjedt
változtatása ellenére (NaBH4 / formaldehid arány, reakció idő, hőmérséklet) a monometilezett
származékot (6) csak kis mennyiségben sikerült előállítanunk. A legtöbb esetben
főtermékként N,N-dimetil-4-nitro-L-fenilalanint (7) azonosítottunk, változó konverzióval. A
vegyületek analízisét C18-as típusú fordított fázisú oszlopon, HPLC módszerrel végeztük.

22. ábra N-Metil-4-nitro-L-fenilalanin (6) és az N,N-dimetil-4-nitro-L-fenilalanin (7) szintézise148,149

A metilezett származékok (6,7) retenciós idejét a kiindulási 4-nitro-L-fenilalaninéhoz (3)
hasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a dimetilezett termék (7) retenciós ideje jóval nagyobb, míg
a monometilezett származék (6) retenciós ideje majdnem megegyezett a kiindulási anyagéval
(L-1), amely megnehezíti a későbbi analízist illetve esetleges tisztítási eljárásokat. A (4)
vegyületet ezért más módszerrel, a kereskedelemben szintén kapható N-metil-L-fenilalaninból
(5) kiinduló szintézissel állítottuk elő. Az N-metil-L-fenilalanin (5) nitrálására vonatkozó
közleményekben148,149 nem találtunk a melléktermékekre vonatkozó adatokat / utalást és a
termékek részletes spektroszkópiai adatait. A keverék elegy főterméke a (6) vegyület volt,
melléktermékként pedig 10%-ban, nem teljesen azonosított, de legnagyobb valószínűséggel
N-metilezett-2-nitro-L-fenilalanint (UV maximum: 274 nm) kaptunk.
Az N-metilezett-4-nitro-L-fenilalaninok (6 és 7) végső tisztítását fordított fázisú
preparatív HPLC-vel valósítottuk meg. A megtisztított termékek szerkezete a 1H és 13C-NMR
ill. a HRMS adatok alapján megegyezett a várt szerkezetekkel. Érdekes lehet megemlíteni,
hogy a monometilezett 4-nitro származék (6) oldhatósága semleges vízben (pH 6-9) mintegy
tizede (2 mM) a dimetilezett- (7) és a nem metilezett (3) 4-nitro-L-fenilalaninokéhoz képest
(20 mM). Savanyítás hatására a 6 származék oldhatósága nagy mértékben megnövekedett
(10%-os TFA, 50% vizes HCOOH vagy cc. H2SO4 oldatokban több mint 100 mM).158
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4.1.1.2. A PAL N-metililezett
kinetikája

L-fenilalanin

(5) származékkal végzett reakciójának

A reakciókban – melyet a nagytisztaságú rekombináns natív (wild-type) PAL-lal150
katalizáltunk – az N-metil-L-fenilalanint (5) először szubsztrátként vizsgáltuk (23. ábra, 2.
táblázat).

23. ábra Az N-metil-L-fenilalanin (5), N-metil-4-nitro-L-fenilalanin (6) és az N,N-dimetil-4-nitro-L-fenilalanin
(7) kinetikai tulajdonságai PAL-lal katalizált reakcióikban158

A szubsztrát (5) koncentrációját 4 és 40 mM között változtatva a termék (E)-fahéjsav
(2) képződését 290 nm-en követtük, az abszorbancia változását pedig 5 perces mérésben,
percenkénti adatfelvétellel vizsgáltuk.
2. táblázat Az N-metil-l-fenilalanin (5), N-metil-4-nitro-l-fenilalanin (6) és az N,N-dimetil-4-nitro-l-fenilalanin (7)
kinetikai konstansai PAL-lal katalizált reakcióikban158

Vegyület
5
6
7

Km
(mM)
6,6
−
−

Vmax
(U/mg)
0,042
−
−

kcat
(s-1)
0,22
−
−

Ki
(nM)
−
130
8

Michaelis-Menten és Lineweaver-Burk diagramok (24. ábra) alapján a Km és Vmax
értékek a következők: 6,58 mM ill. 0,042 U/mg.
Az (E)-fahéjsav (2) képződését HPLC / UV [a retenciós idő és a csúcs-spektrum (λ=
278 nm) azonos volt a (2) anyagéval)] és 1H-NMR adatok igazolták.158
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specific activity [U/mg]

A
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0
0
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0,12
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0,2

1 / N-Methyl-L-phenylalanine [1/mM]

24. ábra Az N-metil-L-fenilalanin (5) wt-PAL-lal katalizált reakciójára vonatkozó A) Michaelis-Menten
és B) Lineweaver-Burk diagramok158

4.1.1.3. Az N-metil-L-fenilalaninnal (5) végzett enzimkinetikai vizsgálatok értékelése
A reakcióban az 5 fenilalanin származék valóban átalakult (E)-fahéjsavvá (2), de a mért
Vmax érték hatvanketted része, a Michaelis-Menten konstansa (Km) pedig ötvenötszöröse volt a
természetes szubsztráttal mérhetőnek66 (2. táblázat). A vizsgált koncentráció-tartományban
jelentős inhibíciós effektus nem volt tapasztalható.
Figyelemre méltó az a tény, hogy a fordított reakció, (E)-fahéjsav (2) és moláris
koncentrációban lévő metilamin reakciója nem volt detektálható mértékű, a számottevő
reakcióhoz szükséges metilamin koncentráció tehát nem megvalósítható.
Fontos megemlíteni, hogy a kinetikai vizsgálatok érdekes eredményeket szolgáltattak,
mégsem nem perdöntőek a mechanizmus tekintetében.
4.1.2. A fordított reakció kinetikája: ammónia és (E)-fahéjsav (2) reakciója PAL
katalízissel
E reakció biokatalitikus és szintetikus jelentőségének ellenére151,152,153 kinetikájára
vonatkozó kvantitatív méréseket eddig még nem végeztek. Leginkább figyelemre méltó az
ammóniával

végzett

reakció

Km

értékének

meghatározása,

melyet

az

ammónia

koncentrációjának 0,1 és 6,4 M közötti változtatásával, konstans (E)-fahéjsav (2) koncentráció
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(0,15 mM) mellett végeztünk. A reakciót szintén 290 nm-ig tartó abszorbancia-növekedéssel

A 0,6

A 0,6

specific activity [U/mg]

specific activity [U/mg]

követtük (25. ábra).

0,4

0,2

0,4

0,2

0

0
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12
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B
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6

4

2
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8

6

4

2
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1

1,2

1,4

1,6

1,8
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0
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0,6

0,8
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1 / NH3 [1/M]
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25. ábra Az ammónia (E)-fahéjsavra (2) történő PAL-katalizált addíciós reakció kinetikai konstansainak
meghatározása A) Michaelis-Menten és B) Lineweaver-Burk diagramokkal pH=8,8 illetve pH=10 értékeknél158

3. táblázat Az ammónia (E)-fahéjsavra (2) történő PAL-katalizált addíciós reakcióinak kinetikai konstansai pH=8,8
ill pH=10 értékeknél158

pH
8,8
10,0

Km
(mM)
4,4
2,6

Vmax
(U/mg)
0,89
0,89

kcat
(s-1)
4,62
4,20

A fordított reakció – melyet szintén a PAL katalizál – kinetikájáról elmondható, hogy az
ammónia esetében kapott Km értékek kiugróan magasak: 4,4 ill. 2,6 M pH 8,8 és 10,0 esetén
(25. ábra, 3. táblázat). A reakcióelegyhez adott összes ammónia és ammóniumion
mennyiségéből meghatározott molaritás alapján arra következtethetünk, hogy a pH-tól való
függésért az ammónia és nem az ammóniumion a felelős. Meglepő, hogy a PAL még ilyen
magas ammónia koncentráció mellett is katalizálja a folyamatot. Másrészt így érthetővé válik,
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hogy a fordított reakció fiziológiai körülmények között – például mM-os ammmónia
koncentrációban – miért nem játszódik le.
4.1.3. Az Y110 hurok szerepe a PAL reakcióban és a PAL szerkezet módosítása
A modellezés nagymétékben hozzájárul a mechanizmus vizsgálatához és megértéséhez.
A PAL által katalizált, dezaminálással lejátszódó reakció tanulmányozása során először
molekulamechanikai számításokkal vizsgáltuk a 110-es helyzetben megtalálható tirozint
(Y110) tartalmazó hurok (loop) szerepét. A modellezési munkák elvégzésének idejéig
megjelent két PAL kristályszerkezet60,61 hurok-régióinak elemzése azt mutatta, hogy a Schulzféle szerkezet (Pc-PAL)61 inaktív állapotnak megfelelő Y110 hurok-konformációt
tartalmazza, míg a Calabrese által meghatározott röntgenszerkezetben (Rt-PAL)60 teljesen
hiányzik a katalitikusan fontos tirozint tartalmazó 90-130 hurok régió (26. ábra). Ez utóbbi
cikkben60 a szerzők a katalízist a következők szerint értelmezték: az aktív centrummal
asszociálva 7 α-hélix régióból álló (hat pozitív és egy negatív) dipólusmomentum felelős a
reakció katalizálásáért. A MIO csoportot három pozitív töltésű hélix felett elhelyezkedve
képzelik el, növelve ezáltal annak elektrofil jellegét.
Vizsgálatainkhoz

a

Schulz

és

munkatársai

által

meghatározott

Pc-PAL

kristályszerkezetet61 − illetve a korábban elkészített PAL homológia modellt és az aktív
centrum fontosnak vélt aminosavaival végzett pontmutációk adatait69 használtuk fel.
A petrezselyem PAL (Pc-PAL) kristályszerkezetében61 a katalitikusan fontos Y110
aminosav a MIO csoporttól több mint 20Å távolságra található, míg ugyanez a távolság a
homológia modellben jóval kisebb. Ennek alapján feltételeztük, hogy a PAL röntgenszerkezet
egy inaktív állapotnak felel meg (27. ábra, B: 1W27)61 és ezért a 90-130 aminosavakat
tartalmazó hurkot a PAL modell ugyanezen aminosav egységeivel cseréltük ki. Az Y110
hurok-régió módosításával nyert, az aktív állapotnak jobban megfelelő szerkezetekkel (1W27módosított) célunk volt magasabb szintű számítások segítségével az L-fenilalanin kötődéséről
(N-MIO vagy Ar-MIO) információt szolgáltatni.159 A PAL kritikus loop-régiót tartalmazó
szerkezetének módosítását a 6 különböző HAL-szerkezet megfelelő hurok-régióinak
egymásra illesztése is alátámasztja (27. ábra, A). A HAL szerkezetekben a katalitikusan
fontos tirozin „befelé” áll és ilyen formában képes a reakció katalizálására is. A modellben a
110-es tirozin az aktív centrumhoz közel került, ilyen módon képes a katalízist elősegíteni.159
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A

B

26. ábra A: egymásra illesztett Petroselinum crispum PAL (PDB kód: 1W27)61 és Rhodosporidium toruloides
PAL kristályszerkezetek (PDB kód: 1T6P)60; B: egymásra illesztett Petroselinum crispum PAL (PDB kód:
1W27) 61 és Pseudomonas putida HAL kristályszerkezetek (PDB code: 1B8F)59

A

B

27. ábra A: egymásra illesztettett 6 különböző szervezetből származó tetramer HAL enzim loop régiói
[Pseudomonas putida HAL (PDB kód: 1B8F), Pseudomonas putida HAL F329A mutáns (PDB kód: 1EB4),
Pseudomonas putida HAL F329G mutáns (PDB kód: 1GK2), Pseudomonas putida HAL D145A mutáns (PDB
kód: 1GK3), Pseudomonas putida HAL Y280F mutáns (PDB kód: 1GKJ), L-ciszteinnel inhibeált Pseudomonas
putida törzsől származó HAL (PDB kód: 1GKM)]; B: egymásra illesztettett Petroselinum crispum PAL (PDB
kód: 1W27)61 és Pseudomonas putida HAL kristályszerkezetei (PDB code: 1B8F)59
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A növényi PAL röntgenszerkezet61 módosításával modelleztük az általunk aktívnak vélt
loop konformációt. Akkori feltételezésünk és modellünk helyességét a nemrég közölt hőstabil
bakteriális (Anabenea variabilis) PAL szerkezet − amelyben a tirozin hurok a „befelé” álló,
aktív konformációjú − utólag teljes mértékben igazolta.154 Ugyancsak említésre méltó, hogy
számításaink szerint a módosított PAL szerkezet magasabb energiájúnak bizonyult, mint a
növényi PAL (Pc-PAL) kísérletileg meghatározott röntgenszerkezete (28. ábra).159

B

A
Etetramer = ‐149164 kJ/mol

Etetramer = ‐149802 kJ/mol

28. ábra A: Petroselinum crispum PAL kristályszerkezete (PDB kód: 1W27)61; B: módosított Petroselinum
crispum PAL kristályszerkezete (módosított loopot tartalmazó 1W27)159
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A tirozin hurok-régió mozgékonyságáról molekuladinamikai számításokkal próbáltunk
további adalékokhoz jutni. Ehhez a petrezselyem PAL szerkezet (Pc-PAL)61 mellett
baktériumból származó, Photorhabdus luminescens PAL (Pl-PAL) homológia modelljét is
felépítettünk. A bakteriális-PAL és növényi-PAL között a legfőbb különbség, hogy a
bakteriális enzim esetében egy C-terminális multihélix régióval kevesebb a szerkezet.
A molekuladinamikai számítások alapján a Pc-PAL esetében a „kihajló” Y110 hurok
labilis és ennek megfelelően mozgékony. Ezzel ellentétben a módosított, „behajló” Y110
hurkot tartalmazó Pc-PAL szerkezetben ugyanezen régió magasabb hőmérsékleten is jóval
konzerváltabbnak mutatkozott (29. ábra). Ez is alátámasztotta eddigi feltételezéseinket,
miszerint az enzim aktív konformációja az eddig meghatározott kristályszerkezetekkel
ellentétben a „behajló” forma.
A bakteriális PAL (Pl-PAL) modell nagyfokú hasonlóságot mutat a HAL
röntgenszerkezettel.59 A tirozin-hurok „befelé” áll és mindkét vizsgált hőmérsékleten jóval
merevebbnek bizonyult a molekuladinamikai számítások során (30. ábra). Ez a szerkezet
mind szobahőmérsékleten, mind 370K-en hasonlóan stabil, a hurok-konformáció csak kis
mértékben változott. Ezek alapján valószinűsíthető, hogy a kisebb méretű, csak a katalízishez
szükséges alap-domént tartalmazó bakteriális PAL szerkezetek hőstabilitása nagyobb, mint a
katalízishez nem szükséges C-terminális multihélix-domént is tartalmazó növényi PAL
szerkezeteké. A nemrég közölt bakteriális (Anabenea variabilis) PAL szerkezet hőstabilitása
utólag ezt az előrejelzésünket is teljes mértékben igazolta.154
A korrigált szerkezet molekulamechanikai optimizálása és molekuladinamikai
számítások alapján az általunk módosított növényi PAL szerkezetben (Pc-PAL)159 a
katalitikusan aktív „behajló” Y110 hurok konformáció merevebb, mint a kísérleti
szerkezetben talált „kihajló” Y110 hurok konformáció. Ezek alapján azt feltételeztük, hogy a
növényi PAL szerkezetekben a katalízishez nem szükséges C-terminális multihélix régió fő
szerepe az enzimnek a gyors metabolikus regulációhoz szükséges destabilizálása /
inaktiválása.
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29. ábra Molekuladinamika számítások a P. crispum PAL modellek Tyr110-hurok régióin. A kihajló hurokkal
rendelkező P. crispum PAL (1W27) Tyr110 régió összehasonlítása A) 300 K, B) 370 K és a behajló hurokkal
rendelkező P. crispum PAL (1W27mod) C) 300 K, D) és 370 K fokon.
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30. ábra Molekuladinamika számítások a P. luminescens PAL modellek Tyr61-hurok régióin. A kihajló
hurokkal rendelkező P. luminescens PAL (Plumi-PALki) Tyr61 régió összehasonlítása A) 300 K és B) 370 K
fokon a behajló hurokkal rendelkező PAL (Plumi-PALbe) Tyr61 régióval C) 300 K és D) 370 K fokon.
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4.1.4 .Átmeneti állapot analogonok szintézise
Az

ammónia-liázok

széleskörű

mechanizmus

vizsgálatát

számos

közlemény

részletezi,42,155,156,157,158,159 a PAL és HAL esetében mind a mai napig nincs olyan
krisztallográfiai eredmény amely szubsztrátot, szubsztrát analogont vagy inhibitort
tartalmazna és bármelyik mechanizmus elképzelést jelentősen alátámasztaná. Az eddigi
kísérleti adatok alapján feltételeztük, hogy az ammónia-liázok aktív centrumában erős
kölcsönhatás jöhet létre az elektrofil MIO prosztetikus csoport és az aminooxi- ill. szulfanil
származékok nukleofil nitrogén- ill. kénatomja között.59,61,63,160,161 Tehát a N-atomon keresztül
kovalensen kötődő inhibitor erős bizonyítéka lehet annak, hogy a reakció az N-MIO
intermedieren keresztül megy végbe.
Fontos megemlíteni, hogy bár a szerves kémiával szemben álló egyik követelmény a
kívánt célvegyület minél hatékonyabban történő előállítása, a bioorganikus kémia gyakran
más szempontokat helyez előtérbe. Minden esetben célunk a kívánt vegyület enantiomer tiszta
formában történő előállítása volt, a termelés mértéke csak másodlagos szempont volt.
4.1.4.1. Aminooxi analogonok (L/D-14) szintézise
A tirozin ammónia-liáz enzim esetében röntgenszerkezet bizonyítja az inhibitorként
viselkedő 2-aminoindán foszforsav (AIP) nitrogénen keresztüli kötődését MIO és a ligandum
között.63 A legújabb tirozin aminomutáz kristályszerkezeti eredmények kimutatták a MIO-hoz
nitrogén

atomon

keresztül

kötődő

inhibitorok,

mint

3-amino-2,2-difluor-3-(4-

hidroxifenil)propánsav,160 valamint p-fluoro-fahéjsav-epoxid161 komplex jelenlétét. A PAL
vizsgált inhibitorai közül az L-2-aminooxi-3-fenilpropánsav (L-AOPP) egy erős inhibitor,162
tehát az aminooxi csoportot tartalmazó vegyületek (L, D-14), mint az N-MIO út
intermedierjének analogonjai a MIO-csoporthoz kovalensen kötődve képesek az enzim
inhibeálására (31. ábra).

31. ábra Az L-2-aminooxi-3-fenilpropánsav származék (L-14) feltételezett kationos kötődése a MIO
nitrogén atomján keresztül138
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Az első módszer szerint, D-fenilalaninból (D-1) kiindulva több lépéses, részben irodalmi
analógiákon alapuló szintézis során állítottuk elő az L-2-aminooxi-3-fenilpropánsavat (L-13).
Mivel a (L-11) vegyület képződése egy retenciót követő inverzióval játszódik le, a számunkra
fontos L-enantiomer (L-14) előálítását, a D-fenilalaninból (D-1) kiindulva lehet megvalósítani
(32. ábra).134,135,136,137,138
Egy alternatív megoldás az (L-14) vegyület szintézisére a 2-hidroxi-3-fenilpropánsav
metilészter (rac-10) kinetikus rezolválása, mely módszerrel a fenilalanin analogon mindkét
enantiomere (L- és D-14) előállítható (32. ábra). A módszer előnye, hogy nem kell a drága,
enantiomertiszta aminosavból kiindulni a szintézishez.

COOH

COOH
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~79 %
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SOCl2/MeOH
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32. ábra Az L- és D-2-aminooxi-3-fenilpropánsavak (L- és D-14) szintézise134,135,136,137,138

60

Biokatalízis: molekulamodellezéstől az alkalmazásig

A

racém

2-hidroxi-3-fenilpropánsav

metilészter

(rac-10)

enantiomerszelektív

enzimatikus acilezését vinil-acetáttal, szobahőmérsékleten hajtottuk végre. Ehhez 10
kereskedelmi forgalomban kapható enzimet vizsgáltunk (33. ábra).

COOMe vinil-acetát
OH

COOMe

enzim

OAc

+

L-13

rac-10

COOMe
OH
D-10

33. ábra A racém 2-hidroxi-3-fenilpropánsav metilészter (rac-10) enzimkatalizált kinetikus rezolválása

A reakciót gázkromatográfiás módszerrel követtük nyomon. A tesztelt enzimek közül
három enzim volt képes ezen szubsztrátok enantiomerszelektív átalakítására, ezek közül a
lipáz AK igen magas aktivitással és enantiomer szelektivitással szolgáltatta az optikailag aktív
L-acetátot (L-13)

valamint a D-alkoholt (D-10) (4. táblázat, 1. sor).

4. táblázat A racém 2-hidroxi-3-fenilpropánsav metilészter (rac-10) enzimatikus acilezése

Sorszám
1
2
3

Enzim

Idő
(h)
24
48
48

Lipáz AK
Lipáz PS
Lipozym TLIM

c
(%)
50
36
37

ee D-10a
(%)
>99
53
48

Eb
»200
48
16

a

Az eeD-3 értékeket gázkromatográfiás módszerrel határoztuk meg.
Az enantiomer szelektivitás (E) értékeket a konverzió (c) és az enantiomer tisztaság (eeD-10) adatokból
számítottuk.30,31 A 100-200 tartományba eső értékeket >100, a 200-500 tartományba eső értékeket >200 és az >500
értékeket »200 értékekként tűntettük fel.
b

A rezolválással induló módszer alkalmas volt racém aminosavból kiindulva, a tervezett
átmeneti állapot analogonok mindkét enantiomerjének optikailag aktív formában történő
előállítására. Az irodalomban erre a módszerre nem találtunk hivatkozást, ennek
megvalósítása újdonságnak számít.138,137
4.1.4.2. Kéntartalmú analogonok (L/D-17) szintézise
A PAL egyik kristályszerkezetében antioxidánsként hozzáadott ditiotreitol (DTT) a
katalízisben fő szerepet játszó MIO elektrofil prosztetikus csoporttal kén atomon keresztül
kovalensen kötődik,61 így feltételezhető, hogy a kénatom a nitrogént helyettesíteni képes
nukleofil. Mivel a PAL és HAL aktív centrumának hasonlósága ismert,58 érthető hogy a HAL
egyik szubsztrátmentes kísérleti szerkezetében jelenlévő, erős irreverzibilis inhhibitorként
ható

L-cisztein

kötődése hasonlónak feltételezhető az előzőekben említett DTT-MIO
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addukttal.59 Véleményünk szerint a szulfanil csoportot tartalmazó származékok (2-szulfanil-3fenilpropánsav

L, D-17)

szintén az N-MIO intermedier izosztérje lehetnek, mely feszült

szerkezet az α-kationos intermedier irányába stabilizálódni látszik (34. ábra).

34. ábra Az L-2-szulfanil-3-fenilpropánsav (L-17) származék feltételezett kationos kötődése a MIO
nitrogénatomján keresztül138

A mechanizmus értelmezése szempontjából fontos szubsztrát, az

L-konfigurációjú

fenilalanin analogon (L-17) előállítása egy egyedényes eljárással megvalósítható (35. ábra).
Mivel a reakció inverzióval játszódik le, az

L-17-es

vegyület előállítását (akárcsak az

aminooxi-származékok esetében) a D-fenilalaninból (D-1) kiindulva lehet megvalósítani. A D1-es vegyületből diazotálással a α-bróm vegyülethez (D-16) jutunk,139,140 majd a nátriumtritiokarbonáttal történő reakciójával141 inverzió útján direkt módon a termék (L-17)
preparálható (35. ábra).

35. ábra A 2-szulfanil-3-fenilpropánsav (L- és D-17) szintézise138,139,140,141

A szulfanil származék (L-17) oxidációra való érzékenysége miatt mind a reakció
kivitelezés, mind a tárolás nagy körültekintést igényel.
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A szulfanil származékok analízisét és tisztítását HPLC módszerrel valósítottuk meg, a
tisztítás során argon atmoszféra alatt dolgoztunk majd a terméket -5 °C-on tároltuk.138
A szintetizált analogonok enzimiknetikai vizsgálatára a közeljövőben kerül sor, melyhez
a szükséges enzim klónozása még folyamatban van. A pertezselyem PAL klónozása, tisztítása
és kristáylosítása ismert, jelenleg egy saját luminescens PAL és egy hőstabil bakteriális PAL
klónozása készült el, a további tisztítások még folyamatban vannak. A témában több
együttműködés is született (az enzim tisztításán a Babes Bolyai Egyetem dolgozik, míg a
klónozással a jelenleg még kialakulóban lévő MTA SZKB Enzimológia Intézettel közös
pályázat keretein belül kívánunk foglalkozni).
4.2. Racém szekunder alkoholok kinetikus rezolválása
4.2.1. Lipáz katalizált acilezés vizsgálata
Célunk volt új ciklusos allil-alkoholok (2-metilén-ciklopentán-1-ol, rac-18a; 2-metilénciklohexán-1-ol, rac-18b; 2-metilén-cikloheptán-1-ol, rac-18c; 6-metilén-1,3-dioxepán-5-ol,
rac-18d; 2,2-dimetil-6-metilén-1,3-dioxepán-5-ol, rac-18e; transz-2-brómciklohexán-1-ol,
rac-20) előállítása és a különböző szekunder alkoholok gyűrű méretének illetve jellegének a
lipáz katalizált kinetikus rezolválásra kifejtett hatásának tanulmányozása szakaszos és
folyamatos üzemmódban.92 Mivel a korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az enzimreakciók
szelektivitása a kivitelezés módjától nem függ,92 így a folyamatos üzemű kísérletek alapjául a
szakaszos módban kapott legjobb eredmények szolgáltak. A szintetikus felhasználhatóság
bemutatására a legjobbnak bizonyult enzim-szubsztrát párokkal a rezolválást preparatív
léptékben is megvalósítottuk.
4.2.2. A 2-metilén szubsztituált ciklusos allil-alkoholok (rac-23a-e, rac-27) előállítása
A 2-es helyzetben metilén szubsztituenst tartalmazó öt-, hat- és héttagú, heteroatomot
nem tartalmazó származékok (rac-23a-c),163,164,165 a bróm-vegyület (rac-27)166 illetve a 2metilén dioxepán származékok (rac-23d-e)167,168,169 előállítását irodalmi analógiák alapján
végeztük.
Az öttagú racém alkoholt (rac-23a) metil-2-oxociklopentánkarboxilátból (22a)
állítottuk elő lítium-alumínium-hidriddel történő redukcióval (36. ábra).163
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36. ábra A 2-metilén-ciklopentán-1-ol (rac-23a), 2-metilén-ciklohexán-1-ol (rac-23b) és 2-metilén-cikloheptán1-ol (rac-23c) előállítása163,164,165

A hat-és héttagú célvegyületeket (rac-23b,c) a megfelelő ketonok (24b,c) átalakításával
kálium-hidroxid és dimetilszulfoxid jelenlétében állítottuk elő164,165 (36. ábra).
Az összehasonlításként vizsgált transz-2-brómciklohexán-1-ol (rac-27) szintézisét
ciklohexén-oxid (26) hidrogén-bromidos gyűrűnyitási reakciójával, irodalomban kidolgozott
módszerrel valósítottuk meg.166

37. ábra A transz-2-brómciklohexán-1-ol (rac-27) előállítása166

Különböző aldehidek, ketonok reakcióba lépnek (Z)-but-2-én-1,4-diollal (28), és jó
termeléssel (2-alkil)-1,3-dioxep-5-ént (29) eredményeznek.170 Paraformaldehid vagy aceton
jelenlétében (Z)-but-2-én-1,4-diolból (28) gyűrűs acetál ill. ketál (rac-23d,e) képezhető (
38. ábra).
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PTS
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R1

O

d: ~65 %
e: ~30 %

O

R2

O

m-CPBA

O

CH2 Cl2
O
d: ~76 %
e: ~60 %

29d,e

R 2 Me 3S I
O
BuLi
THF

30d,e

23,29,30

R1

R2

d
e

H

H

CH 3

CH 3

O

R1
R2
O

H 2C

d: ~42 %
e: ~40 %

HO
r ac- 23d,e

38. ábra A 6-metilén-1,3-dioxepán-5-ol (rac-23d) és 2,2-dimetil-6-metilén-1,3-dioxepán-5-ol (rac-23e)
előállítása

A 30d,e epoxidok kereskedelmi termékek, ám igen drágák. A 28-as vegyületből
kiindulva költséghatékonyabb módon állíthatók elő a kívánt termékek (rac-23d,e). A reakció
során vízleválasztó feltétet alkalmazva a folyamat a termék képződésének irányába eltolható.
Amennyiben a termék tisztítása során alkalmazott desztillációt a savas közeg semlegesítése
nélkül végezzük, jóval magasabb hozam érhető el. Ez azzal magyarázható, hogy a reakció
alatt gyűrűs acetál és polimer acetál egyensúlyi elegye van jelen, és a desztilláció alatt a savas
közegben a polimer acetál kidesztillálható gyűrűs acetállá alakul át.
4.2.3. Ciklusos allil-alkoholok enzimkatalizált kinetikus rezolválása
A kísérletek során először a kettes helyzetben metilén csoportot tartalmazó racém
gyűrűs

alkoholok

(rac-23a-e,

39.

ábra)

enzimkatalizált

acilezésének

enantiomer

szelektivitását és fajlagos termelékenységét tanulmányoztuk szakaszos üzemmódban.171,172,173
A legjobbnak bizonyult biokatalizátorokkal a kinetikus rezolválást folyamatos üzemmódban
is megvalósítottuk. Összehasonlításként a kettes helyzetben szubsztituensként a metilén
csoporthoz hasonló méretű halogént tartalmazó transz-brómciklohexán-1-ol (rac-27)
enzimatikus átalakítását vizsgáltuk ugyanazon biokatalizátorokkal (39. ábra).174,175
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HO
X

lipáz
vinil-acetát

r ac-23a-e

23,31 a
X

AcO

HO
X
(S)- 23a-c ;
(R)- 23d,e

b

c

X

+

(R)-31a-c;
(S)-31d,e

d

e

-CH 2- -(CH2 )2 - -(CH2 )3 - -OCH2 O- -OC(CH 3) 2O-

HO

lipáz
vinil-acetát

Br
r ac-27

HO

AcO
+

Br

Br

(S,S)-27

(R,R)- 32

39. ábra Aciklusos allil-alkoholok (rac-23a-e) és a transz-brómciklohexán-1-ol (rac-27) lipáz katalizált
kinetikus rezolválása78,79,80,81

Célunk volt továbbá a szakaszos és folyamatos rendszerekben elvégzett kísérleti
eredmények összehasonlítása szelektivitás (E) és fajlagos termelékenység (r) szempontjából,
ezzel

további

kísérleti

adalékot

szolgáltatva

a

kutatócsoportunkban

hasonló

biotraszformációkra vonatkozó folyamatos üzemű eredményekhez.92
Mind a szakaszos, mind a folyamatos mód alkalmas volt preparatív léptékű kinetikus
rezolválás megvalósítására és ezzel az optikailag aktív alkoholok [(S)-23a-c; (R)-23d,e, (S,S)27] és acetátok [(R)-31a-c; (S)-31d,e, (R,R)-32] előállítására.
Az enantiomerszelektív acilezésekhez referenciaként racém acetátokat állítottunk elő
(rac-31a-e és rac-32) hagyományos kémiai módszerrel, acetil-kloriddal trietilamin
jelenlétében.

Ez

utóbbi

reakciókat

analitikai

léptékben,

azonosításhoz

illetve

gázkromatográfiás elemzéshez szükséges mennyiségben szintetizáltuk.
A optikailag aktív termékek abszolút konfigurációit a hattagú származék esetén
kísérletileg igazoltuk, a többi vegyület esetében analógia alapján feltételeztük. Ennek
értelmében

a

racém 2-metilén-ciklohexán-1-ol (rac-23b)

CaLB-katalizált

kinetikus

rezolválásával kapott enantiomer tiszta alkohol (+)-23b optikai forgatóképessége (S)-nek
bizonyult összhangban ugyanezen származék irodalomban közölt adataival.176,177 A képződő
acetátok ennek megfelelően (R)-konfigurációjúak a Kazlauskas szabálynak megfelelően.75 A
racém metilén-dioxepán származékok (31d,e) enzimatikus acilezése szintén Kazlasukas
szabály szerint játszódik le. Az előbbi esetekhez hasonlóan azonos geometriájú de az
aszimmetriacentrumhoz

kapcsolódó

szubsztituensek
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köszönhetően, előzőekkel szemben ellentétes (S)-konfigurációjú acetátokat [(S)-31d,e]
eredményeztek.
A rac-23e dioxepán származék az alkalmazott enzimek közül egyiknek sem volt
szubsztrátja, a további kísérletekben ezt a vegyületet nem vizsgáltuk.
4.2.4. Szakaszos üzemmód eredményei
A rac-23a-e és rac-27 szubsztrátok acilezési reakcióit számos lipázzal teszteltük (ún.
„screening”). Ezen észterezési reakciókhoz acil-donorként vinil-acetátot, reakcióközegként
hexán−THF elegyét alkalmaztunk és 1:1 enzim:szubsztrát arányt választottunk (5.
táblázat).74,178
Számos lipáz [lipáz AK (Pseudomonas fluorescens), lipáz PS (Pseudomonas cepacia),
CaLB (Candida antarctica Lipase B) és BUTE 3b133] − a vártnak megfelelően − magas
szelektivitással katalizálta a folyamatot (5. táblázat). Két proteáz, az α-kimotripszin és a
papain minden szubsztrát esetében inaktívnak bizonyultak.
Az eredmények a kutatócsoportban 2-es helyzetben szubsztituált cikloalkanol
származékokra (rac-23a-e) vonatkozó korábbi kísérleti adatokkal teljes mértékben
összhangban vannak.76,179 A legmagasabb szelektivitásokat az öt- és hattagú (rac-23a,b)
cikloalkanolok kinetikus rezolválása eredményezte (5. táblázat, 1-12). Az aktivitás és
enantiomer szelektivitás a gyűrű tagszámának növekedésével csökken, ahogyan ezt a héttagú
származékkal (rac-23c) kapott értékek is tükrözik (5. táblázat, 13-18). Ezzel szemben a
heterociklusos szubsztrát (rac-23d) esetében reakciósebesség és szelektivitás növekedés volt
tapasztalható. Egyedüli kivétel ez alól a CaLB, hiszen az általa katalizált reakció nem
sztereoszelektív, amit a >98%-os konverzió is jelez (5. táblázat, 23).
A gyűrű térkitöltését tovább növelve rac-23e esetében jelentős csökkenés volt
tapasztalható mind az aktivitást, mind a szelektivitást vizsgálva (5. táblázat, 26-32).
Összevetve a C2-pozícióban metilén szubsztituenst tartalmazó alkoholt (rac-23b), az αbróm-vegyülettel (rac-27; 5. táblázat, 33-38), a reakciósebesség a (rac-23b) vegyületre nézve
valamivel gyorsabb, míg a szelektivitás közel hasonló a két szubsztrátra vonatkoztatva (5.
táblázat, 1-12 és 33-38). Az eredmények arra utalnak, hogy az enzimatikus reakciók lefutására
nem csak az aszimmetriacentrummal szomszédos szubsztituens mérete, hanem a szomszédos
szénatom hibridállapota is komoly befolyással van.78,79,80,81
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5. táblázat Racém cikloalkanolok (rac-23a-e és rac-27) kinetikus rezolválása szakaszos üzemmódban78

a

Sorszám

Szubsztráta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

rac-23a
rac-23a
rac-23a
rac-23a
rac-23a
rac-23a
rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23c
rac-23c
rac-23c
rac-23c
rac-23c
rac-23c
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23e
rac-23e
rac-23e
rac-23e
rac-23e
rac-23e
rac-23e
rac-27
rac-27
rac-27
rac-27
rac-27
rac-27

Enzima

c
(%)
50
47
53
54
<5
40
51
52
53
51
42
<5
30
39
56
25
16
10
39
52
55
48
> 98
50
31
35
<5
5
<5
64
<5
5
51
12
49
55
9
29

BUTE 3b
Lipáz PS
Lipáz AK
CaLB
Lipozim TL IM
PLE
BUTE 3b
Lipáz PS
Lipáz AK
CaLB
Lipozim TL IM
PLE
BUTE 3b
Lipáz PS
Lipáz AK
CaLB
Lipozim TL IM
PLE
BUTE 3b
Lipáz PS
Lipáz AK
SG LAK
CaLB
Lipozim TL IM
PPL
BUTE 3b
Lipáz PS
Lipáz AK
SG LAK
CaLB
Lipozim TL IM
PPL
BUTE 3b
Lipáz PS
Lipáz AK
CaLB
Lipozim TL IM
PLE

eeb
(%)
96,0
87,2
99,7
99,7

> 100
» 200
> 100
75

54,5
99,7
99,8
97,1
94,2
64,8

18
> 200
> 200
61
78
30

30,6
55,5
99,8
23,8
13,1
4,0
58,8
97,2
99,0
89,0

7,6
22
55
7,9
6,4
2,1
50
> 200
48
> 200

98,7
40,8
12,0

> 200
> 200
1,8

42,0

1,7

20,5

1,6

1,3
99,2
12,8
86,9
98,8
9,3
12,7

1,9
> 100
87
64
51
20
2,2

d

d

d

d
d
d

Ec

d

d

d

d
d
d

A reakcióelegyből különböző időpontokban vett minták kerültek bemutatásra (23a: 4h, 23b: 8h, 23c: 8h, 23d: 24h,
23e: 24h, 23: 24 h).
b
Az ee(S)-23a–c, ee(R)-23d,e és ee(S,S)-27 értékeket gázkromatográfiás módszerrel határoztuk meg.
c
Az E értéke c-ből és ee(S)-23a-c/ ee(S,S)-27 vagy ee(R)-23d,e és ee(S)-31d,e segítségével határoztuk meg.30,31 A 100-200
tartományba eső értékeket >100, a 200-500 tartományba eső értékeket >200 és az >500 értékeket »200 értékekként
tűntettük fel.
d
E és ee értékeket alacsony <5 % illetve >98 % konverziók esetén nem határoztuk meg.
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4.2.5. Folyamatos üzemmód eredményei
Korábbi eredmények alapján a lipáz-katalizált kinetikus rezolválások esetében a
kivitelezés módja az enantiomer szelektivitást nem befolyásolja,92 így a szakaszos üzemmód
eredményeit felhasználva terveztük a folyamatos üzemű kísérleteket.
A folyamatos üzemben működő reaktorokban megvalósítható kinetikus rezolválásokat
három racém szekunder alkohollal tanulmányoztuk kereskedelmi és saját fejlesztésű
lipázokkal (rac-23b,d és 27, 40. ábra).74 A folyamatokat fajlagos termelékenység (r) /
enantiomer szelektivitás (E) szempontjából vizsgáltuk. Az átfolyásos reaktorban végrehajtott
kísérletek során a hőmérsékletet 20-50°C között, míg az áramlási sebességet pedig 0,1-0,3 mL
min-1 között változtattuk.
A folyamatos reaktor előnye, hogy alacsony térfogatáram esetén magas szelektivitású
enzimmel a kinetikus rezolválás a preferált enantiomer teljes konverziójával zajlik, így
néhány perc alatt analitikai célokra elegendő mennyiségű termék állítható elő. További előny,
hogy a termékek tisztán keletkeznek, nincs szükség az enzim szűrésére. A reakciók
kivitelezéséhez használt enzimmel töltött oszlopok többször is használhatóak az aktivitás
jelentősebb csökkenése nélkül. A fűthető / nyomásálló oszlopok lehetővé teszik a
hőmérséklet- és nyomásfüggés tanulmányozását is.

HO

23,31

b

X

X
X
r ac-23b,d

AcO

HO

d

-(CH2 )2 -

X

+

-OCH2O(S)-23b,
(R)-23d

vinil-acetát

(R)-31b,
(S)-31d

Lipázzal töltött reaktor
hexán - THF

HO

p
HO

T

AcO
+

Br

Br
rac-27

(S,S)-27

Br
(R,R)- 32

40. ábra Racém 2-metilciklohexán-1-ol (rac-23b), 6-metilén-1,3-dioxepán-5-ol (rac-23d) és trans-2brómciklohexán-1-ol (rac-27) kinetikus rezolválása folyamatos rendszerben [ : pumpa; ~~: termosztálható
egység; : nyomás szabályzó]78,79,80,81

A folyamatos üzemű tesztelések során X-CubeTM laborreaktort alkalmaztunk, melyhez
CatCartTM rozsdamentes acél hő- és nyomásálló katalizátorral tölthető oszlopokat
használtunk. Ezzel megvalósítható a hőmérséklet és az áramlási sebesség pontos szabályozása
(-10 − 150°C; 0,1-3 mL perc-1) (40. ábra).92
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A rac-23b és rac-27 szubsztrátok tesztelése során a CaLB-vel töltött oszlopon, míg a
dioxepán származék (rac-23d) esetében szol-gél immobilizált lipáz AK-val180 töltött oszlopon
vizsgáltuk a hőmérséklet és az áramlási sebesség konverzióra (c), enantiomer szelektivitásra
(E) és fajlagos termelékenységre (r) kifejtett hatását (6. táblázat).
6. táblázat Kiválasztott racém cikloalkanolok (rac-23b,d és rac-27) kinetikus rezolválása folyamatos
üzemmódban78

a

Sz.

Szubsztát

Enzim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-27
rac-27
rac-27
rac-27
rac-27
rac-27
rac-27

CaLB
CaLB
CaLB
CaLB
CaLB
CaLB
CaLB
SG LAK
SG LAK
SG LAK
SG LAK
SG LAK
SG LAK
SG LAK
CaLB
CaLB
CaLB
CaLB
CaLB
CaLB
CaLB

ta
(°C)
20
30
40
40
50
50
60
20
30
40
40
50
50
60
20
30
40
40
50
50
60

va
(mL perc-1)
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3

c
(%)
45
51
53
52
52
50
51
25
29
35
22
26
18
19
51
54
53
56
54
53
52

eeb
(%)
75,3
94,5
97,6
93,8
97,7
90,8
92,5
99,6e
99,5e
99,0e
99,3e
98,9e
99,1e
98,8e
94,1
96,4
96,9
97,9
97,4
96,5
96,9

Ec

70
70
62
57
75
64
57
» 200
» 200
> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
65
46
55
35
61
55
79

rd
(µmol perc-1g-1)
7,2
8,3
8,6
16,8
17,0
24,5
24,9
4,8
5,6
6,7
8,3
9,8
10,2
10,9
5,8
6,1
6,0
12,6
12,1
17,9
17,6

Folyamatos üzemű reakció eredményei stacionárius állapotban [hexán-THF-vinil-acetát 2:1:1 (10 mg mL-1; 0.090 M
rac-23b, 0,077 M rac-23d vagy 0,057 M rac-27); lipázzal töltött CatCartTM oszlop, a mintavétel 60 perccel a reakció
indítása után történt]
b
A visszamaradt alkohol enantiomerfeleslege. Az ee(S)-23b, ee(R)-23d, ee(S)-31d és ee(S,S)-27 értékeket gázkromatográfiás
módszerrel határoztuk meg.
c
Az E értékét c és ee(S)-23b / ee(S,S)-27 felhasználásával vagy ee(R)-23d és ee(S)-31d értékekből számítottuk ki.30,31 A 100-200
tartományba eső értékeket >100, a 200-500 tartományba eső értékeket >200 és az >500 értékeket »200 értékekként
tűntettük fel.
d
Specifikus reakció sebesség (r) áramló rendszerben.92
e
Az (S)-31d acetát mellett 3-6 % meghatározatlan melléktermék képződés volt megfigyelhető. A képződő acetát
enantiomerfeleslege (ee(S)-31d) adott.

A hőmérséklet emelésével a biokatalizátor aktivitásának növekedése figyelhető meg,
ezzel párhuzamosan az áramlási sebesség is növelhető. Így a maximális 50%-os konverzió
gyorsabban elérhető, hiszen míg 20°C-on 0,1 mL perc-1 addig 50°C-on 0,2 mL perc-1, épp a
duplája az áramlási sebesség a kezdeti értéknek.
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Összehasonlítva a folyamatos (6. táblázat) és szakaszos (7. táblázat) üzemmód idő
függvényében feltűntetett eredményeit, szakaszos módban végrehajtott rezolválással 8 óra
reakcióidő (7. táblázat, 3,7 és11), míg a folyamatos üzemben 30 perc is elegendő volt
ugyanazon konverzió eléréshez (6. táblázat, 2, 9 és 16).
A

reakciókat ∼50%

körüli

konverzióknál

hasonlítottuk

össze

és

folyamatos

üzemmódban mindhárom vizsgált szubsztrát (rac-23b,d és rac-27) esetében a fajlagos
termelékenység meghaladta a szakaszos kísérletek eredményeit.
7. táblázat Racém cikloalkanolok (rac-23b,d és rac-27) kinetikus rezolválásának időfüggése szakaszos
üzemmódban78

a

Sorszám

Szubsztráta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23b
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-23d
rac-27
rac-27
rac-27
rac-27

Enzima

CaLB
CaLB
CaLB
CaLB
SG LAK
SG LAK
SG LAK
SG LAK
CaLB
CaLB
CaLB
CaLB

Idő
(h)
2
4
8
24
2
4
8
24
2
4
8
24

c
(%)
29
43
52
53
8
13
24
48
34
46
53
54

eeb
(%)
39,9e
70,3e
94,2e
98,5e
> 99f
> 99f
> 99f
97,9f
48,5e
79,2e
97,3e
98,8e

Ec

69
51
54
65
> 200
> 200
> 200
> 200
63
53
62
65

rd
(µmol perc-1g-1)
15,9
11,7
7,0
2,0
4,9
4,2
3,9
2,6
12,7
8,7
4,9
1,7

Kísérleti leírást a megadott hivatkozás tartalmazza.78
A visszamaradt alkohol enantiomerfeleslege. Az ee(S)-18b, ee(R)-18d, ee(S)-19d és ee(S,S)-20 értékeket gázkromatográfiás
módszerrel határoztuk meg.
c
Az E értékét c és ee(S)-23b / ee(S,S)-27 felhasználásával vagy ee(R)-23d és ee(S)-31d értékekből számítottuk ki.30,31 A 100200 tartományba eső értékeket >100, a 200-500 tartományba eső értékeket >200 és az >500 értékeket »200
értékekként tűntettük fel.
d
Specifikus reakció sebesség (r) áramló rendszerben.
e
Az (S)-31d acetát mellett 3-6 % meghatározatlan melléktermék képződés volt megfigyelhető. A képződő acetát
enantiomerfeleslege (ee(S)-19d) adott.
b

A 2-metilén-ciklohexán-1-ol (rac-23b) esetében a rezolválást CaLB-vel végeztük. A
reakciósebességet összehasonlítva ∼51-52%-os konverzióknál 8,3 és 7,0 µmol perc-1g-1
értékeket kaptunk a folyamatos illetve a szakaszos módban [(R)-31b]. A dioxepán származék
(rac-23d) szol-gél immobilizált enzimmel katalizált reakcióját 24-29%-os konverziónál
vizsgálva szintén a folyamatos rendszerrel érhető el a magasabb fajlagos termelékenység: 5,6
vs 3,9 µmol perc-1g-1. A transz-brómciklohexán-1-ol (rac-27) CaLB katalizált észterezése 5354%-os hozamnál 6,1 és 4,9 µmol perc-1g-1 fajlagos termelékenység értékekkel az X-CubeTMban végrehajtott kísérletek ismét eredményesebbnek bizonyultak. A fajlagos termelékenység
értékek mellett a reakcióidőket is érdemes figyelembe venni. A szakaszos módban több órás
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kevertetéssel kaptuk meg ugyanazt a terméket, amit folyamatos módban már 30 perc elteltével
azonosítottunk.
Várakozásaimnak megfelelően mindhárom vizsgált szubsztrát (rac-23b,d és rac-27)
esetében a kétféle üzemmódban elvégzett kísérletek hasonló szelektivitást eredményeztek
[rac-23b esetében 57-70 (6. táblázat, 1-7) és 51-69 (7. táblázat, 1-4); rac-23d esetében
mindkét üzemmódra nézve >200 (6. táblázat, 8-14 és 5-8); rac-27 esetében 35-79 (6. táblázat,
15-21) és 53-65, 9-12)]. A CaLB által katalizált reakciók esetében a szelektivitás
gyakorlatilag változatlan. A dioxepán származéknál (rac-23d) a szol-gél lipáz AK-val a
szakaszos kísérletekre nézve enyhe szelektivitás csökkenés figyelhető meg (»200-ról >200-ra
csökkent érték). Ezekből az eredményekből arra következtettünk, hogy folyamatos
üzemmódban amennyiben magasabb hőmérsékleten dolgozunk az áramlási sebességet
növelve a fajlagos termelékenység növelése a szelektivitás jelentősebb változása nélkül
valósítható meg.
Az eredmények tükrében elmondható, hogy a hőmérséklet emelkedésének az
enantiomer szelektivitásra jelentős hatása nincs. Ezzel ellentétben a fajlagos termelékenység
(r) lineáris növekedése figyelhető meg a hőmérséklet függvényében.
4.2.6. Preparatív léptékű vizsgálatok
Célunk a szakaszos és folyamatos módszerrel megvalósítható lipáz-katalizált kinetikus
rezolválások szintetikus alkalmazhatóságának bemutatása volt. Ennek érdekében preparatív
léptékben is megvalósítottuk a kísérleteket mind szakaszos, mind folyamatos üzemmódban
úgy,

hogy

a

körülmények

mindvégig

összehasonlíthatóak

maradjanak:

szubsztrát

-1

koncentráció 10 mg mL , az acilezőszer vinil-acetát és az oldószer hexán:THF 2:1.
Az előzetesen kivitelezett szakaszos (5. táblázat) eredményekre támaszkodva a
méretnövelt kísérleteket CaLB katalizátorral valósítottuk meg (8. táblázat, Panel A).
Összhangban a korábbi kísérleti adatokkal (5. táblázat, 16) a héttagú gyűrű (rac-23c)
rezolválása preparatív léptékben sem hozott jobb eredményt és ∼70%-os enantiomer
tisztasággal sikerült előállítani az (R)-31c terméket (8. táblázat, 3).
A folyamatos üzemű preparatív kísérletekhez a rac-23b,d és rac-27 szubsztárokat
választottuk. Mérlegelve az eddigi tapasztalatokat (6. táblázat), 50°C-on és 0,2 mL perc-1
áramlási sebességgel valósítottuk meg az acilezési reakciókat (8. táblázat, Panel B).
A termék enantiomer szelektivitása (E) és enantiomer tisztasága (ee) szakaszos és folyamatos
eredményeket összevetve hasonló, a fajlagos termelékenység (r) ezzel szemben több mint
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duplájára nő folyamatos kísérletek során (8. táblázat, rac-23b: 8,9 vs 16,9 µmol min-1g-1, rac23d: 1,4 vs 5,4 µmol min-1g-1, rac-27: 4,2 vs 11,9 µmol min-1g-1).
8. táblázat Racém cikloalkanolok (rac-23a-d, rac-27) preparatív léptékű lipáz katalizált kinetikus rezolválása;
Panel A: rac-23a-d és rac-27 kinetikus rezolválása szakaszos módban 25°C-on; Panel B: rac-23b,d és rac-27
kinetikus rezolválása folyamatos módban 50°C-on, stacioner állapotban78

Sorszám

Szubsztr.

Enzim

Visszamaradt
alkohola
Hozam
ee
(%)
(%)

Képződő
acetátb
Hozam
ee
(%)
(%)

Ec

rd

(µmol perc-1g-1)

Panel Ae
1
2
3
4
5

rac-23a
rac-23b
rac-23c
rac-23d
rac-27

CaLB
CaLB
CaLB
SG LAK
CaLB

14
16
15
42
34

94,8
89,2
74,7
40,8
92,1

45
47
46
19
48

89,0
60
89,0
51
70,0
12
98,8c > 200
91,0
65

27,4
8,9
2,1
1,4
4,2

Panel Bf
6
7
8

rac-23b
rac-23d
rac-27

CaLB
SG LAK
CaLB

17
43
35

92,9
34,8
98,0

48
15
48

90,0
93
c
98,9 > 200
85,0
55

16,9
5,7
11,9

a

Az ee(S)-23a-c, ee(R)-31d, és ee(S,S)-20 értékeket gázkromatográfiás módszerrel határoztuk meg.
Az ee(R)-31a-c és ee(R,R)-32 értékeket a c és ee(S)-23a-c/ee(S,S)-27 értékekből számítottuk.
c
Az enantiomer szelektivitás E értékeket ee(S)-23a-c/ee(S,S)-27 vagy ee(R)-23d és ee(S)-31d-ből számítottuk ki.30,31 A 100200 tartományba eső értékeket >100, a 200-500 tartományba eső értékeket >200 és az >500 értékeket »200
értékekként tűntettük fel.
d
Specifikus reakció sebesség (r) áramló rendszerben.
e
A rac-23-a-d és rac-27 kinetikus rezolválása preparatív léptékben, szakaszos üzemmódban.
f
A rac-23-b,d és rac-27 kinetikus rezolválása preparatív léptékben, folyamatos üzemmódban.
b
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4.3. Új dinamikus kinetikus rezolválási eljárás kidolgozása
A munka célja olyan új dinamikus kinetikus rezolválási módszer kidolgozása volt,
amely teljesen átfolyásos üzemmódban működő készülékkel könnyen általánosítható a
szubsztrátok,

az

acilezőszerek,

a

katalizátorok

és

a

paraméterek

szempontjából.

Kísérleteinkben modellvegyületként a legegyszerűbb aromás szekunder alkohol, az 1feniletanol (rac-20a) és ennek analógiájára egy tipikus racém szekunder amin, az 1feniletilamin (rac-33) dinamikus kinetikus rezolválását valósítottuk meg folyamatos
átfolyásos rendszerrel. Mindkét reakció jól követhető gázkromatográfiás módszerrel, királis
állófázison. A szubsztrát (rac-20a,33) sztereoszelektív acilezési reakcióját enzimkatalizált
módon, míg a visszamaradó (S)-szubsztrát [(S)-20a,33] racemizációját kémiai módszerekkel
valósítottuk meg (41. ábra).

41. ábra Az 1-feniletanol (rac-20a) dinamikus kinetikus rezolválása181

Elsőként mindkét szubsztrát (rac-20a,33) esetében az elemi lépések (rezolválás és
racemizáció) optimalizálását végeztük el.
4.3.2. Rezolválás
A megfelelő biokatalizátor kiválasztása bizonyult az egyszerűbb feladatnak. A racém 1feniletanol (rac-20a) esetében a korábbi folyamatos üzemű kinetikus rezolválások
eredményeire alapozva92 a CaLB választottuk, mely 30-70°C hőmérséklet tartományban
ugyanazon szelektivitással és fajlagos termelékenységgel képes katalizálni az acetát [(R)-21a]
képződését. A racém 1-feniletilamin (rac-33) folyamatos rendszerben történő kinetikus
rezolválására az előzetes kísérletek alapján szintén a CaLB bizonyult a legalkalmasabbnak.
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4.3.3. Racemizáció
A folyamatos üzemű kinetikus rezolválás megvalósíthatósága mellett a folyamatos
dinamikus kinetikus rezolválások lényeges eleme a racém kiindulási anyag nem reaktív
enantiomer formájának hatékony racemizációja.
A racemizáló katalizátorok teszteléséhez először szakaszos üzemben preparatív
léptékben külön-külön elvégeztük mindkét szubsztrát (rac-20a,33) enzimkatalizált kinetikus
rezolválását. Ezzel az (S)-alkohol / (R)-acetát [(S)-20a / (R)-21a] és az (S)-amin / (R)acetamid [(S)-33 / (R)-34] 50-50 %-os elegyeit kaptuk. A racemizáció további vizsgálatára
ezeket az elegyeket folyamatos üzemben acilezőszer és oldószer jelenlétében racemizáló
katalizátorokkal töltött átfolyásos reaktoron áramoltattuk át. Minden esetben 30-120°C-os
hőmérséklet és 0,1-1 mL×perc-1 áramlási sebesség tartományban vizsgálatuk a racemizáló
lépést. A reaktorból kifolyó elegyeket királis állófázisú gázkromatográfiás módszerrel
követtem nyomon a visszamaradó kiindulási anyag [(S)-20a/3] racemizációjának és a
képződött termék [(R)-21a/34] esetleges mellékreakciójának vizsgálata céljából.
4.3.4. (S)-1-feniletanol ((S)-20a) racemizációja
Irodalmi példák alapján az 1-feniletanol (20a) racemizációja vanádium-sókkal
megvalósítható.182 A racemizáció mechanizmusvizsgálata kapcsán

18

O-jelölt kísérletekkel

igazolták, hogy a kulcs lépés a karbénium ion képződés (42. ábra).182

42. ábra A racém 1-feniletanol vanádium-katalizált racemizációjának mechanizmusa182

A kísérleteket a vanádium-oxiszulfát (VOSO4) mint heterogén racemizáló katalizátor
alkalmazásával kezdtük.182 Ez a vízoldható só folyamatos reaktorban alkalmazva
feltételezhetően túlzott aktivitása miatt a racemizáción felül a kiindulási alkohol [(S)-20a]
közel 80%-át sztirollá alakította, emellett etilbenzol és acetofenon képződését is tapasztaltuk.
Megfontolásaink szerint ha a katalizátort valamilyen szilárd, a vizsgált reakció szempontjából
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inert hordozó felületén rögzítjük, megfelelő aktivitás érhető el. Hordozóként szilikagélt,
Celite® 545-öt és alumínium-oxidot (neutrális) választottunk, majd megvalósítottuk az 1:5
arányú katalizátor:hordozó rögzítéseket. A VOSO4 vizes oldata savas kémhatású (pH∼3),
ezért a pH katalizátor aktivitására kifejtett hatásának vizsgálta céljából a rögzítéseket pufferrel
beállított, három különböző pH-jú katalizátorral (pH = 3, 5, 7) elvégeztük. A katalizátorokat a
fent említett (S)-alkohol / (R)-acetát [(S)-20a / (R)-21a] eleggyel (ee(S)-20a=88,5%) teszteltük.
Az eredmények alapján a VOSO4 / Celite / pH=3 katalizátornál észleltük melléktermék
képződés nélküli racemizációt (ee(S)-20a = 75,6 %). Következő katalizátorként a
vanádium(V)oxidot (V2O5) vizsgáltuk. Ezzel a Celite® 545/ VOSO4 rögzített katalizátorhoz
hasonló racemizáló hatást értünk el. Előnye a rögzített VOSO4 katalizátorokkal szemben,
hogy nem igényel semmilyen előkészítést, közvetlenül alkalmazható átfolyásos reaktorban.
Végül a vanádium(IV)oxidot (V2O4) teszteltünk, mellyel viszonylag kevés melléktermék
képződés mellett [sztirol, acetofenon, bisz-(1-feniletil)éter mezo és racém izomerek 1:1
arányú elegyeként] értünk el majdnem teljes racemizációt.
A dinamikus kinetikus rezolválási kísérletekben az (S)-1-feniletanol [(S)-20a]
racemizációjához a továbbiakban a vanádium(IV)oxid katalizátort alkalmaztuk. Távlati tervek
között

szerepel

a

VOSO4

alapú,

hordozóra

(elsősorban

megfelelő

pórusméretű

molekulaszitákra) rögzített racemizáló katalizátorok fejlesztése.
4.3.5. (S)-1-feniletilamin ((S)-33) racemizációja
A racém 1-feniletilamin ˙(rac-33) kinetikus rezolválásánál a visszamaradó (S)enantiomer [(S)-33] racemizációjához az előzetes kísérleteink alapján a Raney-nikkel
katalizátort választottuk, mely 40-70°C-os hőmérséklet tartományban volt a legalkalmasabb a
racemizáció

kivitelezésére.183

A

racemicáció

és

a

melléktermékek

képződése

hidrogénezés/dehidrogénezés mechanizmusú amin−imin egyensúlyi reakcióval magyarázható
(43. ábra).183

43. ábra A racém 1-feniletilamin Raney-nikkel-katalizált racemizációjának mechanizmusa183
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Ebben az esetben is a kísérletek során az előzőleg előállított (S)-amin / (R)-acetamid
[(S)-33 / (R)-34] 50-50%-os elegyét áramoltattuk át a Raney-nikkellel töltött CatCartTM
oszlopon. Melléktermékként bisz-(1-feniletil)amint (mezo és racém izomerek elegye)
mutattunk ki.
4.3.6. Dinamikus kinetikus rezolválás alternáló sorba kötött átfolyásos rendszeren
Sorba kötött reaktor-rendszerrel teljes átfolyásos folyamatos üzemmódban valósítottuk
meg a dinamikus kinetikus rezolválást (44. ábra). A DKR eltérő hőmérsékleteken (Tresz,1 Tresz,n+1 és Trac,1 - Trac,n) ám azonos átfolyási sebességgel (v) üzemeltetett, sorba kötött
egységeket (n=1,2, ... ∞) tartalmazó, alternáló sorba kötött folyamatos átfolyással működő
reaktor segítségével megvalósítható. Az A1-An+1 egységekben zajlik a rezolválás, a B1-Bn
egységekben a szubsztrát racemizációja.

P

Rezolválás

Rezolválás

A1

An+1

v

Tresz,1

Tresz, n+1

rac-20a,33

(R)-21a,34

Bn

Trac,n
n
Racemizáció
44. ábra Folyamatos üzemű teljes átfolyásos sorosan kötött reaktorrendszer dinamikus kinetikus rezolválás
megvalósításához181

A rezolváló (A jelű) és racemizáló (B jelű) CatCartTM egységeket a megfelelő
katalizátorral töltve alternáló sorba kötöttük majd azonos nyomáson (P) és azonos áramlási
sebességgel (v) üzemeltettük őket. A különálló egységek külön-külön termosztálhatóak (Tresz,1
- Tresz,n+1 és Trac,1 - Trac,n), így hőmérséklet szempontjából könnyen optimalizálható a folyamat.
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A szubsztrátokból ˙(rac-21a,33) 10 mg mL-1 koncentrációjú oldatokat készítettünk.
Ehhez acilezőszert vagy acilezőszer keveréket adtunk, majd egy inertizált mintatartóba téve
az oldatot inert (argon) atmoszféra alól az X-CubeTM reaktor pumpájának segítségével az
oldatot

átvezettük

a

reaktorrendszeren.

Különböző

hőmérsékleteken,

különböző

acilezőszerekkel és különböző átfolyási sebességeken vizsgáltuk a folyamatot. A kifolyó
elegyet a reaktorban levő folyadék térfogatának megfelelő frakciókra szedtük (∼4 mL). A
stacioner állapot beállása után vett frakciókat egyesítettük, majd izoláltuk a termékeket és
melléktermékeket.
4.3.7. Az áramlási sebesség hatása a racém 1-feniletanol (rac-21a) dinamikus kinetikus
rezolválása során
Először az áramlási sebesség (v) konverzióra és enantiomer tisztaságra (ee) gyakorolt
hatását vizsgáltuk. A rezolváló egységeket 60°C-ra, a V2O4 racemizáló egységeket 70°C-ra
termosztáltuk. Oldószerként hexán-etilacetát 9:1 arányú elegyét használtunk (az etilacetát
ebben az esetben az acilezőszer szerepét is betölti). A stacioner állapot beállásához a teljes
holttérfogat ~8×-os átfolyása szükséges. A
GC adatok alapján elmondható, hogy a magasabb áramlási sebesség (v) okozta csökkent
tartózkodási idő a konverzió romlását eredményezte, viszont az enantiomer tisztaság (ee)
változatlan maradt (9. táblázat).
9. táblázat Racém 1-feniletanol (rac-20a) dinamikus kinetikus rezolválása folyamatos átfolyásos reaktorban állandó
nyomáson (1 bar) eltérő átáramlási sebességekkel (v) hexán-etilacetát 9:1 oldószerben181

a

Rezolváló
katalizátor
CaLB
60°C
CaLB
60°C
CaLB
60°C

Racemizáló
katalizátor
V2O4
70°C
V2O4
70°C
V2O4
70°C

na
4
4
4

Átfolyás (v)
mL perc-1
0,5
0,6
0,7

Konverziób
%
37,1
32,6
28,4

ee(R)-8ac
%
96,2
96,3
95,8

Ismétlődő egységek száma (44. ábra), az A1 egység két darab sorba kötött CaLB-vel töltött CatCartTM oszlopot
tartalmazott.
b
Az ee(R)-21a értékeket, valamint a konverziót gázkromatográfiás módszerrel határoztuk meg.30,31

4.3.8. Az acilezőszer hatása a racém 1-feniletanol (rac-21a) dinamikus kinetikus
rezolválása során
Az acilezés sebessége és szelektivitása nagyban függ az acilezőszertől, ezért rezolválás
optimalizálása érdekében különböző acilezőszerek hatását teszteltük (10. táblázat):
etilénglikol-diacetát, etilacetét, vinil-acetát és izopropenil-acetát.
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Érdekes módon az etilénglikol-diacetáttal extrém magas enantiomer tisztaságot (ee(R)21a=99,9%)

értünk el, viszont a kiindulási alkohol (20a, 38,2%) nagy mennyiségben maradt

vissza. Ebből következik, hogy az acilezés sebessége alacsony és ilyen körülmények között
nem hatékony a DKR. Abban az esetben, ha az oldószerként használt hexán-etilacetát elegy
mellett nem alkalmaztunk egyéb acilezőszert, akkor az acilezési folyamat gyorsabb, a
visszamaradó alkohol mennyisége kevesebb (20a, 24,2%), viszont a konverziót a
melléktermékként képződő bisz-(1-feniletil)éter (mezo és racém izomerek 1:1 arányú
elegyeként) rontotta le.
Szakaszos üzemmódú rázatott lombikos reakciókban a vinil-acetát vagy izopropenil-acetát
acilezőszerek alkalmazásával gyors enzim-katalizált acilezés valósítható meg megfelelően
magas enantiomer tisztaságú terméket [(R)-21a, ee(R)-21a>90%] eredményezve. Erre alapozva
folytatásként két acilezőszert teszteltünk: a vinil-acetátot és az izopropenil-acetátot (10.
táblázat). Miután ezek szelektív acilezőszerek, ötvözve a két előnyös tualjdonságot, mint
gyorsaság és szelektivitás, megpróbáltunk „kevert acilezőszerrel” eredményesebb kinetikus
rezolválást megalósítani (10. táblázat). Ezzel a módszerrel magasabb konverziót értünk el és
kevesebb melléktermék képződött, viszont romlott az enantiomer tisztaság és még ekkor is
jelentős mennyiségű kiindulási alkohol (20a) maradt vissza a kifolyó elegyben. A kevert
acilezőszer-rendszert a továbbiakban nem alakalmaztuk. A legjobbnak bizonyult acilezőszer
az etilacetát volt.
10. táblázat Racém 1-feniletanol (rac-20a) dinamikus kinetikus rezolválása különböző acilezőszerekkel folyamatos
átfolyásos reaktorban állandó nyomáson (1 bar), állandó átáramlási sebességgel (v= 0,5 mL perc-1) 181

Oldószera
Hex / EGDA
Hex / EtOAc
Hex / EtOAc
Hex / EtOAc
Hex / EtOAc
Hex / EtOAc

Acilezőszerb

Rezolváló
katalizátor

Racemizáló
katalizátor

nc

Konverziód
%

ee(R)-21ae
%

0,5 ekv. Va
0,6 ekv. iPreAc
0,6 ekv. iPreAc
1,0 ekv. iPreAc

CaLB 60 °C
CaLB 60 °C
CaLB 60 °C
CaLB 60 °C
CaLB 70 °C
CaLB 70 °C

V2O4 70°C
V2O4 70°C
V2O4 70°C
V2O4 70°C
V2O4 65°C
V2O4 65°C

4
4
4
4
4
4

41,2
39,8
39,2
45,7
48,3
65,3

99,9
96,0
95,2
96,2
93,1
89,7

Hex: hexán; EGDA: etilénglikol-diacetát; Va: vinil-acetát; iPreAc: izopropenil-acetát
Az oldószerek térfogataránya mindegyik esetben rendre 9/1.
b
Az additív acilezőszer mennyisége a kiindulási racém 1-feniletanolra (rac-20a) vonatkoztatva.
c
Ismétlődő egységek száma (44. ábra), az A1 és az A5 egység két darab sorba kötött CaLB-vel töltött CatCartTM
oszlopot tartalmazott.
d
Az ee(R)-21a értékeket, valamint a konverziót gázkromatográfiás módszerrel határoztuk meg.30,31
a
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4.3.9. Racém 1-feniletanol (rac-20a) dinamikus kinetikus rezolválása
A reakcióelegy először az enzimmel töltött katalizátor oszlopon halad át (rezolválás).
Az előbb említett melléktermék képződése az alkoholból történik a racemizáló katalizátor
hatására, így ha a kiindulási elegyhez a racém 1-feniletanol (rac-20a) mennyiségére számolt
0,5 ekvivalens mennyiségnél több olyan acilezőszert adtunk, akkor feltételezhetően
csökkenthető a bisz-(1-feniletil)éter típusú melléktermékek képződése. Ennek magyarázata,
hogy a reakcióelegy a reaktorba belépve a biokatalizátorral töltött oszlopon halad át és
amennyiben a kinetikus rezolválás végbemegy, az innen kilépő és a racemizáló egységbe
belépő elegy (S)-alkohol [(S)-20a] tartalma maximálisan 50 %.
Az alternáló rendszerben két racemizáló lépés között az enzim nem képes teljes
mértékben elvégezni a kinetikus rezolválást, több a visszamaradt alkohol (20a), amelyből a
soron következő racemizáló lépésben több melléktermék képződik. Mivel az eddig ismertetett
kísérletek során minden esetben jelentős mennyiségű volt a végtermék [(R)-21a] mellett a
visszamaradó kiindulási alkohol (20a), így megemeltük az enzim mennyiségét a rezolválási
lépéseknél. Így olyan rendszert építettünk ki (44. ábra, n=4), melynek A1 és A5 rezolváló
egysége három-három, míg A2, A3, A4 egységei két-két sorba kötött CaLB-CatCartTM
oszlopot tartalmaztak. A B1-B4 egységeknél egy-egy V2O4-CatCartTM (65°C) oszlopot
használtunk. A 0,5 mL perc-1 átfolyási sebesség mellett a stacioner állapot beállta utáni
frakciókat összegyűjtöttük, melyekből 10% visszamaradó (S)-1-feniletanol [(S)-20a] mellett
melléktermékként legnagyobb mennyiségben bisz-(1-feniletil)étert izoláltunk (23%). A
nyerstermék kromatográfiás tisztítása után a várt főtermék, az (R)-1-feniletil-acetát [(R)-21a,
ee(R)-21a=94,5%] termelése 63%-nak adódott. Ennél a tesztnél az első rezolváló egység (három
sorba kötött CaLB-oszlop) a többitől eltérően 30°C-ra volt termosztálva. Abban az esetben, ha
ezek az egységek is 70°C-on működtek, a vártnak megfelelően csökkent enantiomer
tisztaságú főterméket [(R)-21a] kaptunk (61% konverzió mellett ee(R)-21a=91,5%).
Az enzim működési hőmérsékletének növelésével a szelektivitás rovására a kapacitás
növelhető. A tesztek során alacsonyabb hőmérsékletű V2O4 egységeken kevesebb
mellékreakciót tapasztaltunk, ezért magasabb hőmérsékletű enzimmel (70°C) és alacsonyabb
hőmérsékletű racemizáló katalizátorral (65°C) is elvégeztük a dinamikus kinetikus
rezolválásokat. Így magasabb konverziókat értünk el, viszont az enantiomer tisztaság (ee) az
elfogadható értékek alá csökkent.
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4.3.10. Racém 1-feniletilamin (rac-33) dinamikus kinetikus rezolválása
A racém 1-feniletanollal (rac-21a) végzett kísérletek tapasztalatai alapján a racém 1feniletilamin (rac-33) dinamikus kinetikus rezolválását (41. ábra) is sikeresen végeztük el a
sorba kötött rendszerrel (44. ábra). A rezolváló egységek közül az A1 három, az A2-5 két-két
sorba kötött CaLB-oszlopot (70°C) tartalmaztak, racemizáló egységekként egy-egy Raneynikkel-CatCartTM oszlopot (60 °C) alkalmaztunk. Oldószerként hexán helyett toluol volt
megfelelő, az átfolyási sebességet az előzetes tesztek alapján 0,2 mL perc-1 áramlási
sebességet választottuk. A stacioner állapot beállta után gyűjtött frakciók feldolgozását
követően főtermékként 61% (R)-N-(1-feniletil)acetamidot [(R)-34, ee(R)-34=94,5%] kaptunk.
Abban az esetben, ha a rezolváló egységek 30°C-on üzemeltek, a főtermék alacsonyabb
konverzióval képződött [(R)-34, 59%, ee(R)-34=96,5%).
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4.4. Lipáz biokatalizátorok fejlesztése
A biokatalízis során fontos szerepet játszik az enzim szelektivitása és stabilitása. Ez
több úton is fokozható: új enzimek keresésével,74,184 vagy a már ismert enzimek tulajdonságjavulást eredményező rögzítésével.123,186,185
A lipázok robosztus rögzítési formájaként korábbi munkáink123,186 alapján igen
alkalmasnak bizonyult szol-gél rögzítési technika további optimalizálását választottuk. A
szisztematikus vizsgálatok (prekurzor / hordozó / rögzítési körülmények / adalékok hatásai)
összehasonlítható elvégzése miatt a kísérleteket zömében a Pseudomonas fluorescens lipázon
(lipáz AK) végeztük. A módszer (normál, ill. kompozit szol-gél) más lipázra (lipáz PS) és
hordozóra történő kiterjesztésével is foglalkoztunk.
Célunk volt olyan biner és terner szol-gél rendszerek szisztematikus vizsgálata,
amelyeket alkiltrietoxiszilánok [R’-Si(OEt)3 / alkilTEOS], feniltrietoxiszilán [PhSi(OEt)3 /
PhTEOS] és tetraetoxiszilán [Si(OEt)4 / TEOS] kombinációival hoztunk létre. Korábbi
eredmények alapján a szilárd hordozóra (Celite® 545) történő kicsapást követő szol-gél
polimerizációval nyert biokatalizátorok számos előnyös sajátsággal bírtak: a hordozó
viszonylag egységes szemcseméret eloszlása megmaradt, a rögzített enzim fajlagos
enzimaktivitása (egységnyi enzimtartalom által átalakított anyag mennyisége) egy
nagyságrenddel is megnövekedett, a szol-gél / Celite lipáz AK CatCartTM oszlopba töltve
hatékonyan alkalmazható acilezési reakciók katalízisére.187 Ezen okokból kifolyólag kompozit
szol-gél immobilizálási módszerrel fejlesztettünk új biokatalizátorokat.185
Az előállított biokatalizátorokat a legegyszerűbb aromás szekunder alkohol racém 1feniletanol (rac-20a) kinetikus rezolválási reakciójával teszteltük.92 Összehasonlításképpen
egy moderált szelektivitású alifás szekunder alkohol, a 2-heptanol (rac-35) acilezési
reakcióját vizsgáltuk (45. ábra).

OH
R

lipáz
vinil-acetát

OH
+

R

(S)-20a,35

rac-20a,35

R

OAc

20a

35

Ph

CH3(CH2)4-

R

(R)-21a,36

45. ábra Recém 1-feniletanol (rac-20a) és racém 2-heptanol (rac-35) kinetikus rezolválása
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Oldószerként hexán-THF 2:1 arányú elegyét, acilezőszerként pedig vinil-acetátot
alkalmaztunk. A reakciókat 4 mL-es mintatartó üvegben, a rázógépet 30°C-ra termosztálva,
1200 rpm fordulatszámon végeztem. A reakció indítását követően 2, 4, 8, 24 óra elteltével
vettünk mintákat, melyeket gázkromatográfiás módszerrel elemeztünk. Az enzimek
katalitikus tulajdonságait a konverzióval (c), specifikus biokatalizátor aktivitással (UB),
specifikus enzim aktivitással (UE), enantiomer szelektivitással (E) és enantiomer tisztasággal
(ee) jellemeztük.
A specifikus biokatalizátor aktivitás [UB (µmol×perc-1×g-1)] a kiindulási alkohol
mólszámából [nrac (µmol)], a konverzióból [c], a reakcióidőből [t (perc)] és a szol-gél
immobilizált biokatalizátor tömegéből [mB (g)] számítható.
UB= (nrac × c) / (t × mB)
A specifikus enzim aktivitás [UE (%)] egy viszonyszám, az immobilizált biokatalizátor
számított enzimtartalmának aktivitását (Uimm-LAK) vonatkoztatjuk a szabad, nem rögzített lipáz
AK aktivitásához (ULAK). Az immobilizált katalizátor aktivitása (Uimm-LAK) a racém alkohol
mólszámából [nrac (µmol)], a konverzióból [c], a reakcióidőből [t (perc)] és a bikatalizátor
számított enzim mennyiségéből [mE (g)] számítható.
UE= 100 × Uimm-LAK / ULAK = 100 × Uimm-LAK / [(nrac × c) / (t × mE)]
Az enantiomer szelektivitást (E) a konverzióból és a visszamaradó alkohol vagy a
képződő acetát enantiomer tisztaságból (ee) számítjuk.30,31
4.4.1. Szol-gél immobilizálás finomhangolása
A szol-gél rögzítésnél trialkoxiszilán [R’-Si(OR)3] komponensként leggyakrabban
metoxiszilán származékokat [R’-Si(OR)3, R=Me] alkalmaztak. Újabb eredmények szerint188
az alkiltrimetoxi- [R’-Si(OR)3, R=Me] vagy alkiltrietoxiszilánoknak [R’-Si(OR)3, R=Et] szolgél mátrixra illetve a termék biokatizátorra kifejtett hatásuk között jelentős különbség nincs.
Emellett az alkiltrietoxiszilánok [R’-Si(OEt)3] hosszabb gélesedési idejének köszönhetően a
folyamat jól kontrollálható, kereskedelmi forgalomban kedvezőbb áron érhetők el, így további
kísérleteinkben minden prekurzor alkiltrietoxi- vagy tetraetoxiszilán [R’-Si(OEt)3 vagy
Si(OEt)4] származék.
A rögzítések során biner és terner rendszerekkel alakítottuk ki a szol-gél mátrixot,
eddigi ismereteim szerint terner rendszereket [R1-Si(OR)3, R2-Si(OR)3 és Si(OR)4] kizárólag
kutináz esetében vizsgálták.129 Biner rendszerek esetében alkiltrietoxi- (alkilTEOS) és
tetraetoxiszilánok (TEOS) rögzített mólarányú keverékét, míg terner rendszerek esetében
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alkiltrietoxiszilán (alkilTEOS), feniltrietoxiszilán (PhTEOS) és tetraetoxiszilán (TEOS)
komponensek különböző mólarányú keverékét alkalmaztuk. Az alkilTEOS prekurzorként a
alkil csoport lánchosszúságának a preparátumra kifejtett hatását vizsgálva nyolc különböző
szilán komponenst alkalmaztunk, melyek a következők: propilTEOS (PrTEOS), hexilTEOS
(HexTEOS),

oktilTEOS

(OctTEOS),

perfluorooktilTEOS

(PFOctTEOS),

decilTEOS

(DecTEOS), dodecilTEOS (DodTEOS), oktadecilTEOS (OctdTEOS) és fenilTEOS
(PhTEOS).
A kompozit szol-gél rözítések során a széles körben elterjedt hordozót, Celite® 545-öt
alkalmaztuk. Abban az esetben, ha sz enzimet előzőleg hordozóra adszorbeáltuk majd utána
szol-gél

rögzítettük,
118,122,126,127,128,129

növelhető.

a

lipázok

észterezési

aktivitása

nagyságrendekkel

Az enzim (lipáz AK) adszorpcióját a Celite® 545 felületére

minden esetben vizes enzimoldatból történő acetonos kicsapással végeztük. Az optimális
enzim:hordozó arány meghatározása érdekében hordozó és a lipáz mennyiségét 10:1, 10:2.5,
10:5, 10:7.5 és 10:10 arányokban változtattuk. Ezen kísérletek során az adszorbeált lipázt az
előzetes kísérletek alapján a legjobbnak vélt összetételű (oktTEOS:fTEOS:TEOS=0,7:0,3:1)
szol-gél mátrixban rögzítettük. A kész preparátumokat pásztázó elektronmikroszkóppal
(SEM) vizsgáltuk (46. ábra).
A SEM felvételek jól illusztrálják, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható lipáz AK
(46. ábra, B) 4-40µm nagyságú aggregátumokat tartalmaz, mely diffúziós korlátokat szabhat
szerves közegben végbemenő reakcióknak. Az inert hordozóként alkalmazott Celite® 545 (46.
ábra, A) pórusokat, barázdákat, aggregátumokat és korong formájú képződményeket
tartalmazó természetes anyag, ezek közül a korong formákat találtuk alkalmasnak a felületi
enzimborítottság SEM vizsgálatára (46. ábra, C-H).
Irodalomból ismert, hogy különböző Pseudomonas törzsekből (Pseudomonas cepacia
és

Pseudomnas

aeruginosa)

származó

lipázok

rombos

és

monoklin

formában

kristályosodnak.189,190 A Pseudomonas fluorescens lipáz (lipáz AK) Pseudomonas cepacia és
Pseudomnas aeruginosa enzimekkel mutatott nagyfokú aminosav-szekvencia egyezése
alapján feltételezhető, hogy a lipáz AK is hasonló, az előbb említett rombos és monoklin
formában kristályosodik.
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46. ábra Kereskedelmi forgalomban kapható, peadszorbeált enzimek és egy szol-gél immobilizált biokatalizátor
karakterizálása pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) segítségével: A) Horzdozó Celite® 545; B) lipáz AK; C)
Celite 545-re preadszorbeált és oktilTEOS:fenilTEOS:TEOS 0,7:0,3:1 szol-gél rendszerrel immobilizált lipáz
AK; a különböző hordozó:enzim arányokban preadszorbeált készítmények D) 10:1, E) 10:2.5, F) 10:5, G) 10:7.5
és H) 10:10.185
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Az 1-5 µm nagyságú kristályok jól kivehetők a SEM felvételeken, a növekvő
enzimmennyiség hatására egyre nagyobb borítottság figyelhető meg (46. ábra, D-H). A
hordozó:enzim arány növelésével (46. ábra, D → H) párhuzamosan fellépő diffúziós
korlátokat és ezáltal csökkenő enzimaktivitásokat figyelembe véve a vékony enzimréteggel
bevont Celite® 545 a legalkalmasabb a további kísérletekhez.
A Celite:lipáz 10:1 arány (46. ábra, D) megfelelően vékony és enzimmel bevont
felületet biztosít a szerves közegben végrehajtott acilezési reakciókhoz, így a különböző alkil
csoportok (alkilTEOS) szol-gél rögzítésre kifejtett hatását Celite:lipáz 10:1 arányban
preadszorbeált készítménnyel végeztük. A terner OctTEOS:PhTEOS:TEOS 0,7:0,3:1
prekurzor aránnyal készült (46. ábra, C) legjobb biokatalizátorral kapott eredmények is azt
bizonyíták, hogy az enzim vékony felületi borítottsága növeli legnagyobb mértékben az
enzimaktivitást.
4.4.2. Biner kompozit szol-gél rögzítés
Biner rendszerek esetében alkilTEOS:TEOS prekurzorok 1:1 mólarányú keverékével
alakítottuk ki a szol-gél mátrixot.117 A nyolc különböző alkilTEOS szilán komponensből
(PrTEOS, HexTEOS, OctTEOS, PFOctTEOS, DecTEOS, DodTEOS, OctdTEOS, PhTEOS)
szol-gél rögzítéssel stabilizált biokatalizátort a racém 1-feniletanol (rac-20a 11. táblázat,
Panel A) és a racém 2-heptanol (rac-35 11. táblázat, Panel B) kinetikus rezolválásában
teszteltük (45. ábra). A kompozit szol-gél rögzített lipáz AK enzimek katalitikus
tulajdonságait ∼30%-os konverziónál hasonlítottuk össze (11. táblázat). A vizsgálatok során a
biokatalizátorok referenciájaként kereskedelemi foralomban kapható, nem rögzített, liofilizált
lipáz AK szolgált (11. táblázat, 1, 10).
A HexTEOS, PFOctTEOS és PhTEOS prekurzorokkal kapott preparátumok specifikus
enzim aktivitása (UE) kiemelkedően jónak bizonyult (11. táblázat, Panel A: 3, 5, 9; Panel B:
12, 14, 18). Az aktivitások mindkét szubsztrát esetében (rac-20a,35) jóval meghaladták a
szabad lipáz AK aktivitás értékeit (11. táblázat, 1). Az enantiomer szelektivitások (E)
tekintetében ugyanez a tendencia nem mondható el, kimagaslóan jó szelektivitással az 1feniletanollal végzett reakcióban a PrTEOS, OctTEOS, DodTEOS, PhTEOS szilánok (11.
táblázat, Panel A: 2, 4, 7, 9) működtek. A 2-heptanollal (rac-35) a PhTEOS kivételével
minden rögzített enzim csökkent szelektivitással működött. Ezen eredmények mellett is a
HexTEOS, PFOctTEOS, DecTEOS és PhTEOS szilánok (11. táblázat, Panel B: 12, 14, 15,
18) eredményezték a legszelektívebb biokatalizátorokat.
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Az [R’-Si(OEt)3:Si(OEt)4] biner szol-gél rendszerekkel előállított biokatalizátorok
katalitikus tulajdonságainak vizsgálatánál mindent figyelembe véve (c, E, UA, UE) arra a
következtetésre jutottunk, hogy a PhTEOS:TEOS=1:1 mólarányú összetétel bizonyult a
legjobbnak (11. táblázat, 9, 18).
11. táblázat Biner alkilTEOS:TEOS szol-gél rendszerek karakterizálása 1-feniletanol (rac-20a Panel A) és 2heptanol (rac-35 Panel B) kinetikus rezolválásával. Az eredményeket a konverzió (c), specifikus biokatalizátor
aktivitás (UB), specifikus enzim aktivitás (UE) és az enantiomer szelektivitás (E) értékekkel jellemzzük.185

Sz.

a

Panel A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panel B
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Szilán
prekurzoroka

Szubsztrát

Idő
(h)

- (lipáz AK)
PrTEOS:TEOS
HexTEOS:TEOS
OctTEOS:TEOS
PFOctTEOS:TEOS
DecTEOS:TEOS
DodTEOS:TEOS
OctdTEOS:TEOS
PhTEOS:TEOS

rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a

0,25
8
2
4
2
8
8
8
2

28
24
28
25
24
33
27
29
39

- (lipáz AK)
PrTEOS:TEOS
HexTEOS:TEOS
OctTEOS:TEOS
PFOctTEOS:TEOS
DecTEOS:TEOS
DodTEOS:TEOS
OctdTEOS:TEOS
PhTEOS:TEOS

rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35

1
8
8
8
8
8
8
8
8

28
0,3
17
8
22
8
4
5
30

c
(%)

Eb

UB
(U g-1)

UE
(%)

»200
»200
>200
»200
>200
>200
»200
>200
»200

154,2
4,1
19,0
8,4
16,8
5,7
4,6
5,0
26,8

100
60
181
77
156
54
44
44
242

13,8
1,2
12,6
10,8
12,2
11,0
10,6
10,0
14,7

38,4
0,1
2,9
1,3
3,7
1,3
0,6
0,9
5,2

100
7
109
49
139
51
25
32
187

A lipáz AK enzimet minden esetben 10:1 Celite 545:enzim arányban preadszorbeáltuk és alkilTEOS:TEOS 1:1
mólarányú rendszerrel szol-gél immobilizáltuk.
b
Az E értékét c és ee(S)-20a / ee(R)-21a számítottuk ki.30,31 A 100-200 tartományba eső értékeket >100, a 200-500
tartományba eső értékeket >200 és az >500 értékeket »200 értékekként tűntettük fel.

A kétkomponensű rendszer eredményeit a továbbiakban a terner rendszerek
optimalizálásánál felhasználtuk. Miután a fenilTEOS prekurzor szelektivitás és fajlagos
termelékenység tekintetében a legeredményesebb, a háromkomponensű szol-gél mátrixok
(alkilTEOS:fenilTEOS):TEOS

1:1

mólarányú

foglalkoztunk.
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4.4.3. Terner kompozit szol-gél rögzítés
Az (alkilTEOS:fenilTEOS):TEOS háromkomponensű rendszerek mólarányát 0,1:0,9:1
és 0,9:0,1:1 között 0,1 tizedes léptékben változtattuk. A biokatalizátorok katalitikus aktivitását
először a már említett 1-feniletanol (rac-20a) kinetikus rezolválási reakciójában teszteltük. Az
UB, UE és E paraméterek elemzésére ∼30%-os konverziónál a 4 órás mintavétel eredményei
alkalmasak (47. ábra). A PhTEOS:TEOS 1:1 mólarányú összetételek és a szabad lipáz AK
referanciaként szolgáltak (47. ábra, A-C).
A specifikus aktivitások tekintetében (UB, UE; 47. ábra, A, B ) a közepes
lánchosszúságú szilánkomponensek, mint hexil-, oktil-, perfluorooktiltrietoxiszilánok
bizonyultak a legjobbaknak. Az enantiomer szelektivitások esetében (E; 47. ábra, C) a
hosszabb szénláncú alkilcsoportokat tartalmazó prekurzorok (hexil-, oktil-, perfluoorooktil-,
decil-,

dodecil-,

oktadecilTEOS)

katalizátorra

kifejtett

hatása

jó

szelektivitásokat

eredményezett. Mindhárom paraméter (UB, UE és E) acilezési reakcióra kifejtett hatásánál
közös optimumot keresve a terner rendszerek esetében is egyértelműen a PfOctTEOS a
legkiemelkedőbb prekurzor.
Miután célunk a finomhangoláson és az optimális összetétel meghatározásán felül a
biokatalizátorok gazdasásos és költséghatékony módon történő előállítása és méretnövelése,
katalitikus paraméterek és az ár együttes figyelembe vételével a közepes alkillánc-hosszúságú
OctTEOS:PhTEOS:TEOS háromkomponensű rendszer volt a legalkalmasabb a szol-gél
mátrixok továbbfejlesztésre (47. ábra, feketével kiemelt eredmények).
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A

B

C

47. ábra A 10:1 hordozó:enzim arányban Celite-re preadszorbált lipáz AK terner rendszerrel [(alkilTEOS:fenilTEOS):TEOS] történő szol-gél immobilizálásának
finomhangolása: A) Specifikus biokatalizátor aktivitás (UB) B) Specifikus enzim aktivitás (UE) C) Enantiomer szelektivitás (E) az összetétel függvényében.185
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12. táblázat Terner alkilTEOS:TEOS:TEOS szol-gél rendszerek karakterizálása 1-feniletanol (rac- Panel A) és 2-heptanol (rac-35
Panel B) kinetikus rezolválásával. Az eredményeket a konverzió (c), specifikus biokatalizátor aktivitás (UB), specifikus enzim
aktivitás (UE) és az enantiomer szelektivitás (E) értékekkel jellemzzük.185

Szám

a

Panel A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panel B
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Trietoxi szilán
prekurzoroka

Szubsztrát

AlkilTEOS
mennyiségb
(%)

Idő
(h)

c
(%)

Ec

UB
(U g-1)

UE
(%)

- (lipáz AK)
PrTEOS:PhTEOS
HexTEOS:PhTEOS
OctTEOS:PhTEOS
PFOctTEOS:PhTEOS
DecTEOS:PhTEOS
DodTEOS:PhTEOS
OctdTEOS:PhTEOS
PhTEOS

rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a
rac-20a

60
60
70
90
50
30
60
0

0,25
8
4
4
2
8
2
4
2

28
25
35
34
24
27
20
30
39

»200
»200
>200
»200
»200
»200
»200
»200
»200

154,2
4,3
12,2
11,8
16,7
4,6
13,6
10,2
26,8

100
52
116
109
181
18
53
99
242

- (Lipase AK)
PrTEOS:TEOS
HexTEOS:TEOS
OctTEOS:TEOS
PFOctTEOS:TEOS
DecTEOS:TEOS
DodTEOS:TEOS
OctdTEOS:TEOS
PhTEOS

rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35
rac-35

60
60
70
90
50
30
60
0

1
8
8
8
8
8
8
8
8

28
4,7
6
19
27
2,6
21
16
30

13,8
11,6
10,2
12,3
12,3
8,3
13,5
15,6
14,7

38,4
0,8
1,0
3,2
4,7
0,1
3,6
2,8
5,2

100
40
35
64
205
32
128
108
187

A lipáz AK enzimet minden esetben 10:1 Celite 545:enzim arányban preadszorbeáltuk és alkilTEOS:PhTEOS:TEOS x:(100x):100 mólarányú rendszerrel szol-gél immobilizáltuk.
b
Az alkil komponens (x) mennyisége a terner szol-gél rendszerben.
c
Az E értékét c és ee(S)-20a / ee(R)-21a számítottuk ki.30,31 A 100-200 tartományba eső értékeket >100, a 200-500 tartományba eső
értékeket >200 és az >500 értékeket »200 értékekként tűntettük fel.
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Az 1-feniletanol (rac-20a) és 2-heptanol (rac-35)

kinetikus rezolválását

a

háromkomponensű szol-gél mátrixba zárt biokatalizátorokkal is elvégeztük feltüntetve
minden

alkilTEOS:fenilTEOS:TEOS

összetétel

legjobb

eredményeit

(12.

táblázat).

Amennyiben feniltrietoxiszilánt hosszabb szénláncú alkiltrietoxiszilán komponensekkel
kombinálva (OctTEOS, PFOctTEOS, DecTEOS, DodTEOS, OctdTEOS) hoztuk létre a szolgél mátrixot, a specifikus enzim aktivitás (UE) és az enantiomer szelektivitás (E) értékek a
biner (11. táblázat, 4-8; 12. táblázat, 4-8) és terner rendszerek esetében is hasonlóan jó
katalitikus tulajdonságokat eredményeztek 1-feniletanol esetében (rac-20a).
A 2-heptanol (rac-35) esetében a biner rendszernél tapasztalt szelektivitás csökkenéssel
(11. táblázat, 10-17) ellentétben a terner rendszerekben az PhTEOS:alkilTEOS kombinációk
enyhe szelektivitás javulást eredményeztek a szabad lipáz AK-hoz képest. A DecTEOS
prekurzort leszámítva minden szilán komponens megközelíti vagy meghaladja a szabad lipáz
AK enzimmel elért szelektivitás értékeket (12. táblázat, 11-18). Ezzel párhuzamosan a
specifikus biokatalizátor (UB) és specifikus enzim aktivitások (UE) PrTEOS, HexTEOS,
OctTEOS és DecTEOS prekurzorok kivételével produktívabb biokatalizátorokat állítottunk
elő (12. táblázat, 14,16-18).
Az adatokból következik, hogy minden szubsztrátra a szol-gél rendszer összetételére
vonatkozóan külön-külön optimum határozható meg. Miután választásunk egy robosztus és
egy

moderált

szelektivitású

szekunder

alkoholra

esett,

ezek

tekintetében

PFOctTEOS:PhTEOS:TEOS rendszer kiválóan alkalmas aktivitás és stabilitás növelésre,
azonban drága a PFOctTEOS prekurzor. Ennek fényében (47. ábra) a közepes lánchosszúságú
szilán, az oktiltrietoxiszilán, mint alkilTEOS komponens az optimális mindkét (rac-20a,35)
esetben.
4.4.4. Szol-gél enzimrögzítési módszer kiterjesztése
A kísérleteket normál, illetve kompozit szol-gél rögzítési módszerekkel végeztük el. A
hordozó szemcseméretének hatását két különböző inert szilárd hordozó (Celite® 545 és
szilikagél) alkalmazásával, míg a katalizátor aktivitását az enzim/hordozó arány
változtatásával kívántuk vizsgálni. Biokatalizátorként a lipáz AK és PS enzimeket
választottuk. Az eredmények értékelésénél referenciaként minden esetben a szabad lipázok
(lipáz AK, 13. táblázat és lipáz PS, 14. táblázat) illetve a hordozó nélküli szol-gél rögzített
lipázok szolgáltak.
Kompozit szol-gél rögzítés esetén két külöböző módon vittük a hordozó felületére az
enzimet. Egyik esetben az enzimet előzetesen acetonos kicsapással történő preadszorpciót
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követő (Celitepread vagy Szilikapread) szárítás után alakítottuk ki a szol-gél mátrixot. A másik
módszernél a gélesedés során az enzimet és a hordozót intenzív kevertetés mellett egyszerre
adtuk a szol rendszerhez (Celite vagy Szilika).
Az enzimek szol-gél mátrixba zárását a tapsztalatok alapján biner, oktiltrietoxiszilán
(OcTEOS) és tetraetoxiszilán (TEOS) prekurzorok 1:1 mólarányú keverékkel végeztük. Az
így előállított biokatalizátorok katalitikus tulajdonságait az előzőekben már említett
paraméterekkel jellemezhetjük: specifikus biokatalizátor aktivitás (UB), specifikus enzim
aktivitás (UE), enantiomer szelektivitás (E) és enantiomer tisztaság (ee) (13. táblázat, 14.
táblázat).
Az enantiomer tisztaság (ee) minden esetben kielégítően magasnak bizonyult (>98%),
így a ezek bemutatására és elemzésére nem térek ki.
4.4.5. Hordozó szemcseméretének és az enzim/hordozó aránynak katalizátor aktivitásra
kifejtett hatása
Az alacsonyabb porozitású Celit esetében a rögzítés a hordozó felületére történhet, míg
a nagy porozitású szilikagél esetében a gélbezárás a pórusokban is megvalósulhat.
Valószínűsíthető, hogy a különféle hordozók alkalmazásával a megnövekedett felület és
ezáltal csökkent diffúziós korlátok játszák a fő szerepet az ilyen módon rögzített
biokatalizátorok aktivitás (UE) és fajlagos termelékenység (UB) növekedésében.
A normál és kompozit szol-gél rögzítés esetében is hordozó alkalmazása kedvezően
befolyásolja a katalizátor tulajdonságait. Amennyiben acetonos kicsapással preadszorbeált
enzimek szol-gél rögzítésével foglalkoztunk, az eddigiekhez képest még jelentősebb aktivitás
és fajlagos termelékenység javulás figyelhető meg (13. táblázat, 14. táblázat). A hordozókat
összehasonlítva a porózusabb szilikagél még preadszorpció nélkül is meghaladja a bármely
Celite® 545-tel elért eredményt.
A szol-gél stabilizált enzimek aktivitását két különböző enzim/hordozó aránynál
vizsgáltuk (1/5 és 1/10 enzim/hordozó arányok). Lipáz AK esetében a két különböző
enzimmennyiség nem befolyásolja a konverzió (c), a szelektivitás (E) és a specifikus
biokatalizátor aktivitás (UB) értékeket. Azonban az enzim mennyiségét felére csökkentve a
specifikus enzim aktivitás (UE) duplájára növekszik (13. táblázat).
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13. táblázat A racém 1-feniletanol (rac-20a) kinetikus rezolválása szabad kereskedelmi és immobilizált lipáz AK
enzimek alkalmazásával, vinil-acetát acilezőszer jelenlétében.185

Biokatalizátor

a

Szabad LAKb
Hordozó nélkülc
Celite
Celitepread
Szilika
Szilikapread
Hordozó nélküld
Celite
Celitepread
Szilika
Szilikapread

E/H
arány
1/5
1/5
1/5
1/5
1/10
1/10
1/10
1/10

c
(%)
49
51
33
31
40
49
38
45
31
37
41

Ea

UB
(µmol perc-1mg-1)
34,4
2,9
1,9
1,8
2,3
2,9
2,2
2,6
1,8
2,1
2,4

»200
>100
»200
»200
>200
»200
»200
»200
»200
»200
>200

UE
(µmol perc-1mg-1)
34,4
5,7
12,2
12,2
14,0
19,7
8,2
34,6
24,2
29,2
32,3

Az E értékét c és ee(R)-20a segítségével határoztuk meg.30,31 Az E értékek amennyiben 100-200 közé esik >100-nak,
ha 200-500 közé esik >200-nak és ha 500 fölé esik »200-nak tüntetjük fel.
b
Szabad lipáz AK, 2 óra reakcióidő eltelte után.
c
Szol-gél immobilizált lipáz AK hordozó (H) nélkül. Az alkalmazott enzim mennyisége az 1/5 enzim/hordozó
aránynak megfelelő.
d
Szol-gél immobilizált lipáz AK hordozó (H) nélkül. Az alkalmazott enzim mennyisége az 1/10 enzim/hordozó
aránynak megfelelő.

14. táblázat A racém 1-feniletanol (rac-20a) kinetikus rezolválása szabad kereskedelmi és immobilizált lipáz PS
enzimek alkalmazásával, vinil-acetát acilezőszer jelenlétében.185

Biokatalizátor

a

Szabad LPSb
Hordozó nélkülc
Celite
Celitepread
Szilika
Szilikapread
Hordozó nélküld
Celite
Celitepread
Szilika
Szilikapread

E/S
arányb
1/5
1/5
1/5
1/5
1/10
1/10
1/10
1/10

c
(%)
47
36
36
15
43
32
36
14
13
32
23

Ea

UB
(µmol perc -1mg-1)
32,5
2,1
2,0
0,9
2,5
1,8
2,0
0,8
0,7
1,8
1,3

»200
»200
»200
»200
»200
»200
»200
>200
>200
»200
»200

UE
(µmol perc -1mg-1)
32,5
5,4
29,0
6,6
20,2
12,1
10,8
10,2
12,4
27,8
19,4

Az E értékét c és ee(R)-20a segítségével határoztuk meg.30,31 Az E értékek amennyiben 100-200 közé esik >100-nak,
ha 200-500 közé esik >200-nak és ha 500 fölé esik »200-nak tüntetjük fel.
b
Szabad lipáz AK, 2 óra reakcióidő eltelte után.
c
Szol-gél immobilizált lipáz AK hordozó (H) nélkül. Az alkalmazott enzim mennyisége az 1/5 enzim/hordozó
aránynak megfelelő.
d
Szol-gél immobilizált lipáz AK hordozó (H) nélkül. Az alkalmazott enzim mennyisége az 1/10 enzim/hordozó
aránynak megfelelő.

Érdekes megjegyezni, hogy lipáz PS enzimmel ez a hatás jóval mérsékeltebb. Az 1/5
enzim/hordozó aránynál Celite a legalkalmasabb hordozó, míg 1/10 enzim/hordozó aránynál a
szilikagél horodzóval érhető el a legjobb eredmény (14. táblázat).
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4.4.6. Stabilitás vizsgálat
A biokatalizátorok stabilitását tárolási kísérlettel és ismételt felhasználással vizsgáltuk.
A stabilitási kísérlet a vártnak megfelelő eredményt hozott, 1 nap, 1 hét és 1 hónap elteltével a
hűtőben és ezzel párhuzamosan szobahőmérsékleten tárolt mintákat kinetikus rezolválási
reakcióban teszteltve az aktivitások közel állandóak maradtak. Az eredények az irodalmi
adatokkal teljesen összhangban vannak.113 Az újrafelhasználási kísérlet során a katalizátort 22
órás reakcióidő után lemosva, majd ismét alkalmazva a korábbi irodalmi adatokhoz hasonlóan
az aktivitás változatlan maradt.113
4.4.7. Kereskedelmi forgalomban kapható szol-gél rögzített biokatalizátorok
Összehasonlításként a kereskedelmi forgalomban kapható szol-gél mátrixba zárt lipáz
AK és lipáz PS enzimeket is teszteltük, a modellvegyület 1-feniletanol (rac-20a) kinetikus
rezolválási reakciójában (15. táblázat). A lipáz AK szol-gél rendszerrel stabilizált illetve
hordozóként forrkőre rögzített szol-gél immobilizált formában kapható, míg a lipáz PS csak
szol-gél rögzített formában vásárolható, hordozó nélkül.
15. táblázat A racém 1-feniletanol (rac-20a) kinetikus rezolválása kereskedelemben kaható lipázok alkalmazásával,
vinil-acetát acilezőszer jelenlétében.

Kereskedelemben kapható enzimeka

a

c
(%)
27
7
35

Szol-gél Lipáz AK
Szol-gél Lipáz AK forrkőre rögzítve
Szol-gél Lipáz PS

Eb

>100
>200
»200

UB
(µmol perc-1mg-1)
5
1
6

Kereskedelemben kaható szol-gél immobilizált lipázok.
Az E értékét c és ee(R)-20a segítségével határoztuk meg.30,31 Az E értékek amennyiben 100-200 közé esik >100-nak,
ha 200-500 közé esik >200-nak és ha 500 fölé esik »200-nak tüntetjük fel.

b

Bármely katalitikus tulajdonságot jellemző paramétert vizsgáljuk, az általunk előállított
enzimkészítmények messze meghaladják a kereskedelmi enzimek fajlagos termelékenység,
szelektivitás vagy konverzió értékeit.
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5. Összefoglalás
PhD értekezésemben enzimkatalizált folyamatok mechanizmusainak vizsgálatával, lipázokkal
végzett kinetikus és dinamikus kinetikus rezolválással valamint szol-gél módszerrel történő
enzim stabilizálással foglalkoztam.
Eredményeink szerint az N-metil-L-fenilalanin (5) gyenge szubsztrátnak bizonyult (Km=
6.6 mM, kkat= 0.22 s-1). Ennek megfelelően metilaminnal és (E)-fahéjsavval (2) PAL
jelenlétében az eliminációval ellenkező irányú reakció termékét nem tudtuk kimutatni. Az
(E)-fahéjsav (2) és ammónia reagáltatásakor az ammónia esetében kapott Km értékek − pH8,8
ill. pH10 esetén 4,4 ill. 2,6 M − alapján megállapítható volt, hogy a vissza-reakcióban az
ammónia, és nem az ammóniumion koncentrációja a meghatározó. Az N-metil- és N,Ndimetil-4-nitro-L-fenilalaninok (6 és 7) erős kompetitív inhibítornak mutatkoztak (Ki= 130 nM
and 8 nM).
A PAL és TAL tanulmányozásához részben biokatalítikus kinetikus rezolválást
felhasználva szintéziseket dolgoztunk ki az L-fenilalanin analogonjai, az L-2-aminooxi-3fenilpropionsav (L-14) és az

L-3-fenil-2-szulfanilpropionsav

(L-17) előállítására, melyek

feltételezhetően az N-MIO illetve intermedier analogonjai. Ez utóbbi előállítását racém
fenilalaninból kiindulva, enzimatikus rezolválással valósítottuk meg.
A PAL szerkezetének és működésének értelmezéséhez a PAL modell aktív helyén belül
végzett molekulamechanikai számításokat is felhasználtuk. Ehhez feltételeztük, hogy az
enzimen belül a katalízis szempontjából fontos régió (110-es tirozint tartalmazó hurok/loop)
egy korábbiakban meghatározott petrezselyem PAL (Pc-PAL) kristályszerkezetben inaktív
konformációt vesz fel („kifelé áll”). A számítások alátámasztották eddigi feltételezéseinket,
miszerint az enzim aktív konformációja az eddig meghatározott kristályszerkezetekkel
ellentétben a „behajló” forma.
Számításokkal magyaráztuk továbbá az eukarióta szervezetek PAL enzimeiben a katalízisben
részt nem vevő C-terminális multihélix régió szerepét és előre jeleztük az eukarióta PAL-hoz
képest a bakteriális PAL nagyobb hőstabilitását.
2. A enzimkatalizált rezolválások többségét szakaszos módszerrel valósították meg, de
reprodukálhatóságuk, egyszerű kezelésük és automatizálhatóságuk miatt valószínűsíthető a
folyamatos reaktorok fokozatos térnyerése.
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Munkánk során vizsgáltuk 2-metilén szubsztituált racém gyűrűs szekunder alkoholok
(rac-23a-e) és rokon szerkezetű brómó származék (rac-27) kinetikus rezolválását szakaszos
és folyamatos technológiával. A szakaszos és folyamatos módszer összehasonlítása mellett
tanulmányoztuk a hőmérséklet és az áramlási sebesség hatását a folyamatos reaktorban
elérhető konverzióra, enantiomertisztaságra és szelektivitásra.
Megállapítható, hogy a gyűrű tagszáma jelentősen befolyásolja az enzimek aktivitását
és szelektivitását. Magas szelektivitást inkább az öt- és hattagú gyűrűk esetében tapasztaltunk,
míg a héttagú gyűrűs vegyület átalakítását az enzimek többsége jóval gyengébb
szelektivitással hajtotta végre. Összehasonlítva a metilén-csoportot tartalmazó hattagú gyűrűs
alkohol (rac-23b) acilezését hasonló méretű bróm szubsztituenst tartalmazó alkoholokkal
(rac-27) azt tapasztaltuk, hogy a szelektivitás mértéke általában hasonló, ám a metilénszubsztituált vegyület (rac-23b) átalakítása jóval gyorsabb.
Itt is kimutattuk, hogy a lipáz katalizált kinetikus rezolválások során a folyamatos
rendszer fő előnye a szakaszos reakciókhoz képest a biolkatalizátor megnövekedett fajlagos
termelékenysége (r) illetve nem csak az aszimmetriacentrummal szomszédos szubsztituens
mérete, hanem a szomszédos szénatom hibridállapota is komoly hatással van a szelektivitásra.
3. Nagytisztaságú enantiomer vegyület előállítására, a racém vegyület kémiai átalakítással
végzett kinetikus rezolválására és a visszamaradó nem-kívánt enantiomer racemizálására
sikerült olyan módszert kidolgozni, hogy a rezolválást és a nem-kívánt enantiomer
racemizálását egyidejűleg, egymással kapcsolatban álló, térben elkülönített folyamatos
áramlású reaktor egységekben valósuljon meg.
A rezolváló és racemizáló egységekből egymástól függetlenül termosztálható, különálló
blokkokat képeztünk a jobb optimalizálhatóság érdekében. Ezen a rendszeren átfolyatva a
racém kiindulási anyagok (rac-20a) illetve (rac-33) és az acilezőszerek oldatát a reaktorból
távozó elegyben a főtermék (c > 50 %) az (R)-konfigurációjú acetát [(R)-21a], illetve
acetamid [(R)-34] volt. A DKR-t 1-feniletanol (rac-20a) esetében minden összeállításnál
CaLB és V2O4 racemizáló katalizátorral töltött oszlopokat alkalmazva végeztük. Az 1feniletilamin (rac-33) esetében szintén CaLB-vel, azonban Ra-Ni racemizáló katalizátorral
töltött oszlop rendszerrel valósítottuk meg a dinamikus kinetikus rezolválást.
4. A lipázok robosztus rögzítési formájaként korábbi munkák alapján igen alkalmasnak
bizonyult szol-gél rögzítési technika további optimalizálását választottuk. A szisztematikus
vizsgálatok

(prekurzor

/

hordozó

/

rögzítési
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összehasonlítható elvégzése miatt a kísérleteket zömében a Pseudomonas fluorescens lipázon
(lipáz AK) végeztük. A módszer (R=Oct/Ph keverék, normál ill. kompozit sol-gel)
működőképes biokatalizátorokat eredményezett. Fejlesztések során az immobilizálást biner és
terner szilán rednszerekkel, 8 különböző lánchosszúságú szilánkomponenst felhasználva
valósítottuk meg. A diffúziós korlátokat figyelembe véve a SEM felévtelek alapján az 1:10
enzim : Celite aránynál figyelhető meg a vékony felületi borítottság, így a szilárd hordozóra
(Celite) történő kicsapást követő szol-gél polimerizációval nyert biokatalizátorok számos
előnyös sajátsággal bírtak: i) a hordozó egységes viszonylag egysége szemcseméret eloszlása
megmaradt; ii) a rögzített enzim fajlagos enzimaktivitása egy nagyságrenddel is
megnövekedett.
Lipáz

enzimek

szol-gél

rendszerbe

történő

stabilizálásával

eltarthatósága, hőstabilitása és újra felhasználhatósága megnő.
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6. Tézispontok
Elért tudományos eredményeimet az alábbi tézispontokban foglalom össze:
1. Igazoltuk, hogy fenilalanin ammónia-liáz által katalizált reakcióban az N-metil-Lfenilalanin (5) gyenge szubsztrát, az N-metil- és N,N-dimetil-4-nitro-L-fenilalaninok (6 és
7) erős kompetitív inhibítorok.I
2. Értelmeztük a tirozin hurok-régió szerepét és katalítikusan aktív konformációját a PAL
reakciójában. Molekulamechanikai / molekuladinamikai számításokkal értelmeztük a
bakteriális PAL nagyobb stabilitását.II
3. Kimutattuk, hogy gyűrűs racém szekunder alkoholok lipáz-katalizált acilezési reakciója
során az enantiomer szelektivitást a gyűrű tagszáma, az aszimmetriacentrummal
szomszédos szénatom hibridállapota és az ahhoz kapcsolódó szubsztituens mérete is
befolyásolja.IV
4. Bizonyítottuk, hogy lipázokkal katalizált acilezési reakció során a folyamatos üzemmód
nem befolyásolja az enantiomer szelektivitást a szakaszos üzemű reakciókhoz képest.
Kimutattuk, hogy a gyűrűs szekunder alkoholok kinetikus rezolválása során a folyamatos
üzemmódban a biokatalizátor fajlagos termelékenysége mindíg magasabb mint szakaszos
reakciókban.IV
5. Egy aromás szekunder alkohol illetve amin (1-feniletanol illetve 1-feniletilamin)
példájával bizonyítottuk, hogy új dinamikus kinetikus rezolválás valósítható meg alternáló
sorba kötött folyamatos átfolyásos üzemmódban működő reaktorok kombinációjával.III
6. Eredményesen

fejlesztettük

tovább

egyes

lipázok

szol-gél

rendszerbe

történő

immobilizálását. Az általunk elkészített, új, rögzített enzimkészítmények katalitikus
tulajdonságai meghaladják a kereskedelmi forgalomban kapható hasonló módon rögzített
biokatalizátorokét.V, VI
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