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1. BEVEZETÉS
Napjaink felgyorsult ipari fejlődését az egyre magasabb szintű emberi igények
mozgatják. A biotechnológiai ágazatok nemcsak kiveszik részüket ebből a fellendülésből,
hanem gyakran vezető szerepet játszanak. Az egészséges életmód és a környezetvédelem
egyre magasabb követelményei ugyanis olyan irányba terelik a kutatásokat és fejlesztéseket,
hogy a mesterséges anyagok helyét egyre több területen a kevésbé káros és hatékonyabb
természetes anyagok veszik át. A technológia ezért mind gyakrabban nyúl a természet
csaknem minden célra felhasználható, kifinomult „eszközkészletéhez”: az enzimekhez. Az
enzimek használata egy kedvező alternatívát nyújthat a szerves kémiai előállítással szemben
bizonyos anyagok (pl. felületaktív anyagok, gyógyszer komponensek) szintézisénél. Sok
esetben ugyanis a regio-és sztereospecifitás teljes ellenőrzésére szükség van, vagy a
termékmolekulák érzékenysége (pl. hőinstabil zsírsavak) enyhe reakciókörülményeket
(nyomás, hőmérséklet, stb.) kíván meg. Ez bonyolult feladat lehet a kémiai szintézisek
számára, amit egyre több esetben enzimatikus katalízissel oldanak meg.
Az enzimek, mint biokatalizátorok mind az elméleti, mind a gyakorlati kutatásoknak
igen sokoldalúan vizsgált objektumai. Számos előnyük közt szerepel nagy specifitásuk
(kemo-, enantio-, sztereospecifitás), működésüknél az enyhe reakciókörülmények (pH,
hőmérséklet, nyomás), és a keletkezett termékek tisztasága. A biokatalízisben rejlő
lehetőségek számát még napjainkban sem ismerjük, habár egyre inkább tért hódítanak a
gyakorlati felhasználásban.
Az elmúlt évtizedekben az enzimológiai kutatások terén két fő irányvonal rajzolódott
ki: a szilárd fázisú és a nem hagyományos közegű biokatalízis.
A biokatalizátorok szilárd fázisban - vagyis rögzített formában - való felhasználásának
számos

előnye

van.

Könnyebb

kezelhetőségük,

nagyobb

stabilitásuk,

többszöri

felhasználhatóságuk nem elhanyagolható előny az ipari alkalmazás szempontjából. A szilárd
biokatalizátor folyamatos üzemmódban való működtetésre is lehetőséget nyújt, amely további
költségmegtakarításhoz járul hozzá. Ezen tulajdonságok következtében a rögzített enzimes
rendszerek ipari felhasználásának köre egyre bővül.
Az enzimekben rejlő lehetőségeket megsokszorozhatja a nem hagyományos (kis
víztartalmú) közegben való felhasználásuk. Nemcsak a reakciók kinetikája, termodinamikai
egyensúlya változhat meg, hanem ezek által jelentősen kibővül az átalakítható szubsztrátok és
az így nyerhető termékek köre. Az egyik leginkább tanulmányozott terület pl. a hidrolitikus
enzimek viselkedése szerves oldószerekben: kiderült, hogy ilyen közegben szintéziseket
1

(észteresítés, átészteresítés) is képesek katalizálni. Szerves oldószerekben az apoláros
szubsztrátok és termékek oldhatósága is javulhat, a vizes oldatban fellépő káros
mellékreakciók visszaszorulhatnak, és a mikrobiális támadások kiküszöbölődése is előnyt
jelent. A modern biotechnológia egyszerre aknázza ki a biokatalizátoroknak rögzített
formában és nem hagyományos közegben való működtetésének előnyeit, ezáltal a két
irányvonal szintézise képezi a legújabb felhasználásokat. Az ilyen rendszerek növekvő
összetettsége megnehezíti a biokatalizátor várható viselkedésének előrejelzését.

CÉLKITŰZÉS
A mikrobiális lipázokat már széles körben vizsgálták, és sikerrel alkalmazzák őket.
Kevésbé ismertek és még korántsem kihasználtak az emlős lipázok, ezért választottuk
kutatásaink tárgyául a sertés pankreász lipázt (PPL). Célul tűztük ki a következőket:
1. Stabil rögzített PPL formákat állítunk elő különböző hordozók felhasználásával.
Elsőként a hagyományos, vizes közegű hidrolízisnél hasonlítjuk össze, és megvizsgáljuk a
rögzítés hatásait a lipáz katalitikus tulajdonságaira és stabilitására. A rögzített lipázt olívaolaj
hidrolízisénél alkalmazzuk.
2. Tanulmányozzuk a különböző szerves oldószerek hatásait a PPL stabilitására.
3. Megvalósítjuk szerves oldószeres közegben a PPL katalizált fruktóz-észter
szintézist, mint modell reakciót. Az oldott és a különböző hordozóra rögzített PPL formák
alkalmazhatóságát összehasonlítjuk a fruktóz-észter szintézisnél.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. A lipázok általános jellemzése
A lipázok (acilglicerol acilhidrolázok vagy triacilglicerol észter hidrolázok, EC
3.1.1.3) nagy molekulájú zsírokat, olajokat hasító emésztőenzimek, a természetben az élő
szervezetek energiaszolgáltatásában játszanak központi szerepet. Főként a tri-, di- és
monogliceridek karboxil észter kötését hidrolizálják, bár némelyikük az észterkötést
tartalmazó anyagoknak elég széles skáláját bontja. A hidrolázok nagyobb családjába, ezen
belül - az észterázokkal együtt - a karboxilészterázok csoportjába tartoznak. A lipázokat a
lényegében hasonló működésű észterázoktól a szubsztrátjaik eltérő fizikai tulajdonsága alapján
különíthetjük el: míg az észterázok kis molekulájú, s így vízben jól oldódó észtereket
bontanak, addig a lipázok főleg a nagy molekulájú trigliceridekre hatnak, amelyek nem
vízoldékonyak. Így a bontás emulzióban történik, ahol az enzim majdnem kizárólag az
olajcseppek határfelületére kötődve fejti ki működését. A katalízishez nagyon fontos ez a
heterogén közeg. Ezt az is mutatja, hogy bár a lipázok képesek bontani a kis molekulájú
észtereket is, de inkább csak akkor, ha azok olyan nagy koncentrációban vagy olyan
körülmények között vannak, hogy vízben már nem oldódnak: aggregálódnak, és emulzió
képződik. A tapasztalatok szerint a lipázok a teljesen hidratált molekulákat nemigen fogadják
el.
A lipázoknál megfigyelhető interfázis (határfelületi) aktiválódás (1. ábra) az a jelenség,
melynek során az enzim a felülethez kapcsolódva sokkal nagyobb aktivitást mutat (100-500szorosát), mint vizes fázisban (ahol az aktivitás sokszor alig mérhető), és a vízoldékony
szubsztráttal szembeni aktivitása elhanyagolható (Bloomer, 1992).

1. ábra A lipázok határfelületi aktiválódásának sematikus ábrázolása, szaggatott vonal: olaj-víz
határfelület, S: szubsztrát, P: termék, L: lipáz, L*: aktivált lipáz (Gill és Parish, 1997).
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Már 1930-1940 között felfedezték a lipázok aktivitásnövekedését a nem oldódó
szubsztrátokon, és elsőként 1958-ban Sarda és Desnuelle tanulmányozták ezt a jelenséget a
PPL enzimen (észterázokkal összehasonlítva); rövid láncú szintetikus észter szubsztráttal
(triacetin, TC2). Kísérleteik alapján definiálták a lipázokat, miszerint a lipázok az
észterázoknak egy speciális kategóriája, melyek olyan karboxil észter csoporttal rendelkező
szubsztrátokat hidrolizálnak, amelyek vízben aggregáltak. A definíció ma is megállja helyét
(Derewenda, 1994).
Ha a lipáz az interfázishoz kapcsolt, aktív formában van, aktív centrumával nukleofil
támadást képes intézni a szubsztrátban (szabadon vagy észterkötésben lévő) karboxil csoport
relatíve pozitívan töltött C-atomjára (2a ábra), s azzal egy stabil, jellegzetesen tetraéderes
szerkezetű intermediert alkot (2b ábra). Ez acil-enzim komplexszé bomlik, miközben egy
alkohol (észterből) vagy víz (karbonsavból) szabadul fel (2c ábra). Ezt a komplexet más
nukleofilek (víz, alkohol, diglicerid, stb.) dezacilálják, melynek eredménye egy regenerált
szabad enzim és egy termék molekula (2d ábra). Hidrolízisnél az acil-enzim komplex
dezacilálása a sebességmeghatározó lépés. Ez a nagyon egyszerű mechanizmus áll a lipázkatalizált reakciók sokfélesége mögött. Jelenleg még ismeretlen az acil-enzim komplexek
kialakítására képes elektrofilek száma, és a komplex dezacilálására képes nukleofilek száma
(Bloomer, 1992)

2. ábra A lipázok aktív centrumának működése. Asp, His, Ser: az aktív centrumban lévő aminosavak
(katalitikus triád). P: a lipáz fehérjelánc peptidkötései, melyek H-kötésekkel stabilizálják a tetraéderes
intermediert (az ún. oxianion árokban vannak, lásd 2.1.2.2. fejezet). R 1: a zsírsav oldallánca. R2, R3:
alkohol oldalláncok, vagy H.
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A lipázok a természetben mindenhol, minden élő szövetben és sejtben előfordulhatnak,
nagyobb mennyiségben izolálhatók állati hasnyálmirigyből, májból, gyomorból; míg a növényi
lipázok főleg csírázó olajos magvakból nyerhetők (blastolipáz). A mikroorganizmusok
extracelluláris lipázai gyakorlati szempontból igen fontosak, pozitív és negatív értelemben
egyaránt: míg az élelmiszeriparban (pl. sajtgyártásban) felhasználhatóságuk régóta ismert, az
élelmiszerek megromlásánál, sőt egyes patogén baktériumokban (pl. Corynebacterium acnes,
Staphylococcus aureus) is kulcsszerepük lehet (Desnuelle, 1986; Verger és mtsai, 1969;
Derewenda, 1994).
2.1.1. A lipázok által katalizált reakciók
Vizes közegben: Hidrolízis
Az élő szervezetekben végbemenő enzimatikus hidrolízisek valójában egyensúlyi
folyamatok, de a jelenlévő nagy mennyiségű víz miatt ezek a reakciók a lebontás irányába
erősen eltolódtak. A karboxil-észterázok észterkötéseket hidrolizálnak, ezen belül a lipázok
főleg a különböző triglicerideket bontják:

Ezek a trigliceridek – méretük szerint is – változatosak lehetnek: a kisebb, mesterséges
trigliceridek (pl. triacetin, tripropionin, tributirin) a vízben jobban oldódnak, ezért (egyéb
kisméretű észterek mellett) alkalmasak a lipázok kinetikai vizsgálataihoz, de aktivitásmérésre
is (pl. Verger, 1997). Ez utóbbinál hátrányuk lehet, hogy a lipázon kívül más észterázok is
bontják, ezért klinikai vizsgálatokhoz nem alkalmazhatók (Fleisher és Schwartz, 1971).
Ilyenkor inkább a nagyobb méretű, természetes (zsírok, olajok) vagy mesterséges
triglicerideket (pl. triolein) használják, melyeket emulzióban bont a lipáz: lipolízissel
(Arzoglou és mtsai, 1994). Ez a heterogén rendszer azonban legtöbbször alkalmatlanná teszi a
nagyobb szubsztrátokat a kinetikai vizsgálatokhoz (Bloomer, 1992).
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Szerves oldószeres közegben végbemenő reakciók:
Kis víztartalmú környezetben kerülnek előtérbe: itt az egyensúly a szintézis irányába
tolódik, a hidrolízis reakció „megfordul”. Az utóbbi időben fontossá váltak ezek a reakciók
sok hidrolitikus enzimnél: a biotechnológiában szintéziseknél alkalmazhatók.
A) Észteresítés vagy észter szintézis:

B) Átészteresítés (transzészterifikáció):
a) Az észtermolekulában a sav komponens cseréje (acidolízis):

b) A sav komponens cseréje két észtermolekula között (interészterifikáció):

c) Alkoholízis:

Ezeknek a folyamatoknak az egyensúlyi helyzete egyrészt a reakció körülményeitől,
másrészt a lipáz specifitásától függhet. Az alkoholízis pedig tulajdonképpen a hidrolízissel
analóg, csak az acil-enzim komplexet víz helyett egy alkohol dezacilálja. Itt sem képződik víz,
mint az észterszintézisnél.
2.1.2. A lipázok szerkezete
A kutatási eredmények (többek között aminósav-szekvencia és röntgenkrisztallográfiás
térszerkezetvizsgálatok) szerint a lipázoknak különálló helyei felelősek a specifikus
működésekért:
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1) Aktív centrum:
a) Katalitikus triád - az észterkötés hidrolízisét végzi: nukleofil támadást intéz
az észtekötés karbonil szénatomjára.
b) Oxianion üreg - stabilizálja a tetraéderes intermediert.
2) Zsírsavfelismerő zseb - meghatározza a felszabaduló zsírsav specifitását
3) Határfelületi aktivációs hely(ek) - az enzim konformációs változásáért felelősek.
2.1.2.1. Aktív centrum
Katalitikus triád
Az 1980-as évektől sorra derítettek fel lipáz aminosav szekvenciákat, és felfedeztek
egy, az észterázokkal közös konszenzus szekvenciájukat: a G-X-S-X-G pentapeptidet
(Derewenda, 1994). Szembetűnt ennek hasonlósága a szerin-proteázokban lévő, nukleofil
szerin körüli szekvenciához, ennek bizonyításával azonban várni kellett a nagy felbontású 3dimenziós struktúravizsgálatokra, melyeknek megjelenése a lipázok zsíros szennyeződésektől
való megtisztításának, ezáltal kristályosításának nehézségei miatt késlekedtek. Nagyobb
felbontású kristály struktúrákat csak 1990 után írtak le: elsőként – egyidőben - egy mikrobiális
(RmL) (Brady és mtsai., 1990) és emberi pankreász lipázt is (hPL) (Winkler és mtsai., 1990).
Mindkét enzim tartalmazta a Ser, His, Asp triádot, ami emlékeztet a szerin proteázok
szubtilizin és kimotripszin családjaiban található triádokra. A lipázok aktív centruma annyira
megegyezik a szerin proteázok aktív helyével, hogy a gyakorlatban ma már mindkét
enzimtípusnál ugyanazt a módszert használják az aktív helyek titrálására (fenilmetilszulfonil
fluoridos titrálás, Hsia és mtsai., 1996). Később ettől némileg eltérő triádokat is találtak
lipázoknál (GcL, CrL), illetve az acetilkolinészteráznál, melyeknél a triád Asp tagja helyett a
szintén savas karakterű Glu szerepelt (Dellamora-Ortiz és mtsai., 1997). Az észterázok közül
még a kutináznak és a tiolproteinázok közül a papainnak is ilyen triádja van, bár ez utóbbinál
Ser helyett Cys szerepel. Az ilyen triádokban egy erős hidrogénkötés-hálózat van az Asp vagy
Glu hidroxilcsoportja, a hisztidin imidazolja és a szerin OH-ja (vagy a Cys SH-ja: tiolja)
között, mely az utóbbi nukleofil aktivitását nagymértékben megemeli, így ezeket a triádokat a
természet jól bevált katalitikus eszközévé téve („véletlenül” nem is fordulnak elő ilyen
hidrogénkötés-hálózatok az ismert fehérjeszerkezetekben, csak katalítikus centrumban.
Derewenda, 1994). A triád katalitikus funkcióját később irányított mutagenezis kísérletekkel
be is bizonyították. A lipázoknak ezek a vélt katalítikus centrumai azonban – a proteázokkal
ellentétben – nem a felszínen, szabadon álltak, hanem hurkok alá voltak eltemetve, tehát

7

konformációs változásra is szükség van a katalízishez. A határfelületi aktiválódás jelenségéből
kiindulva Sarda és Desnuelle még 1958-ban szintén feltételeztek egy katalitikus eseményt
megelőző konformációs változást, mely a víz-olaj fázishatárra csatlakozáskor következik be.
Bizonyításával az 1990-es évekig várni kellett, amikor elkészültek lipázok aktív és inaktív
formáinak 3-dimenziós röntgenkrisztallográfiás térszerkezet-elemzései.
2.1.2.2. Az oxianion árok és a zsírsavfelismerő zseb
Az oxianion üreg szerepe az acilálási és dezacilálási lépések folyamán keletkező
tetraéderes intermedier stabilizálása (Kraut, 1977). Az oxianion üreget képező H-kötés
donorok azonban sok esetben a főlánc peptid amidjai, ezért a struktúra-funkció viszonyok itt
sokkal kevésbé vizsgálhatók kísérletileg (pl. mutáltatással), mint a katalitikus triádé (melyet
oldalláncok alkotnak). Ráadásul az oxianion árok valószínűleg csak a határfelületi
aktiválódással kapcsolatos konformációs változások után alakul ki teljesen, ezt lipáz
komplexek szerkezetanalízise tárta fel, pl. RmL-inhibítor komplex (Brzozowski és mtsai.,
1991; Derewenda és mtsai., 1992), illetve hPL-marha prokolipáz komplex (van Tilbeurgh és
mtsai., 1993).
A lipázok szubsztrát specifitásának alapjául egy ún. "zsírsav felismerő zsebet"
tételeznek fel (Derewenda, 1994), melynek szerkezetanalízise szintén nehézségekbe ütközik.
Egyrészt, mivel az eddig legrészletesebben vizsgált struktúrájú lipázok (hPL, RmL) nem túl
nagy

specifitású,

energiaszolgáltató

emésztőenzimek,

másrészt a lipázok hidrofób

szubsztrátjainál a specifitás is csak a gyengébb hidrofób kölcsönhatásokon alapulhat,
ellentétben a hidrofil szubsztrátokkal, melyek az enzimekkel specifikus H-kötés hálózatokat
alakíthatnak ki.
2.1.2.3. A mikrobiális és az emlős pankreász lipázok térszerkezete, a határfelületi
aktiválódás
A mikrobiális lipázok közül a Rhizomucor miehei fonalas gomba lipázának (RmL)
térszerkezetét (3. ábra) írták le először részletesen (Brady és mtsai., 1990). Ez 269
aminosavból álló, egy doménes enzim, melynek központi merevebb vázát 9 parallel β lemez
alkotja, ez N-terminálisan hélixben végződik, és hurkok is csatlakoznak hozzá. Az aktív helyet
mindössze egy hurok fedi, a 80-109. aminosavak közt, és rövid hélix van a hurokban (82-96.
aminosav), mely az aktív hely bejáratát fedi.
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3. ábra Rhizomucor miehei lipáz térszerkezete. Világosabb nyilak: β-lemezek, sötétebb hengerek: α hélixek. Színessel jelölve: a katalitikus triád aminosavai.

Hasonló térszerkezete van a Geotrichum candidum gomba lipázának (GcL), amely 544
aminosavával az egyik legnagyobb ismert strukturális domént alkotja. A centrális β-lap 11
parallel szálból áll, melyhez egy kisebb lemez csatlakozik, 3 szálból. A β-szerkezetet 17 αhélix egészíti ki. Az aktív helyet 2 hurok is fedi (a 66-76., illetve 293-310. aminosavak közt),
ezek végig α-hélixek, majdnem párhuzamosak, és elmozdulhatnak.
Az emlős hasnyálmirigy lipázok több ponton lényegesen különböznek a mikrobiális
lipázoktól. Elsőként az emberi pankreász lipáz (hPL) térszerkezetét írták le részletesen
(Winkler és mtsai., 1990, 4. ábra). Ez két domént alkot, melyek közül a C-terminális két
lemezből álló β-szendvics, ezt 4-4 antiparallel lánc alkotja. Az N-terminális domén hasonlít a
gomba lipázokhoz: túlnyomóan parallel β-lemez, és itt van az aktív centrum is a fedővel. Az
aktív helyet több hurok is fedi, de csak kettő mozdulhat el. A nagyobbik hurok (a 238. és 262.
aminosavak közt) két végén cisztein van, melyeket diszulfid híd köt össze, és egy hélix is van
ebben a hurokban (249-255. aminosav). A kisebbik hurok a 76. és 86. aminosavak között van.
Szintén lényeges különbség a többi lipáztól, hogy a pankreász lipázoknak kofaktora van
(kolipáz), amely aktivitásukat megnöveli (ha epesav is van jelen). Ez egy lapított molekula
három ujj alakú résszel, melyeket diszulfid hidak stabilizálnak. Kizárólag a C-terminális
doménhez kötődik (a lipáz inaktív állapotában). Feltételezik, hogy az emlős pankreász lipázok
2-doménes szerveződése miatt van szükség a kofaktor kötésére.
A PPL esetében a kofaktor molekulasúlya 11,000; miközben maga a lipáz 45,00050,000 közötti (Verger és mtsai. 1969). A PPL szerkezete kevésbé ismert, de feltehetőleg
hasonló a hPL-hez. Két formáját is elkülönítették (Lipáz A és B), a kissé savasabb A forma
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izoelektromos pontja pH 4,9, míg a B formáé 5,0. A kofaktora is kétféle, sztöchiometrikusan
kapcsolódik a lipázhoz, és növeli aktivitását epesav jelenlétében. A PPL aktivitását az epesav
kis koncentrációban megnövelheti, akár az ötszörösére, de nagy koncentrációban gátolja, mivel
versenyez a szubsztrát bekötődéssel. Ezt a gátlást azonban a kofaktor megszünteti. A PPL
aktivitását növeli még az ATP, cAMP, Mg2+, Ca2+ stb.; viszont a Zn2+, Cu2+, Hg2+ stb. gátolja.
A tiszta PPL instabil, specifitása viszont széles. Aktív helye hasonló a hPL-éhez (Brockerhoff
és Jensen, 1974).

4. ábra hPL térszerkezete. a: inaktív, zárt forma; b: aktív, nyitott forma. Pirossal jelölve az aktív
centrum, kékkel a kolipáz.

Az előzőekben leírt natív lipázok inaktív formában voltak, melyeknél az aktív helyet
hurkokból álló fedő (lid) fedi. Hamarosan megjelentek az aktivált lipáz formák vizsgálatáról
szóló munkák, melyekben a lipáz szubsztráttal (pl. kevert micellák) vagy inhibítorral alkot
komplexet. Ezeken a fedő elmozdulása felfedezhető volt az inaktív formához képest.
Az RmL komplexált formáit Brzozowski és mtsai. (1991) és Derewenda és mtsai.
(1992) is vizsgálták, és a fedő hurok 8 Å-nyi elmozdulását tapasztalták a hurok két végén
forgó csuklók segítségével, ezáltal az aktív hely szabaddá vált. Az aktív konformáció új
hidrogénkötésekkel stabilizálódik. Még érdekesebb, hogy míg inaktív formában a fedő hidrofíl
aminosavaival fordul a környezet felé, elmozdulása után a hidrofóbabb aminosavak kerülnek a
felszínre. Így nemcsak a katalitikus hely szabaddá válása történik meg, hanem az interfázishoz
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való kötődésben is szerepet játszik ez az amfifil fedő. Az is lehet, hogy éppen a hidrofób
interfázis jelenléte okozza a fedő kinyílását.
A hPL szerkezetében ezzel szemben kettéválik a katalitikus hely fedésének és az
interfázishoz való kötődés funkciója, és a folyamatban a kofaktor is nagy szerepet játszik,
amely alapállapotban a C-terminális doménhez van kötve (van Tilbeurgh és mtsai. 1993). Az
interfázisok (pl. kevert micellák) jelenléte konformációváltozásokat okoz a lipáz-prokolipáz
komplexben, melyek az N-terminális doménre terjedve a két fedő elmozdulását okozzák: a
nagyobb fedő 29 Å-nyire is elmozdul, felfedve az aktív helyet, a kisebb fedő strukturális
átrendeződése pedig az oxianion üreg kialakulását eredményezi. A fedő az új pozícióban
hidrogénkötéseket alakít ki a kolipáz molekulával, amely feltehetőleg stabilizálja az aktív
állapotát. Az újonnan szerveződött aktív hely körüli felszín és a kolipáz molekula szomszédos
felszínei összességében egy tekintélyes hidrofób területet képeznek az RmL-nél látottakkal
analóg módon.
További kísérletek rávilágítottak, hogy a határfelületi aktiválódás nem egy
aktivitásnövekedést jelent a szubsztrát oldhatósági határa fölötti koncentrációknál, hanem
inkább egy csökkentett hatékonyságot a monomer észtereken (Verger, 1997). Azok a
rekombináns és chimer mutáns lipázok ugyanis, amelyeknél a fedő doménben lévő nagy
deléció miatt az aktív hely nyitott maradt, nem mutattak határfelületi aktiválódást, viszont már
a monomer szubsztrátokon is magas enzimaktivitást fejtettek ki. A tanulmányokból kiderült,
hogy nem minden lipáz mutat szabályos határfelületi aktiválódást. A kivételek között
mikrobiális eredetű (Pseudomonas glumae, aeruginosa, stb.) és emlős (nutria, tengerimalac)
hasnyálmirigy lipázok egyaránt szerepelnek (Uppenberg és mtsai., 1994).
Szintén érdekes megállapítás, hogy még a leggondosabban tisztított lipázok is képesek
- bár kismértékben - vízben oldott észtereket hidrolizálni, határfelületek hiányában is (Verger,
1997). Ennek magyarázata az lehet, hogy az oldott lipáz populációban többféle
enzimkonformáció egyensúlya áll fenn, és köztük a nyitott, aktív forma is előfordul. Ennek
konformációja azonban valószínűleg eltér a határfelülethez kapcsolt nyitott formáétól (van Tol
és mtsai., 1995a).
Ellentétes vélemények léteznek arról, hogy szerves oldószerben fellép-e határfelületi
aktiválódás a lipázoknál, ugyanis általában hiányoznak az azt kiváltó hidrofób felületek. RmLnél nem észlelték szerves oldószerekben a határfelületi aktiválódást, még a polietilén glikollal
oldhatóvá tett enzimnél sem (Louwrier és mtsai., 1996; Okkels és mtsai., 1996). A két fázisú
rendszerekben azonban megtörténhet a lipáz aktív hely fedőjének kinyílása a víz-szerves
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oldószer határfelülethez kapcsolódáskor (Dellamora-Ortiz és mtsai, 1997). Az oldószerekben
szuszpendált, liofilizált PPL szemcséinek külső felszínén lévő molekuláknál Martins és mtsai
(1994) számításai szerint hatékony lehetett a határfelületi aktiválódás.
2.1.3. Lipázok szelektivitása
A különböző forrásból származó lipázok eltérő szelektivitásokat mutathatnak, de
gyakran egy mikroorganizmus különböző szelektivitású lipázokat is termelhet egyszerre. A
növényi magvak lipázai elsősorban a magban tárolt trigliceridek felé szelektívek (Adlercreutz
és mtsai., 1997). A vízben, hidrolízisnél mutatott szelektivitások észteresítésnél is
messzemenően megmaradnak (Bloomer, 1992). A lipázoknál a következő szelektivitás típusok
vannak: zsírsav, alkohol, pozíció, lipid osztály és sztereoszelektivitás.
Zsírsav szelektivitás
A lipázok a triglicerid zsírsavának lánchossza, láncelágazásai, illetve kettős kötései
iránt mutathatnak szelektivitást, melyet főleg sztérikus gátlás okozhat, kisebb részben pedig
elektofil indukció (Bloomer, 1992). PPL-nél a hidrolízist gátolják a zsírsav karboxil végéhez
túl közeli elágazások, illetve a C5-nél közelebbi kettős kötések. Utóbbi a zsírsavlánc nem
megfelelő flexibilitásával magyarázható az aktív hellyel való kapcsolódáshoz (Macrae, 1983a;
Kilara, 1985).
A lipázok lánchossz szelektivitását az iparban íz- és szaganyagok észteresítésénél
használják fel (Pandey és mtsai. 1999). Vannak olyan lipázok, melyek csak rövid láncú zsírsav
észtereket hidrolizálnak (pl. P. caseicolum és S. racemosum lipázai), de a legtöbb a közepes
és hosszú láncokon aktív. Bizonyos hasnyálmirigy lipázok pedig (pl. tengerimalacból) a rövid
és hosszú láncúakat bontják, míg a közepest (pl. C8) kevésbé (Furutani és mtsai., 1995).
Feltehetőleg

a

különböző

zsírsavláncok

bekötődésekor

aktivitásnövekedést

okozó

konformációváltozással magyarázható a lánchossz szelektivitás (Bloomer, 1992).
A zsírsav szelektivitást a szubsztrát fizikai tulajdonságai is befolyásolják, ezért a
reakció körülményeknek (pl. hőmérséklet, oldószer, stb.) döntő szerepe lehet (Bloomer és
mtsai. 1992). A rögzítés is hatással lehet erre a szelektivitásra.
Alkohol szelektivitás
A lipázoknak a primér, szekunder és tercier alkoholok iránti szelektivitását szintén
sztérikus gátlás és elektrofil indukció okozza. A PPL nem aktív az α-szénatomnál elágazó
alkoholoknál, de más lipázok (pl. Pseudomonas fluorescens) szekunder, tercier alkoholokat is
észteresíthetnek (Bloomer, 1992). A monoszacharidok -OH csoportjait a lipázok szintén
12

megkülönböztetik (Drueckhammer és mtsai., 1991). Általában főleg a szénhidrát primér
hidroxil csoportját észteresítik.
Pozíciószelektivitás
A glicerin három hidroxilcsoportjáról különböző mértékben hidrolizálhatják le a
zsírsavakat a lipázok. Vannak, amelyek nem tesznek különbséget: nem specifikusak, pl. a
Candida nemzetség, Corynebacterium, Staphylococcus lipázok (Macrae, 1983a; Kilara,
1985), a Novozyme (rögzített preparátum) Candida antarctica lipáza.
Az ún. 1,3-specifikus lipázok csak a triglicerid külső zsírsavát hasítják le, a 2-es
pozícióban lévő sztérikus okok miatt nem hidrolizálódik, de ez is kapcsolatba kerül az 1,3specifikus lipázzal (Cudrey és mtsai., 1994). A reakcióelegyben lévő víztartalom a mono- és
digliceridek izomerizációját okozva (látszólag) csökkentheti ezt a megkülönböztetést (Rabiller
és mtsai. 1992). 1,3-specifikus a PPL, hPL (Mukherjee, 1990), és sok gomba lipáz: pl.
Aspergillus niger, a Mucor nemzetség, Rhizopus és a Lipozyme rögzített preparátum
Rhizomucor miehei lipáza (Nadj és mtsai., 1992). Az 1,3-specifitás észteresítésnél is igaz: a
pankreász lipázok mono- és digliceridekből tudnak triglicerideket szintetizálni, de glicerinből
kiindulva nem. A PPL az 1-es és 3-as észterkötést azonos sebességgel hasítja, vannak azonban
lipázok, amelyek különbséget tesznek (Mukherjee és Kiewitt, 1996).
A 2. pozícióban lévő zsírsavra specifikus lipázok is léteznek, melyek azt gyorsabban
hasítják, pl. a Geotrichum candidum egyik lipáza, és a Candida rugosa lipáz (Bloomer,
1992).
Lipid osztály szelektivitás
A lipid osztályoknak a tri-, di-, monoglicerideket, zsírsavakat és egyértékű alkoholok
észtereit szokták nevezni. A PPL hidrolízisnél a következő preferencia sorozatot mutatja:
triglicerid > 1,2(2,3)-diglicerid > 1,3-diglicerid > 1(3)-monoglicerid > 2-monoglicerid
(Brockerhoff és Jensen, 1974). A gyakorlatban (pl. zsírsavak gyártásánál) felhasználhatók ezek
a lipáz szelektivitások (Jensen és mtsai., 1990).
Sztereoszelektivitás
A lipázok megkülönböztetik a tükörszimmetrikus enantiomer szubsztrátokat (Parida és
Dordick, 1991), illetve a forgatási szimmetriájú prokirális szubsztrátokat (Dahud és Siuta,
1986). A PPL-t is gyakran használják ilyen szintéziseknél (van Tol és mtsai., 1995a; Ransac és
mtsai., 1990).
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2.2. Rögzített enzimek
1952-ben rögzítettek elsőként gyakorlati célból enzimeket (karboxipeptidázt, pepszint
és egyéb hidrolázokat kötöttek kovalens kötéssel diazotált poliamino-polisztirol gyantán), és
hamarosan intenzív kutatás kezdődött az enzimrögzítés területén. Rögzített enzimeket elsőként
Japánban alkalmaztak az iparban: 1969-ben Chibata és munkatársai dolgozták ki rögzített
aminoaciláz segítségével DL metioninból az L forma elkülönítését. 1971-ben az első "Enzyme
Engineering" konferencián határozták meg a rögzített enzimek fogalmát: a rögzített enzimek
biológiai aktivitásuk megőrzése mellett a tér egy adott pontján lokalizáltak és folyamatosan
vagy ismételten felhasználhatók. A korábban használt "vízoldhatatlan", "módosított",
"hordozóhoz kötött" és egyéb elnevezések helyett a rögzített enzim (immobilized enzyme)
elnevezés vált általánossá.
A rögzített enzimeknek számos előnyük van az oldottakkal szemben. Könnyebben
működtethetők, jól szabályozhatók. A szubsztrátok és a termékek elkülöníthetők az enzimtől,
nincs szükség külön tisztításra. Az enzim visszanyerhető és többször felhasználható, a
gyöngypolimerre kötött enzim oszlopba tölthető és automatizálható technológiai folyamatban
alkalmazható. Rögzítéskor megváltozhatnak az enzim fizikai és kémiai tulajdonságai, ami
gyakran előnyös lehet, és a specifitása is módosulhat. Rendszerint jelentősen megnövekszik az
enzimek stabilitása, mert a hordozó stabilizáló hatást fejthet ki a fehérjeszerkezetre a környezet
hatásaival szemben (hő-, pH-változások, denaturáló vegyületek). Tekintve, hogy a sejtekben a
legtöbb enzim különböző membránokhoz vagy fehérjeaggregátumokhoz (multienzim
komplexek) kötve fejti ki működését, elmondhatjuk, hogy az enzimrögzítés előnyeit nem az
emberek használták ki először, hanem a természetes élő rendszerek.
A rögzítési módszerek csoportosítása és összehasonlítása
A rögzítés során fizikai és kémiai kötések kapcsolhatják az enzimet a hordozóhoz. A
módszereket Chibata japán kutató csoportosította (1978), a következőképpen:
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Bezárásos módszerek: az enzim szemipermeábilis gélből készült rácsba való bezárása,
szemipermeábilis membránnal való körülvétele, vagy üreges szálba történő bezárása.
Keresztkötés: intermolekuláris kötések létrehozása az enzimmolekulák közt bi-vagy
polifunkciós vegyületekkel.
Hordozó felületére kötés: az enzim vízoldhatatlan hordozóhoz való kapcsolása fizikai
adszorpció, ionos vagy kovalens kötés révén.
2.2.1. Bezárásos módszerek
Gélbe polimerizálás
Az enzimet a polimerizáció megindulása előtt a monomer oldatába keverjük, így a
képződött polimer magába zárja az enzimet (Bauman és mtsai., 1965). A gél pórusai a kis
méretű szubsztrátok és termékek diffúzióját lehetővé teszik, de az enzimet visszatartják. A
módszer előnye a stabil, erős kapcsolat (Bauman és mtsai., 1967), és hogy különböző
gélformák alakíthatók ki. Leggyakrabban poli-akrilamidot alkalmaznak (Hicks és Updike,
1966). Hátránya, hogy a polimerizációkor képződött szabad gyökök és a reakcióhő
inaktiválhatják az enzimet, másrészt csak olyan enzimek rögzítésére alkalmazható, amelyek
kis molekulasúlyú szubsztrátokra hatnak (Wheatley és Phillips, 1983).

Mikrokapszulába zárás
Féligáteresztő hártyával veszik körül az enzimet, s az így létrejött rendszer bizonyos
szempontból egy sejthez hasonlítható. Az enzimek szemipermeábilis kapszulába zárására
cellulóz-nitrátot, polisztirol és poliamin származékokat használnak. Előnye, hogy magas
enzimkoncentráció érhető el, amely stabilizálólag hathat. Az így rögzített enzimek
felhasználhatók pl. aminosavak nagy mennyiségben való előállítására (Chang és mtsai., 1982),
kofaktor ciklizálására (Yu és Chang, 1982), enzimhiányos betegségek gyógyítására (Chang és
Poznansky, 1968,) és művese-kezelésnél (Chang és mtsai., 1972). Hátrány lehet, hogy a
szubsztrátoknak és termékeknek át kell hatolnia a hártyán, és hogy a reaktív membrán
monomerek gyakran nagy aktivitásvesztést okozhatnak a rögzítéskor.
Bezárás szálak üregeibe
Szemipermeabilis szálakba elsőként Rony (1971) rögzített enzimet. A cellulóz triacetát
szálak sokféle enzim rögzítésére alkalmasak (Chibata, 1978). Előnyük a nagy felületük, amely
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folyamatos működést is lehetővé tesz, és hogy nagy molekulasúlyú szubsztrátoknál is
alkalmazható, ha a termék molekulasúlya kicsi (Zaborsky, 1974).
2.2.2. Rögzítés keresztkötések létrehozásával
Bi-vagy multifunkciós reagensekkel keresztkötéseket alakítunk ki az enzimmolekulák
között, így hálózatos felépítésű zselatinszerű állomány jön létre. A rögzítésre számos bi-vagy
multifunkciós vegyület (diazo-benzidin és származékai, N,N'-hexametilén-bisz-jódacetamid,
hexametilén izocianát stb.) felhasználható. Leggyakrabban glutáraldehidet alkalmaznak. A
módszer hátránya, hogy nehezen kezelhető puha, zselatinszerű polimer keletkezik, ami
oszloptöltésre, technológiai műveletekre alkalmatlan (Zaborsky, 1974). Ez a hátrány
kiküszöbölhető

hordozón

adszorbeálódott

enzimek

keresztkötésével.

Enzimaktivitás

veszteséggel is számolni kell, ami inert fehérje (pl. szérum albumin) jelenlétével csökkenthető
(Brown és mtsai., 1973).
2.2.3. Hordozó felületére kötés
2.2.3.1. Adszorpció
Az enzim és a hordozó között fizikai kapcsolat jön létre, általában hidrofób vagy
elektrosztatikus kölcsönhatás. Ez a legkorábban alkalmazott módszer enzimek rögzítésére.
Adszorbensek lehetnek pl. aktív szén, porózus üveg, kaolinit, Al2O3, szilikagélek, keményítő,
cellulóz.

Az

adszorbeálódott

fehérje

mennyisége

a

fehérjétől,

hordozótól

és

a

reakciókörülményektől egyaránt függ, de rendszerint a fehérje izoelektromos pH-jánál
maximális, feltehetően a molekulák közti minimális elektromos taszítás miatt (Wehtje, 1992).
Ez a maximális adszorbeálódott fehérjemennyiség általában a hordozófelületnek egyrétegű
(monolayer) fedésének felel meg (Erlandsson és mtsai., 1986; Soderquist és Walton, 1980). A
monolayer fedésnél kb. 2-3 mg/m3 fehérje van a hordozón (Wehtje, 1992). Az adszorpciós
módszer előnye, hogy nagyon egyszerű és nem igényel erélyes kémiai behatásokat, így
nagyon kíméletes az enzimre. Hátránya azonban, hogy a pH, hőmérséklet és az ionerősség
változtatása a fehérje leoldódását eredményezheti. Az enzim-hordozó közti adszorpciós
kapcsolat ugyanis sokszor nem elég erős, és az enzim-víz közti erősebb kölcsönhatás okozza a
leoldódást. Szerves oldószeres, kis víztartalmú közegben azonban ezek a hátrányok kevésbé
jelentkeznek, de a vízkoncentráció növekedésével ott is deszorbeálódhat a fehérje (Macrae,
1985). Az utóbbi időben ezzel a módszerrel gyakran rögzítenek lipázokat szerves oldószeres
szintézisekhez, ahol a hidrofób hordozókat sokszor előnyben részesítik (Oladepo és mtsai.,
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1995). A mérsékeltebben hidrofób Celite hordozót nagy sikerrel használják a szerves közegű
enzimkatalízisekben (Triantafyllou és mtsai., 1997), amely kevésbé erős kapcsolatot hoz létre
az enzimmel, így az enzim konformáció változása és aktivitás vesztése is kisebb a rögzítés
során. Ráadásul a Celite alacsonyabb porozitása is kedvező. Magasabb porozitású hordozóknál
(pl. CPG) inert fehérje (pl. albumin) alkalmazásával lehet nagy aktivitású és stabilitású
preparátumot készíteni (Wehtje és mtsai., 1992).
2.2.3.2. Ionos kötés
Az enzim felületi töltései létesítenek kapcsolatot a hordozó töltéseivel. Az ionos erők
mellett legtöbbször az adszorpció is szerepet játszik a kötésben. Az ionos kötés kialakítása
egyszerű és szintén kíméletes megoldás, nem okoz nagy aktivitás veszteséget. A módszer
hátránya, hogy az ionos kötés viszonylag gyenge, az ilyen rendszerek stabilitása csak nagyon
behatárolt pH és ionerősség viszonyok között megfelelő. Hordozóként poliszacharid
származékok (DEAE-cellulóz, CM-cellulóz, DEAE-Sephadex stb.) és ioncserélő csoportokkal
rendelkező szintetikus polimerek (Amberlite származékok, Dowex gyanták) alkalmazhatók.
2.2.3.3. Kovalens kötés
Az enzim katalitikus aktivitása szempontjából közömbös funkciós csoportjaival
(hidroxil, amino, karboxil, szulfhidril stb.) kovalens kötéseket létesít a hordozóval. Előnye,
hogy a hordozó és az enzim között erős kémiai kötés jön létre, így a külső körülményekkel
(ionerősség, pH, hőmérséklet) szemben igen ellenálló rögzített enzimet kapunk. Hátránya,
hogy viszonylag bonyolult s általában az enzim jelentős része inaktiválódik, részben azért,
mert az aktív centrum aminosav oldalláncai is részt vehetnek a kötésben, vagy az enzim
térszerkezetét

fenntartó

csoportok

is

módosulhatnak.

Megváltozhat

a

szubsztrát

hozzáférhetősége, esetleg a rögzítéstől megmerevedik az enzim szerkezete, és megszűnhet a
szubsztrát átalakításakor fontos fluktuáló mozgása, vagy éppen a rögzítés következtében lazul
fel a szerkezet, és megindul az enzim kitekeredése és inaktiválódása. Az is csökkentheti az
aktivitást, hogy sok enzimmolekula nem a gélszemcsék felületére kötődik, hanem a belsejébe,
s hiába marad aktív, a nagyobb szubsztrátmolekulák nem juthatnak hozzá.
Az aktivitás csökkenés kivédésére sokféle tényezőt kell figyelembe venni. Célszerű
olyan hordozókat (dextránt, szintetikus polimereket, fémoxidokat) választani, amelyeknek
oldalláncai, vagy az aktiválásukhoz használt vegyület nem reagál az aktivitás szempontjából
fontos aminosav oldalláncokkal. Ha ez nem lehetséges, az aktív centrumban lévő csoportokat
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kémiailag reverzibilisen módosíthatjuk, s így védjük (Mansson és mtsai., 1983). Ha az enzim
szubsztrátja vagy koenzime jelen van a rögzítésnél, az védő hatást fejthet ki az aktív
centrumban lévő oldalláncokra (Wheeler és mtsai., 1969). Szintén védő hatásuk lehet a
szennyező fehérjéknek, ezért sokszor előnyösebb egy kevésbé tisztított enzimpreparátumot
használni rögzítéskor.
A kovalensen kötött enzimek katalitikus és stabilitási tulajdonságai lényegesen
eltérhetnek az oldott enzimétől. Rögzítéskor az enzim szerkezete módosul, mivel (kovalens
vagy másodlagos) kötést létesít a hordozóval, esetleg a szomszédos fehérjékkel is. A kötések
megváltoztathatják konformációját, de a flexibilitását is, mozgásait gátolhatják. Ez aktivitását
csökkentheti, de stabilitását megnövelheti. A hordozó közelségében más lesz az enzim
mikrokörnyezete, mint az oldatban. A hordozó stabilizálhatja, vagy anyagától függően
elektrosztatikusan, vagy hidrofób/hidrofil jellegével hat. Általában a hidrofil gélek stabilizálják
az enzimeket, a hidrofóbak viszont megbonthatják az enzim hidrofób magját, és inaktiválódhat.
Ezek miatt az enzimaktivitás hőmérsékleti, ionerősség, pH optimuma eltolódhat, és
megváltozhat az enzim specifitása is.
A kovalens rögzítés során az enzimeknek egy heterogén populációja jön létre. A
hordozóhoz az enzim különböző számú kötéssel kapcsolódhat, illetve a fehérje más-más
oldalával fordulhat a hordozó felé, ami az aktív hely hozzáférhetőségére hatással lehet. Több
alegységes enzimnél bármelyik alegység kapcsolódhat a hordozóhoz. A fehérjék több rétegben
is elhelyezkedhetnek a hordozófelszínen, ami látszólag csökkentheti a specifikus aktivitást. Az
sem mindegy, hogy a hordozó felszínén vagy egy pórus mélyén kötődik az enzim. A felszíni
enzimmolekulákhoz a szubsztrátok akadálytalanul odajuthatnak, a gél belsejében lévőhöz
azonban a nagyobb szubsztrát nem biztos, hogy bejut. Ha mégis, a gél belsejében alacsonyabb
lehet a koncentrációja, vagyis egy megoszlási hatás csökkentheti a reakciósebességet. Azt ezen
kívül az anyagtranszport is limitálhatja: a szubsztrátok és termékek be- illetve kidiffundálása a
gélből. Ha a diffúzió elég gyors, akkor a reakció ugyanúgy kinetikailag kontrollált, mint az
oldott enzimeknél.
A kovalens rögzítésre leggyakrabban használt reakciók: acilálás, arilezés és alkilálás,
brómciános reakció, karbamoilálás és tiokarbamoilálás, glutáraldehides kapcsolás, tioldiszulfid átalakulás, polimer aldehidekkel való reakció, illetve kondenzációs reakciók. A
továbbiakban csak az általunk is használt eljárásokat ismertetjük részletesebben.
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Rögzítés aldehid funkciós csoportot tartalmazó hordozóhoz
Aldehid funkciós csoportot tartalmazó hordozók kialakítására számos próbálkozás
történt. Epton és munkatársai (1976) poliakrilamino-acetaldehidet állítottak elő. Brown és
Racois (1974) allil alkohol és vanillin kopolimerizációjával, mások (Weakley és Mehltretter,
1973, van Leemputten és Horisberger, 1974) poliszacharidok dimetil-szulfoxidos, ill.
perjodátos oxidációjával próbálkoztak. Az aldehidek a fehérjék amino csoportjaival reagálnak
aminol vagy Schiff-bázis (azometin, aldimin) képzéssel (5. ábra) (Goldstein és Manecke,
1976).

5. ábra. Fehérjék rögzítése aldehid funkciós csoportot tartalmazó polimerekhez

A szulfhidril és imidazol csoportok is reakcióba léphetnek, ami enzimaktivitás csökkenéssel
járhat. A módszer hátránya, hogy bizonytalan a képződött kötések stabilitása. A kötés utólagos
redukcióval stabilizálható, de közben csökkenhet az enzim aktivitása is (Royer és mtsai.,
1975).

6. ábra. Karboxil funkciós csoportot tartalmazó gélek aktiválása és az enzim (E) kötődése

Rögzítés karboxil-csoportot tartalmazó hordozókhoz
Mattiasson és Mosbach (1971) karboxil-csoportot tartalmazó gélek aktiválására
vízoldékony karbodiimideket használtak. Savas pH-n (pH 4,75-5,0) először O-acil-izourea
keletkezik, majd amid kötések alakulnak ki, vagy acil-urea képződik (6. ábra). Az aktivált
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karboxil csoport más nukleofil csoportokkal (-OH, -SH) is reakcióba léphet. A karboxil
csoportok aktiválására leggyakrabban az 1-ciklohexil-3/2/4-N metilmorfolinoetil-karbodiimid
tozilátot és az 1-etil-3/3-dimetilaminopropil/-karbodiimidet használják (Wiseman, 1975).

2.3. Nem hagyományos közegű biokatalízis
Az enzimkatalízis természetes (fiziológiás) közege általában vizes oldat, és ipari
felhasználásuk is hagyományosan vizes közegben történik. Az enzimek iránt megnövekvő
érdeklődéssel

előtérbe

kerültek

a

vizes

közegből

adódó

problémák

(pl.

egyes

szubsztrátok/termékek rossz oldódása, kedvezőtlen egyensúlyi helyzet), ezért a kutatók
alternatív közeget kerestek a biokatalízishez. Ezeket „nem-hagyományos” reakcióközegeknek
nevezzük, melyekben a biokatalizátorokat (az izolált enzimektől a sejtekig) víz helyett/mellett
más közeg, leggyakrabban egy szerves oldószer veszi körül.
Az enzimeknek nem hagyományos közegben való felhasználása sok új szintézis
lehetőséget és alkalmazási utat nyitott reakciók katalizálására. Ezeknek nagy jelentősége lehet
néhány iparágban, mint például az élelmiszer-, kozmetikai-, gyógyszergyártási és egyéb
iparágakban. Lehetőség van az enzimek nélkül nehezen előállítható, nagy értékű anyagok
előállítására speciális alkalmazásra (Wehtje, 1992; Bloomer, 1992).
2.3.1. Nem hagyományos közegű reakciórendszerek előnyei és csoportosítása
A nem hagyományos közeg előnyei
A nem-hagyományos közegű biokatalíziseknek számos előnyük van: pl. a vízben nem
oldódó szubsztrátok és termékek feloldása, a reakcióegyensúlyok szintézis felé tolása, sokszor
az enzimspecifitás, enantioszelektivitás megnövekedése (Bloomer, 1992). A vízben
termodinamikailag kedvezőtlen reakciók (mint pl. átészteresítés és aminolízis) sikeresen
kivitelezhetők lesznek (Gill és Parish, 1997). Csökken a mikrobiális fertőződés veszélye. Kétfázisú rendszereknél a reakciótermékek a biokatalizátortól távolabbi nem-poláris fázisban
oldódhatnak fel. Egy szerves közegű biokatalízises lépés könnyebben integrálható a (szerves
oldószerben végzett) hagyományos kémiai lépések sorozatába (pl. gyógyszerek vagy
herbicidek szintézisénél). Az enzimek szerves oldószerben kevésbé oldódnak le a reaktorokról,
és mivel szerves közegben nem oldódnak, szuszpenziót alkotnak, ezért gyakran rögzítésükre
sincs szükség. Ha mégis, a kovalens kapcsolás helyett elég pl. a sokkal kíméletesebb
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adszorpcióval rögzíteni. (Bloomer, 1992). Az oldószerek alacsony forráspontja a termék
visszanyerését könnyebbé teszik. A víztől függő mellékreakciók legátlódnak (Rabiller és
mtsai., 1992).
Az előnyök mellett hátránya a szerves oldószeres közegek alkalmazásának, hogy egyes
enzimek és szubsztrátok kismértékben vagy nem oldódnak a szerves oldószerekben (pl. a
hidrofil szénhidrátok). Bizonyos szerves oldószerek inaktiválhatják a biokatalizátort. A
reakciórendszer és a reaktor még bonyolultabb lehet. Berendezések szükségesek a szerves
oldószer kezelésére és visszanyerésére. A kisebb tapasztalati bázis az eljárások kifejlesztését
nehezebbé teheti. Nehézségeket okozhatnak a biztonsági és környezetvédelmi vonatkozások
(pl. diklórmetán: környezeti kockázat), a toxicitás, illetve a gyúlékonyság, tűzveszélyesség
(Gill és Parish, 1997). Mindezek ellenére a szerves oldószerek alkalmazási köre egyre bővül, a
hátrányok áthidalásával egyre több lehetőség van az előnyök kihasználására.

Nem hagyományos reakciórendszerek
Ezekben a víz helyett többféle közeg szerepelhet, melyekben víz is jelen lehet:
elegyedve vagy külön fázisként. A közeg szerint többféle nem-hagyományos rendszert
különböztetünk meg:
1. Gáz fázis: Illékony reagensek esetén a közeg lehet gáz, pl. C10 alatti észterek
reakcióinál, ekkor 120 oC-ig terjedő hőmérsékleteket alkalmaznak (Lamare és Legoy, 1993).
2. Szuperkritikus folyadékok: (pl. CO2): magas nyomáson alkalmazhatók, és a nem
poláros oldószerekhez hasonlóan viselkednek. A reagensek ezekben kiválóan oldódnak, a
diffúzió gyors, kényelmes a termék kinyerése (nyomáscsökkentéssel), környezetbarát és jól
szabályozhatók a reaktorok (Kamat és mtsai., 1995). A PPL-t is vizsgálták ilyen
rendszerekben (Martins és mtsai., 1994).
3. Szilárd közeg: lényege, hogy a reagensek (és termékek) nincsenek feloldva a kis
(sokszor mikroszkópikus) mennyiségű oldószerben (amely víz is lehet), de abban magas
koncentrációban jelen vannak. A reakciósebességek, kitermelések ezért magasak (Gill és
Vulfson, 1994). Gyakran használják peptidek szintézisére, de lipázokat is alkalmaztak már
nagyon sikeresen ilyen rendszerben, mégpedig éppen monoszacharid-észterek szintézisénél
(Cao és mtsai., 1997).
4. Szerves oldószerek: A nem-hagyományos reakcióközegek legjelentősebb és
kísérleteinkben

is

alkalmazott

csoportja,

melyet

részletesebben

tárgyalunk.

Ezek

felhasználására is többféle lehetőség van:
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a) Egy fázisú szerves oldószer-víz elegyek: vízzel elegyedő szerves oldószer(ek) és víz
(puffer) elegyében zajlik a reakció. A koszolvens szerepe gyakran csak a hidrofób
szubsztrátok oldódásának javítása. Kis mennyiségei még nem befolyásolják az enzimaktivitást,
több oldószer jelenléte azonban – mivel ez az enzim mikrokörnyezetében is nagy
koncentrációban szerepel – csökkentheti az aktivitást és a stabilitást. Ezekben a rendszerekben
a poláros szerves oldószerek használata az előnyös (Santaniello és mtsai., 1993).
b) Két (vagy több) fázisú rendszerek: egy vízzel nem elegyedő oldószer és víz
összekeverésével keletkeznek az ilyen reakcióközegek. Ide tartoznak a különböző micellák,
emulziók stb. (van Tol és mtsai. PPL-t alkalmaztak két fázisos rendszerben glicidol
rezolválásánál, 1995a). Az enzim és a reakció általában a vizes fázisba korlátozódik, a szerves
fázis pedig a hidrofób reagensek rezervoárjaként szolgálhat. A biokatalizátor közvetlen
mikrokörnyezete ezért nagyon hasonló a hagyományos vizes közegű rendszerekéhez, így
tulajdonságai lényegében nem változnak. Az eltéréseket (és előnyöket) inkább a szubsztrátok
és termékek eltérő oldódása, a kinetikák (látszólagos) megváltozása, az egyensúlyi helyzetek
eltolódása adhatja. A tapasztalatok szerint itt az apolárisabb oldószerek a megfelelőbbek az
enzimkatalízishez (Van Sonsbeek és mtsai., 1993, Holmberg, 1994).
c) Oldószer nélküli katalízis: szerencsés esetben az egyik (folyékony) szubsztrát
egyben oldószerként is felhasználható, pl. egyes olajok, zsírsavak, zsírsav észterek (Bloomer
és mtsai., 1990, 1991). Előnyük az ún. „downstream” folyamatok leegyszerűsödése, a sokszor
mérgező szerves oldószerek kiiktatása, és az oldószerként használt szubsztrát nagy feleslege
kedvezően eltolhatja a reakcióegyensúlyt. Sokszor magas kitermelésekről számolnak be
különböző lipáz-katalizált reakcióknál (Bloomer, 1992). Szénhidrátokat is alakítottak már át
ilyen rendszerben (pl. Ward és mtsai., 1997). Ilyenkor a legnagyobb probléma a szénhidrátok
kis oldhatósága, amely lelassítja a reakciót (Coulon és mtsai., 1995).
d) Kevés vizet tartalmazó rendszerek (low-water media): a fentebb felsorolt nemhagyományos közegek bármelyike tartalmazhat vizet, amelynek mennyisége lecsökkenthető
egészen a működéshez minimálisan szükségesig. Ekkor szinte teljesen „kiszárított” állapotban
működik a biokatalizátor, s csak egy kevés (pl. egyetlen réteg) víz van a felületére vagy a
pórusaiba adszorbeálódva.

Tulajdonságai ekkor gyökeresen megváltozhatnak, mivel

mikrokörnyezete nagyban eltér a vizes rendszerekben lévőtől. Például megnövekedhet az
enzimek hőstabilitása (Zaks és Klibanov, 1984), vagy a hidrolitikus ekvilibriumok további
eltolódása lehetővé teheti a hidrolízis megfordítását is. A specifitásban is előfordulhatnak
változások. A reakciókinetikákat is elősegítheti a kevesebb víz, részben mivel az sokszor a
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szubsztrátkötés kompetitív inhibítora lehet. Emiatt a reakció során fontos a víz eltávolítása
(Vulfson, 1993)
Ilyen rendszerre az egyik legelső példa éppen a PPL-lel kapcsolatos (Zaks és Klibanov,
1984), később mások is tapasztalták ennek az enzimnek az alacsony víztartalom szükségletét
(Martins és mtsai., 1993, 1994), amely különösen alkalmassá teszi a kevés vizet tartalmazó
rendszerekben való működtetésre. Munkánk során mi is ilyen rendszereket használtunk.
2.3.2. A reakciókörülmények hatásai
Mind a vizes, mind a szerves közegben fontosak az olyan reakciókörülmények, mint
pl. a hőmérséklet, pH, a szubsztrátok és az enzim mennyisége. Szerves oldószeres közegben
ezekhez adódik az oldószer kiválasztása és a víz mennyisége és eloszlása a rendszerben
(Halling, 1990, 1994). Mindezek együttesen befolyásolhatják az enzimaktivitást és stabilitást,
de hatnak a regio-és sztereoszelektivitásra (Sakurai és mtsai., 1988), a termék tisztaságára
(Parida és Dordick, 1991) és a kitermelésre is (Valivety és mtsai., 1991).
Szerves oldószeres közegben az enzimmolekulák mikrokörnyezete még inkább eltér a
fázis egészétől, mint vízben: az oldószernél polárosabb, több vizet és poláros anyagokat is
tartalmazhat.
2.3.2.1. A szerves oldószer kiválasztása
Az oldószerek hatással lehetnek az enzimaktivitásra, specifitásra és stabilitásra.
Vizsgálták, hogy az oldószereknek mely fizikai paraméterei vannak hatással az enzimekre:
polaritása, viszkozitása (Dastoli és Price, 1967), dielektromos állandója (Reslow és mtsai.,
1987), dipól momentuma (Valivety és mtsai., 1991) stb. Az enzimaktivitással összefüggést
leginkább a polaritás mutatott, melyet log P-ként számszerűsítettek (Laane és mtsai., 1987). A
log P egy szerves oldószer standard víz-oktanol rendszerben mért megoszlási hányadosának
logaritmusa, ez kísérletileg meghatározható, vagy hidrofób fragmentális konstans használatával
is kiszámolható (Rekker, 1977). Nagyon szorosan összefügg az oldószernek a vízben való
oldhatóságával: a nagy (4-nél nagyobb) log P vízben nem oldódó, apoláros oldószert jelez, a
2-nél kisebb pedig vízoldhatót. A log P az oldószer hidrofóbicitásának is mértéke.
Az oldószerek hidrofóbicitásának hatása a reakciók kinetikájára
A részletesebb kinetikai vizsgálatok (Vmax és KM meghatározások) nem bizonyították,
hogy az oldószerek hidrofóbicitása (log P) magára az enzimre hat (Park és mtsai., 1995).
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Valójában a szubsztrátok oldhatóságára és megoszlására való hatásával befolyásolja a
reakciósebességet (Ryu és Dordick, 1989; Schmitke és mtsai., 1996). Lipázoknál is ezt
tapasztalták (Wehtje és Adlercreutz, 1997b). Mivel a lipázok apoláros szubsztrátjai apoláros,
nagy log P-jű oldószerben oldódnak jól, ezért általában ezekben az oldószerekben bizonyult
nagynak a lipáz aktivitás. Bizonyos esetekben ez megfordul: pl. a szilárd fázisú szintéziseknél
(Cao és mtsai., 1997). A poláros vagy hidrofil szubsztrátoknál (pl. szénhidrátoknál) is éppen a
poláros oldószerek lesznek kedvezőbbek, azonban ezek sokszor inaktiválhatják az enzimeket
(Drueckhammer és mtsai., 1991). A PPL azonban más lipázoknál jobban tolerálja az ilyen
oldószereket, pl. a piridint (Bashir és mtsai., 1995); vagy a DMF-et (Shibatani és mtsai.,
1997). A szénhidrátoknak szolubilizáló ágenssel (pl. fenilboronsavval) is fokozható az
oldódása az enzimeknek kedvezőbb apoláris oldószerekben (pl. hexánban), de az adalék az
enzimet is gátolja (Scheckermann és mtsai., 1995). Ha poláros és apoláros szubsztrát is
szerepel a reakcióban, még nehezebb megfelelő oldószert találni, ilyenkor emulzió kialakítása
lehet a megoldás.
Nemcsak a szubsztrátok, hanem a víz eloszlásának befolyásolásával is hathat az
oldószerek hidrofóbicitása (log P) az enzimaktivitásra, pl. a PPL-nél (Martins és mtsai., 1994).
A kisebb log P-jű (hidrofilebb) oldószerekben nagyobb volt a víztartalom, ami a PPL
szuszpenzió szemcsék növekedését okozta, így a specifikus aktivitása csökkent.
Vizsgálták az oldószerek hidrofóbicitásának hatását az enzimek specifitására is, és
szintén úgy vélik, hogy nagyrészt a szubsztrátok megoszlására tett hatásukon alapul, kisebb
részben pedig közvetlenül az enzimre való oldószerhatáson (Parida és Dordick, 1991; Halling,
1994).
A szerves oldószerek fehérjeszerkezetre gyakorolt hatása
A szerves oldószerek enzimekre gyakorolt hatása általában aktivitáscsökkentő. Az
oldószerhatás alapja az enzim-szubsztrát, illetve az enzim és a szolvatált víz közti
kölcsönhatások befolyásolása, de kevésbé hatnak a proteinek szorosan kötött vízzel való
kapcsolatára (Bloomer, 1992). A szerves oldószerben egyrészt sérülhet az enzim hidrátburka,
ami hozzájárulhat a natív fehérjeszerkezet megváltozásához. A szerves oldószerek a fehérje
másodlagos szerkezetére is hatással vannak: egyes enzimeknél kimutatták szerves oldószerben
az α és β struktúraelemek arányának megváltozását (Simon és mtsai, 2001). Néhány enzimnél
a szerves oldószer molekulák enzimszerkezetbe épülését észlelték (Xu és mtsai, 1997). Az
oldószer molekula az aktív helyre is beépülhet, vagy annak közelébe, akadályozva mozgásait,
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gátolhatja a szubsztrát bekötődését és befolyásolhatja a KM alakulását. Az aktív helyre beépült
szerves oldószer molekula azonban olyan változást is okozhat, ami elősegíti a szubsztrát
kapcsolódását (Gupta és mtsai, 2000).
A vízzel elegyedő, illetve nem elegyedő szerves oldószerek különböző módon hatnak
az enzimek aktivitására. A vízzel elegyedő oldószerek képesek megbontani az enzim
hidrátburkát, abba be is épülhetnek, és egy komplex szolvatációs burkot hozhatnak létre.
Poláros oldószer molekulák helyettesíthetik a vizet az enzim szerkezetében is (Carrea és mtsai,
1995; Gupta és mtsai, 2000). A tapasztalatok szerint az egy-fázisú rendszerekben a polárosabb
oldószerek az előnyösebbek (Wehtje, 1992).
A vízzel nem elegyedő szerves oldószerek használatakor kisebb a hidrátburok
sérülésének veszélye. Ezek az oldószerek inkább az enzim hidrofób magjába való beépüléssel,
annak fellazításával inaktiválhatják az enzimeket. A két-fázisú rendszerekben sokszor a
nagyobb log P-vel rendelkező oldószerek bizonyultak kedvezőbbnek (Wehtje, 1992).
Valószínűleg az apolárisabb oldószer molekulák kevésbé oldódnak át a vizes fázisba, ahol az
enzimmel érintkezhetnének. Kis víztartalomnál szintén a nagyobb log P-vel rendelkező
oldószerek az előnyösebbek (Halling, 1994).
A biokatalizátorok érzékenysége is különböző, pl. az érzékenyebb, membránasszociált
enzimek csak a nagy, 4 fölötti log P-jű oldószerekben aktívak, néhány enzim azonban az 1-nél
alacsonyabb log P-jű oldószereket is elviseli. A 2-nél kisebb log P-jű oldószereknek
fehérjedenaturáló hatása lehet (Valivety és mtsai., 1991). A lipázok esetében szintén
legtöbbször a nagyobb log P-jű, apoláros oldószerek bizonyultak előnyösebbnek, pl. izooktán
(Bloomer, 1992), hexán (Wehtje és Adlercreutz, 1997b), heptán (Pastor és mtsai., 1995), de a
PPL-t gyakorlatilag minden oldószerben aktívnak tartják, kivéve amelyikben oldódik
(Klibanov és Zaks, 1985).
A

szerves

oldószerek

fehérjeszerkezetre

gyakorolt

hatása

az

enzimek

enantioszelektivitását is befolyásolhatja. A PPL enantioszelektivitását egyes esetekben nem
befolyásolták az oldószerek (Okazaki és mtsai., 1997; van Tol és mtsai., 1995b), máskor igen
(Martins és mtsai., 1994). Utóbbi vizsgálatnál a PPL enantioszelektivitása azokban az
oldószerekben volt a legjobb, amelyekben a klór és hidrogén atom ugyanarra a szénatomra
kötődött (metilén-klorid, 1,2-diklorometán, kloroform).
A

szerves

oldószerek

előzőekben

felsorolt

hatásai

az

enzimstabilitást

is

befolyásolhatják, ezen kívül az interfázisoknál is megtörténhet a fehérjeinaktiválódás
(Ghatorae és mtsai, 1994). A lipázok azonban kevésbé denaturálódhatnak így, mert a
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természetben is az interfázosokon fejtik ki aktivitásukat (Bloomer, 1992). A szerves
oldószerekkel szemben sokféleképpen növelhető az enzimek stabilitása, pl. hidrofil
csoportokkal növelhetik hidrátburok megtartó képességüket, de a rögzítés is egy hatékony
stabilizáló módszer lehet.
2.3.2.2. A víz szerepe
A nem hagyományos reakcióközegek közül azokban döntő a víz szerepe, amelyek
kevés (minimális) vizet tartalmaznak: az ún. „kis víztartalmú közegek” (low-water media).
Ezekben a biokatalizátornak a vizes közegűekhez képest gyökeresen megváltozott viselkedése
a víz hatásaira vezethető vissza.
A víznek a fehérjék flexibilitását megnövelő hatásán alapul az enzimaktivitás, stabilitás
és szelektivitás befolyásolása. A teljesen vízmentes fehérje rigid, liofilizáláskor kimutatható a
merevebb struktúraelemek (β-lemezek) arányának növekedése (az α-hélixhez viszonyítva,
Griebenow és Klibanov, 1995; Prestrelski és mtsai., 1993). A dehidratált fehérje töltéssel
rendelkező felszíni csoportjai egymással képeznek hidrogénkötéseket, ez mozgásukat
akadályozza. A vízréteg viszont ellátja ezeket töltött csoportokkal, így növeli a molekulák
belső flexibilitását, ami nélkülözhetetlen a katalízishez (Hwang és Arnold, 1991, Rupley és
mtsai., 1983). Az aktivitáshoz azonban nagyon kevés víz is elég (egyetlen réteg: monolayer,
Zaks és Klibanov, 1988b).
Ellentétben az aktivitással, az enzimstabilitás számára előny a "kiszárított", rigidebb
fehérjeszerkezet, emiatt a víznek negatív hatása van a stabilitásra: egy lazább molekula
könnyebben kezd széttekeredni, ami a hőinaktiválódás első lépése lehet (Zaks és Klibanov,
1984). További enziminaktiválódási lépésekben is szerepel a víz: pl. a peptidkötések
dezamidációjában és hidrolízisében (Wehtje, 1992). Elsőként Zaks és Klibanov (1984) írták le
a lecsökkentett víztartalmú PPL enzimnél a hőstabilitás extrém megnövekedését: 100 oC-on is
stabil volt.
A víz hatására flexibilisebbé vált fehérjeszerkezettel magyarázható sokszor a specifitás
csökkenése is: Ilyenkor az aktív hely is fellazulhat, többféle szubsztrátot is elfogadhat. Ezt
PPL-nél is tapasztalták: vízben tercier alkoholokkal is átészteresítette a tributirint, szerves
közegben viszont nem (Zaks és Klibanov, 1984). A lipázok 1,3-specifitását más módon
csökkenti a víz: jelenlétében a di- és monogliceridek spontán átészteresítődése és hidrolízise
mehet végbe (Rabiller és mtsai., 1992). Nem mindig hat azonban a víztartalom a PPL
specifitására (Martins és mtsai., 1993, 1994).
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A szerves oldószerben szuszpendált enzimek szemcseméretére is negatív hatással lehet
a víz: a tapasztalatok szerint sokszor megnöveli a szemcseméretet, aggregálódik az enzim.
Emiatt csökken a specifikus aktivitása, mivel a szemcsék belsejében lévő enzimeknél lassabb a
reakció a diffúziós limitálás miatt (Oladepo és mtsai, 1994). A PPL-nél ezek a belső
molekulák nem is működnek, valószínűleg elmarad a határfelületi aktiválódásuk (Martins és
m., 1994). Ezt a hátrányt a hordozóra rögzítés győzheti le, mivel egy nagy felszínen teríti szét
a katalizátort (Bloomer 1992).
Hogy egyszerűbbé tegyék az enzim számára ténylegesen hozzáférhető víz vizsgálatát, a
víztartalom helyett bevezették a termodinamikai vízaktivitás (aw) fogalmát, amely a vizsgált
összetevővel érintkező gáztérben a víz parciális nyomásával egyezik meg (Goderis és mtsai.,
1987). Értéke 0 (teljesen kiszárított állapot) és 1 (vízfelesleg, víz túlsúly) között változhat.
Egyensúlyban egyenlő az összes fázisban, és szoros összefüggésben van az enzimhez kötődött
vízmolekulák számával (Halling, 1984, 1990). A gyakorlatban a kezdeti vízaktivitás
beállítható (Halling, 1994; Goderis és mtsai., 1987), de időigényes lehet, pl. rögzített
enzimeknél. Gyakran elegendő, és egyszerűbb a víztartalom mérése is: a reakcióközeg víz
oldhatóságát is figyelembe véve a víztartalom a vízaktivitás mértékeként használható
(Adlercreutz, 1991).
Az enzimaktivitás (pontosabban a Vmax) a vízaktivitással optimumgörbe szerinti
összefüggést mutat, melynek emelkedő szakasza a víz aktivitásnövelő (flexibilitásnövelő)
hatásával magyarázható; a leszálló szakaszt a víz negatív hatásai okozzák, a tapasztalatok
szerint leggyakrabban a szemcseméret megnövelése. Az enzimek vízaktivitás optimuma
független a reakciótípustól. A legtöbb enzimnél 0,7 fölötti az aw optimum, pl. kimotripszin, βglükozidáz, tirozináz (Adlercreutz, 1991, Ljunger és mtsai., 1994a; Yang és Robb, 1991). A
lipázok között is vannak nagy vízszükségletűek (pl. a Pseudomonas sp. lipáza, Svensson és
mtsai., 1994), közepes (pl. CrL, Valivety és mtsai., 1992 a és b) és kis vízigényűek (pl.
penészgomba lipázok, Rhizopus arrhizus lipáz, Wehtje és Adlercreutz, 1997b). A PPL az
utóbbi csoportba tartozik: víztartalom optimuma mindössze 10 % (Martins és mtsai., 1994), de
már 2 %-os víztartalomnál is működik (Zaks és Klibanov, 1984), ami kétségtelenül előny a
gyakorlati felhasználásnál. Feltételezik, hogy a PPL jobban meg tudja tartani a szorosan kötött
vizet, mint más lipázok, pl. a CcL (Zaks és Klibanov, 1985). A nyers PPL por olyan
anyagokat is tartalmazhat, amelyek befolyásolhatják a víz eloszlását, és segítenek az enzimnek
visszatartani a vizet (Yamane és mtsai., 1989).
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A víztartalom azonban nemcsak az enzimre lehet hatással. A reakciókinetikát és az
egyensúlyokat is befolyásolja, ami akkor a legkifejezettebb, ha a víz is szubsztrát vagy termék
a reakcióban: pl. hidrolízis, észteresítés. Utóbbi ezért sokszor csak minimális víztartalomnál
következik be (Halling, 1984). A kinetikai vizsgálatok szerint az észteresítésnél a sav
szubsztrát KM-jére kevéssé van hatással a víz, az alkohol K M-jét viszont erőteljesen
megnövelheti, így lassítja le a reakciót (Wehtje és Adlercreutz, 1997b). Ennek oka az lehet,
hogy az alkohol és a víz nukleofilként verseng az acil-enzim komplex dezacilálásakor, tehát a
víz az alkohol kompetitív inhibítoraként működik (Valivety és mtsai., 1993). Ráadásul sok
reakcióban a víz a domináns nukleofil (észteresítés, hidrolízis). A víz még akkor is gondot
okozhat, ha nem termék vagy szubsztrát, pl. az alkoholíziseknél (Bloomer, 1992).
Drueckhammer és mtsai (1991) szerint azonban a szénhidrát észteresítéseknél szükség van egy
minimális víztartalomra, mert ennek hiányában az erősen poláros szénhidrátok egy rendkívül
erős enzim-termék komplexet képeznek, amely a szubsztrát kapcsolódását gátolva aztán
lassítja a reakciót. Általában azonban a szerves szintézis reakciók minél kevesebb víz
jelenlétében zajlanak optimálisan, ezért ezekben a kis vízszükségletű enzimek (pl. PPL)
használhatók fel legjobban.
2.3.2.3. A pH és a hőmérséklet
Szerves oldószeres közegben az enzimaktivitás pH-függése hasonló a vizes közegben
lévőhöz (Yang és mtsai., 1993). Csak nagyon kis víztartalomnál működő jelenség az ún. „pHmemória”: ha az enzimet a használat előtt az optimális pH-jú vizes oldatból liofilizálják vagy
csapatják ki, aktivitása jóval magasabb lesz (Zaks és Klibanov, 1985, 1988a), mivel
valószínűleg ez az enzim töltéssel rendelkező oldalláncait beállítja a megfelelő ionizációs
állapotba (Sears és mtsai., 1994). A puffersók befolyásolják a hőstabilitást és a megkötött vizet
is (Klibanov, 1989, Adlercreutz, 1991). Csökkentik az enzimszemcse rigiddé válását és a
diffúziós limitálást (Triantafyllou és mtsai., 1997). A pH-memória akkor nem működik, ha a
reakció során fellépő események megváltoztatják a kiindulási pH-t, pl. a ló máj alkohol
dehidrogenáz vagy a bilirubin oxidáz esetében (Guinn és mtsai., 1991, illetve SkrikaAlexopoulos és Freedman, 1993). Ilyenkor nem poláris savakkal és bázisokkal, és azok sóival
a szerves közeg is pufferelhető (Blackwood és mtsai., 1994). A lipázok szubsztrátjai azonban
kevésbé polárisak, és az enzimtől távolabbi szerves fázisba oszlanak meg, így nem okoznak
olyan pH-zavarokat, amely miatt a pufferelés szükséges lenne, mint pl. a kimotripszinnél
(Triantafyllou és mtsai., 1997).
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A hőmérsékletnek szerves oldószerekben hasonló hatásai vannak, mint vízben. Sok
esetben azonban még fontosabb lehet a minél alacsonyabb reakcióhőmérséklet, pl. egyes
szerves oldószerek illékonysága, tűzveszélyessége, mérgező tulajdonságai stb. miatt. Ezért az
enzimek hőmérsékleti optimumának nagy jelentősége lehet. A mikrobiális lipázokat
legtöbbször a 60 oC körüli tartományban alkalmazzák (pl. Cao és mtsai., 1997, Ward és
mtsai., 1997).
2.3.4. Rögzített enzimek használata szerves oldószeres közegben
Enzimformák szerves oldószeres közegben
A biokatalizátorokat (a sejtektől a tisztított enzimekig) nemcsak rögzítve, hanem
többféle formában alkalmazzák a nem hagyományos közegekben.
Az egyik leggyakoribb és legegyszerűbb a szuszpenzió használata, melyet a száraz
enzimport a szerves oldószerbe téve kapunk. Előnye, hogy fizikai módszerekkel (szűrés,
ülepítés) könnyen elkülöníthető az enzim. Hátrány a specifikus aktivitás látszólagos
csökkenése, mivel a szemcsék belsejében lévő enzimmolekulák kevésbé működnek a
szubsztrát korlátozott bejutása miatt.
Szükség esetén az enzimek oldhatóvá is tehetők a szerves oldószerben (pl. PEG-gel),
sőt ritkán enélkül is oldódhat (kis mértékben) enzim, pl. a tiszta α-kimotripszin vízmentes
oktánban (Wehtje, 1992).
Gyakran használják reverz micellákba zárva is az enzimeket, melyeket felületaktív
anyagokkal stabilizálnak. Lipázokat is alkalmaztak már ilyen mikroemulziós rendszerekben
(pl. Ballesteros és mtsai., 1995).
Egyre általánosabb azonban a szerves közegben is a rögzített enzimformák
alkalmazása.

2.3.4.1. Rögzítési módszerek és hordozók
Szerves közegben nem ugyanazok a rögzítési módszerek lesznek az előnyösebbek,
mint a hagyományos vizes reakcióknál. Ennek háttere, hogy vízben az enzimek jól oldódnak, a
víz-enzim kölcsönhatások erősek, ezért a lehető legerősebb enzim-hordozó kapcsolatok
szükségesek a leoldódás elkerüléséhez. Ezt mutatja, hogy vízben gyakran a kovalens kötések a
legalkalmasabbak, még a rögzítés közben fellépő aktivitásveszteségek ellenére is. A szerves
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oldószerek azonban jóval gyengébb kölcsönhatást tartanak fenn az enzimekkel (azok nem is
oldódnak benne), ezért elegendő a gyengébb, de kíméletesebb kapcsolási módszereket
alkalmazni, pl. adszorpció, ráülepítés, illetve rácsapatás a hordozóra. A szerves oldószeres
reakcióközegbe került víz azonban leoldhatja az enzimet a hordozóról, ha a kötések túl
gyengék (Macrae, 1985).
Az adszorpció ilyen közegben gyakran használt, másodlagos kötőerőkön alapuló
módszer (Wahlgren és Arnebrant, 1991). A ráülepítés (deposition) szintén gyakori, ennek
során az enzimoldatot a hordozóhoz adják, és a vizet elpárologtatják. Az így kapott
preparátum már külön szárítási eljárás nélkül alkalmazható (Reslow és mtsai., 1988). További
módszer az enzim rácsapatása a hordozóra, pl. hideg acetonnal (Macrae, 1983b).
A rögzített enzimek használatáról összegyűlt sok adatból körvonalazódtak a hordozók
leglényegesebb tulajdonságai szerves oldószeres közegben.
A hordozók hidrofóbicitása nagyon fontos, a hidrofóbabb hordozók erősebb
kölcsönhatásokat

építenek

ki

a

fehérjékkel,

emiatt

nagyobb mennyiségű

fehérje

adszorbeálódik. A fehérje konformációs változásai is nagyobbak lesznek azonban, ami
csökkentheti az aktivitást (Norde és mtsai., 1986; Wahlgren és Arnebrant, 1991). Szerves
közegben a hordozó hidrofóbicitása azzal is segítheti a katalízist, hogy a hasonló tulajdonságú
szubsztrátokat felszínére vonzza, az enzim közelébe.
A hordozó porozitása is döntő lehet, ennek is optimálisnak kell lennie. Általában a
kevésbé porózus hordozók az előnyösebbek, pl. a Celite (Reslow és mtsai., 1988).

2.4. A lipázok alkalmazása
Az utóbbi 25 évben jelentősen megnőtt a lipázok biotechnológiai hasznosítása, manapság
évente átlagosan 1000 publikáció jelenik meg ebben a témában. Pandey 1999-ben így
fogalmaz: „A lipáz biotechnológia lag fázisa éppen most ért véget, és elkezdi exponenciális
fázisát: mind minőségi, mind mennyiségi tekintetben terjeszkedik”. A minőségi javításokat a
DNS-technológiával és a „protein engineering”-gel érik el; a mennyiségi növekedéshez pedig a
mikrobiális sejtvonalakat irányított mutagenezissel és a táptalajok standardizálásával késztetik
lipáz termelésük növelésére.
2.4.1. Hagyományos közegű hidrolízis alkalmazások
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A lipázokat már nagyon régóta használják hidrolitikus reakciókban, mind az
átalakítandó anyagokon (pl. élelmiszer, bőr) lipázt termelő mikroorganizmust szaporítva (in
situ felhasználás), mind tisztított formában (ex situ), pl. finomvegyszerek gyártásánál.
Alkalmazási körük ma is bővül.
Az élelmiszeriparban a tejipar használ legrégebben lipázt: a sajtokban pl. borjú
pankreász lipázok alakították ki a jellegzetes ízanyagokat (zsírsavak, aldehidek, ketonok).
Ugyanezeket az ízeket ma már mikrobiális (főleg gomba) lipázokkal is képesek előállítani, pl.
Penicillium roquefortii lipázzal. De a szalámik, kolbászok íz- és illatanyagainak készítésénél,
gyümölcsök, zöldségek stb. tartósításánál, fermentálásánál sem nélkülözhetők a lipázok.
(Pandey és mtsai., 1999).
A mosóporgyártók lipáz felhasználása tonnákban mérhető. Ezeket a „surfactant
lipázokat” (és egyéb enzimeket) sokszor „genetic engineering”-gel hozták létre a detergensipar
számára, hogy a különleges mosási körülmények közt (60 oC, pH 7-11, detergensek jelenléte)
is aktívak maradjanak. (Gill és Parish, 1997; Pandey és mtsai., 1999).
A bőripar is régi felhasználója a lipázoknak. De megtalálhatjuk gyógyszerekben (pl.
emésztést segítő kapszulák), bioszenzorokban, és jelentősek lehetnek a környezetvédelemben
is pl. zsíros, olajos hulladékok kezelésénél/újrafelhasználásánál (Bloomer, 1992; Pandey és
mtsai., 1999).
2.4.2. Nem hagyományos közegű alkalmazások
A biotechnológiában legtöbbször szintéziseknél, rezolválásoknál és szubsztrátok (pl.
szteroidok) oldódásának javítására használnak szerves közegű biokatalízist, ezekben a lipázok
is széles körben alkalmazhatók.
Az élelmiszeriparban a különböző zsírok, olajok módosításánál gazdaságilag nagyon
jelentős a lipázok felhasználása. Az olcsóbb növényi olajokból így pl. margarinok, fagylalt
alapanyag, kakaóvaj is előállítható (Bloomer és mtsai., 1990; Mojović és mtsai., 1994), de ízés illatanyagok kialakításánál is felhasználhatók (Bloomer, 1992). Ígéretesek a lipázok (pl. a
CaL) az aszkorbil-palmitát: egy egészségre ártalmatlan, de hatékony zsír avasodásgátló adalék
előállításánál, melynél az enyhe reakciókörülmények és a tökéletes regioszelektivitás előnyös
lehet (Humeau és mtsai., 1995). A műanyagiparban (Park és mtsai., 1995), kozmetikai- és
parfümiparban (Gill és Parish, 1997) vagy az orvosi területeken (pl. intravénás táplálás,
Bloomer, 1992) is felhasználhatnak lipázokkal készített/módosított észtereket.
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Az enzimek egyik legkifinomultabb és egyre fontosabbá váló felhasználási területe a
rezolválások. Enzimatikusan megoldható így a kémiai úton nem szétválasztható, csupán
optikai forgatóképességükben eltérő anyagok elkülönítése. Ez azért fontos, mert általában csak
az egyik enantiomernek van meg a kívánt biológiai aktivitása. Ilyen anyag például a gyógyszer
építőegységként fontos glicidol, amelynek rezolválása mikrobiális lipázokkal és PPL-lel is
lehetséges (van Tol és mtsai, 1995a). A peszticidgyártásban is hasonló a lipázok szerepe
(Pandey és mtsai., 1999; Gill és Parish, 1997).
A detergensgyártásban kulcsfontosságúak a nem hagyományos közegű lipáz
alkalmazások. Olyan nem ionos felületaktív anyagok készíthetők így, mint pl. mono- és
diacilglicerolok (Gill és Parish, 1997; Bloomer, 1992) és alifás diolok (Pandey és mtsai.,
1999). Közülük talán a legfontosabbak a kiváló detergens tulajdonságú szénhidrát észterek,
melyek szintén előállíthatók lipázokkal.
2.4.3. Szénhidrát-észterek és alkalmazásuk
A szénhidrátoknak ezek a módosított származékai is különböző területeken
használhatók fel. Néhány monoszacharid (glükóz, fruktóz, szorbitol) észtere antitumor és
növényi növekedésgátló aktivitást mutat (Seino és mtsai., 1984). A castanospermin két gyűrűs
szénhidrátmolekula megfelelően észteresítve (pl. PPL-lel) az AIDS kezelésében tűnik
ígéteresnek (Margolin és mtsai., 1990). A szacharóz zsírsav észtereit fogszuvasodás elleni
hatóanyagként hasznosítják, ezen kívül felületaktívként is alkalmazható (Carrea és mtsai.,
1989).
A szénhidrát-észterek legjelentősebb felhasználási lehetősége kiváló felületaktív
tulajdonságukban rejlik. Amfifil molekulájuknak zsírsav része apoláris, a szénhidrát poláris,
amely azt is meghatározza, hogy a nem ionos felületaktív vegyületek csoportjába tartoznak.
Az ipar különböző területein emulziók, mikroemulziók kialakítására használják ezeket, az
interfázisok felületének a növelése óriási technológiai érdeklődésre tart számot (Ballesteros és
mtsai., 1995). A szénhidrát-észterek teljesítik azt a környezetvédelem számára fontos feltételt
is, hogy biodegradábilisek legyenek (Monsan és Paul, 1995). A monoszacharid-zsírsav
észterek az élelmiszeriparban, kozmetikai és orvosi területeken is fontos detergensek, melyek
megújuló nyersanyagokból készíthetők, nem toxikusak, és széles pH-tartományban stabilak
(Coulon és mtsai., 1995).
Kémiai szintézisük során (magas hőmérsékleten, lúgos katalizátorral) a különböző
mértékben észteresített monoszacharidok keveréke képződik (mint a TweenTM és SpanTM), ami
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nem kedvez felületaktív tulajdonságaiknak (Carrea és mtsai., 1989), és nehezen
biodegradálódó,

esetleg toxikus anyagokat is tartalmazhatnak (Colbert, 1974). A

monoszacharid bizonyos OH-csoportjainak védelmével jobb eredmény érhető el, de
bonyolulttá teszi a szintézist (Schmidt, 1986). Egyes termékek kémiai szintézissel nem is
készíthetők el (pl. fruktóz-1-észterek, Carrea és mtsai., 1989). Ezekre a problémákra
megoldást nyújthatnak az enzimatikus szintézisek, mivel regioszelektivitásuknak és az enyhe
reakciókörülményeknek köszönhetően jobb minőségű, tisztább termékeket adnak. Ezek
ráadásul – szemben a kémiai úton szintetizálttal – természetes adaléknak minősülnek, és így az
élelmiszeriparban, kozmetikumokban, gyógyszerekben felhasználhatók.
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

3.1. ANYAGOK
Lipáz (PPL): Triacilglicerol észter hidroláz (EC 3.1.1.3.) sertés hasnyálmirigyből [Fluka, AG
(Buchs)]. Specifikus aktivitása: 20 U/mg fehérje (ahol 1 U = az az enzimmennyiség, amely 1
μmol olajsavat szabadít fel percenként pH 8,9-nél és 37 oC-on, ha a szubsztrát olívaolaj.)
Az enzimrögzítéshez használt hordozók:
Akrilex C-100: Karboxil funkciós csoportokkal rendelkező poliakrilamid alapú
gyöngypolimer (karboxil tartalom: 6,4 mmol/g; szemcseméret: 100-320 μm) [Reanal]. Az
Akrilex C-100 hordozót a rögzítés előtt acetonnal átmostuk.
Szilokróm-aldehid: Szilika alapú hordozó, aldehid funkciós csoportokkal (aldehid
tartalom: 27 μmol/g; szemcseméret: 300-500 μm; átlagos pórusméret: 40-60 nm; specifikus
felület: 80 m2/g) [NPO Biolar]
Sorsilen: polietilén tereftalát (pórusméret: 2-3 cm3/g; specifikus felület: 80-100 m2/g)
[A Szlovák Tudományos Akadémia Pozsonyi Kémiai Intézetétől kaptuk.]
Al2O3: aktív alumínium-oxid oszlopkromatográfiához [Merck]; Celite [Reanal];
Dowex: ioncserélő gyanta, 1x4, méret: 100-200 μm; ellenion: Cl-[Reanal].
Az alkalmazott karbodiimid származékok:
N-(dimetilaminopropil)-N’-etilkarbodiimid-hidroklorid (DAPEC), [Fluka]; N-ciklohexil-N’[-(N-metilmorfolino)etil]-karbodiimid-p-toluolszulfonát (CMEC), [Merck]; N-ciklohexilN’-(2-morfolinoetil)-karbodiimid-metil-p-toluolszulfonát (CMC), [Fluka].
Keresztkötő reagensek:
3,5-difluornitrobenzol (DFNB); glutár-dialdehid [Merck]
Szubsztrátok:
Olívaolaj (Olaszország)
A fruktózt, vajsavat, tributirint, trioleint, trisztearint és a vajsavat a Sigma-tól szereztük be.
Szerves savak: Hangyasav (1), ecetsav (2), propionsav (3), vajsav (4), valeriánsav (5),
hexánsav (kapronsav) (6), nonánsav (9), dekánsav (kaprinsav) (10), tridekánsav (13),
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heptadekánsav (margarinsav) (17), sztearinsav (18), nonadekánsav (19), 10-undecénsav
(11:1), linolsav (18:2) [Reanal és SZTE Genetikai Tanszék].
Szerves oldószerek:
PPL preparáláshoz, a vékonyrétegkromatográfiás analízishez, a PPL stabilitás vizsgálatokhoz
és reakcióközegként használt szerves oldószereket a Reanaltól vásároltuk.
A Kieselgel-60 lemezeket a Merck-től szereztünk be. A víztartalom meghatározásához a Karl
Fischer reagenst a Carlo Erba cégtől vásároltuk (Rodano, Olaszország).
3.2. MÓDSZEREK
3.2.1. Sertés hasnyálmirigy lipáz preparálása
Az enzimrögzítési kísérletek egy részéhez a PPL-t sertés pankreászból izoláltuk,
Verger és mtsai. (1969) módszere alapján.
A

preparálás

három

részfolyamatra

bontható:

acetonpor

készítés,

feltárás

acetonporból, végül ammónium-szulfátos kicsapás és dializálás.
100 g fagyasztott sertés hasnyálmirigyet késes turmixgépben homogenizáltunk, majd a
következő oldószer eleggyel mostuk:
1.) 3 x 300 ml kloroform – n-butanol 9:1, 25 oC-on
2.) 2 x 200 ml kloroform – n-butanol 4:1, 4 oC-on
3.) 3 x 200 ml aceton, 4 oC-on.
A mosások után szűrés következett, végül 4 oC-on 48 óráig szárítottuk az acetonport (kb. 20 g
lett, specifikus aktivitása 6-12 U/mg fehérje között volt).
Az acetonpor 2 g-ját 40 ml 0,1 M-os, pH 9,0-es Tris/HCl pufferben 12 órán át
kevertetve feltártuk a lipázt, majd lecentrifugáltuk (14 ezer rpm, 10 perc).
A felülúszót ammónium-szulfáttal 0 oC-nál 0,55 %-ig telítve lipáz tartalma kiválik az
oldatból. A csapadékot 50 mM-os, pH 6,0-os kálium-foszfát pufferben, 4 oC-on, 24 óráig
dializáltuk. Az enzim specifikus aktivitása 17-20 U/mg fehérje között volt.
3.2.2. A PPL hidrolitikus aktivitásának mérése
A PPL aktivitását 37 oC-on, pH-stat titrálással végeztük olívaolaj szubsztráttal,
amelyből előzetesen a következő emulziót készítettük el: 41,2 ml 10 %-os gumiarábikum
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oldatot, 3,8 ml 0

C-os desztillált vizet és 5 ml olívaolajat turmixgépben 1 percig

o

homogenizáltunk (Biochemica Information, 1973).
Az aktivitásmérési reakcióelegy 5 ml szubsztrát emulziót, 2,5 ml desztillált vizet, 125
μl 20 %-os nátrium taurokolát oldatot és annyi 0,2 M NaOH oldatot tartalmazott (kb. 300-350
μl), hogy az elegy pH-ja 8,9 legyen. A reakciót a lipáz hozzáadásával indítottuk, és automata
titrátor használatával (Radiometer, Copenhagen, Denmark), 10 mM-os NaOH titráló oldattal,
pH 8,9-nél nyomon követtük a zsírsav felszabadulást.
Néhány kísérletben tributirint, trioleint vagy trisztearint használtunk olívaolaj helyett,
azonos körülmények között.
Minden egyes mérést legalább háromszor ismételtünk.
3.2.3. A minták fehérjetartalmának meghatározása
A fehérjetartalmat fotometriásan 280 nm-nél, illetve a Lowry és mtsai által kidolgozott
módszer (1951) szerint határoztuk meg, melynél a Folin-Ciocalteau reagensnek a fehérjékkel
lúgos közegben adott kék színreakcióját mértük 750 nm-nél. A kalibrációs görbét marha
szérum albuminból készítettük a fehérjemeghatározáshoz. A Lowry által leírt módszerhez
szükséges oldatok:
a) 2 %-os Na2CO3, 100 mM NaOH-ban.
b) 0,5 %-os CuSO4 x 5 H2O, 0,1 %-os Na-citrátban.
c) 50 ml a) + 1 ml b), közvetlenül a meghatározás előtt készítjük.
d) 2 N Folin-Ciocalteau reagens.
10-100 μg fehérjéhez 2,5 ml c) oldatot adunk, majd 25 oC-on 10 percig inkubáljuk.
Hozzáadunk 0,25 ml d) oldatot, összekeverjük, és 40 perc múlva fotometráljuk.
Rögzítéseinknél a hordozóra rögzült fehérje mennyiségét indirekt módon, a
rögzítéshez bevitt és a rögzítés után a szűrletben és a mosóoldatokban lévő protein
mennyisége közti különbségből határoztuk meg.
3.2.4. Rögzített PPL előállítása
3.2.4.1. Kovalens kapcsolás Akrilex C-100-hoz
0,1 g Akrilex C-100 xerogélt 10 ml acetonnal többször átöblítettünk, majd 50 mM-os
kálium-foszfát pufferrel (pH 5,0) való többszöri átmosás után leszűrtük és 10 ml-t öntöttünk
rá a pufferből. 0,1 g CMC-t, a hordozón lévő karboxil funkciós csoportokhoz viszonyítva
sztöchiometrikus mennyiségben feloldottunk 2 ml hideg (0 oC-os) 50 mM-os kálium-foszfát
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pufferben (pH 5,0), és folyamatos keverés mellett, jégfürdőben hozzáadtuk a gélhez. 10 perc
múlva 3 ml, ugyanilyen pufferben oldott enzimet (25-35 mg protein, 500-700 U) adtunk a
gélhez, és a szuszpenziót 0-4 oC-on inkubáltuk 24 óráig, kevertetés mellett. A gélt üvegszűrőn
szárazra szűrtük, és 3-szor 10 ml 50 mM-os kálium-foszfát pufferrel (pH 5,0) mostuk, majd 3szor 10 ml, 1 M NaCl-ot tartalmazó pufferrel, hogy a nem kötődött fehérjét eltávolítsuk. A sót
3-szor 10 ml 50 mM-os kálium-foszfát pufferrel (pH 6,0) mostuk ki (Szajáni és mtsai, 1980).
Megmértük a mosó oldatok fehérjetartalmát és aktivitását, illetve a gél aktivitását.
Az immobilizált enzimmolekulák keresztkötéséhez glutáraldehidet és 3,5-difluornitrobenzolt használtunk. Az immobilizált enzimet (0,1 g) 10 ml 50 mM-os kálium-foszfát
pufferben (pH 6,0) szuszpendáltuk, ami 20-40 mM glutáraldehidet tartalmazott. 10 perces
keverés után leszűrtük az enzimet, és 3 x 10 ml 50 mM-os kálium-foszfát pufferrel (pH 6)
mostuk.
A keresztkötést 3,5-difluornitrobenzollal a reagens 20, 40 mM-os oldatával végeztük,
a glutáraldehidnél leírtakkal azonos körülmények között. A DFNB-t előzőleg acetonban
oldottuk fel (1 g DFNB 6 ml acetonban), majd 50 mM-os kálium-foszfát pufferrel (pH 6,0)
hígítottuk a megfelelő koncentrációra.
A szubsztrát jelenlétében végzett keresztkötéseket az előzőekben leírtakkal azonos
módon kiviteleztük, azonban a rögzítéshez használt elegy 9 ml-éhez 1 ml szubsztrát emulziót
adtunk.
3.2.4.2. Kovalens rögzítés Szilokróm-aldehidhez
1 g Szilokróm aldehidet 50 mM-os kálium-foszfát pufferrel (pH 8,0) többször
átmostunk, leszűrtük, majd a 250-350 mg lipázt (5000-7000 U) tartalmazó 10 ml pufferben
szuszpendáltuk. 2 órán keresztül, 8 oC-on kevertettük, majd leszűrtük. 3 x 10 ml 50 mM-os
kálium-foszfát pufferrel (pH 8,0) mostuk, majd 3 x 10 ml 1 M-os NaCl-ot tartalmazó
pufferrel, végül 3 x 10 ml 50 mM-os kálium-foszfát pufferrel (pH 6,0) mostuk át üvegszűrőn
(Simon és mtsai, 1992). A rögzített enzimet ugyanebben a pufferben tároltuk felhasználásig, 0
o

C-on.

3.2.4.3. Adszorpciós rögzítés Sorsilen-re
0,5 g Sorsilen xerogélt mostunk 50 mM-os kálium-foszfát pufferben pH 6,8-nál. 2,5
ml enzimoldatot, ami 175 mg proteint (3500 U) tartalmazott, adtunk hozzá. A szuszpenziót 24
óráig, 4 oC-on kevertettük. A gélt ezután átszűrtük üvegszűrőn, és 3 x 10 ml 50 mM-os
kálium-foszfát pufferrel (pH 6,8) mostuk, hogy eltávolítsuk a gyengén kötött fehérjéket
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(Simon és mtsai, 1990). Az adszorbeált enzimet 50 mM-os kálium-foszfát pufferben (pH 6,0)
tároltuk a felhasználásig.
3.2.4.4. Rögzítés Celite-re, Al2O3-ra és Dowex gyantára
Az enzimet Celite-re és Dowex-re Oladepo és mtsai (1994) leírása szerint, alumíniumoxidra Brockman és mtsai (1973) szerint rögzítettünk. 0,1 g hordozót szuszpendáltunk 5 ml
50 mM-os kálium-foszfát pufferben (pH 7,0). 1,4 ml enzimoldatot (34 mg fehérje, 680 U)
adtunk hozzá. 24 óráig, 4 oC-on kevertettük, majd a gyengén kötött fehérjét 5 x 10 ml 50 mMos kálium-foszfát pufferrel (pH 7,0) lemostuk.
A rögzített enzimeket csak a szerves közegben való felhasználáshoz liofilizáltuk, hogy
biztosítsuk a szükséges kis víztartalmat. Az enzimpreparátumot 1 mM-os, pH 7,5-ös káliumfoszfát pufferrel mostuk, és tároltuk vagy –16 oC-on liofilizáltuk.
3.2.5. Olívaolaj hidrolízise
A hidrolízist 37 oC-on, pH 8,9-nél végeztük folyamatos kevertetés mellett (300 rpm).
0,15 g olívaolajat 15 ml desztillált vízben előzetesen 1 percig turmixoltunk emulzifikáló
reagens használata nélkül, és ehhez 50 U lipáz preparátumot (oldott: 3,0 mg, rögzített: 30 mg,
keresztkötött rögzített: 45 mg) adtunk. A hidrolízis során keletkező zsírsavakat 10 mM
NaOH-dal titráltuk, pH-stat titrátorral.
3.2.6. Szerves oldószerek hatásának vizsgálata a lipáz aktivitására
A PPL szerves oldószerekkel szemben mutatott stabilitását kálium-foszfát pufferben
(100 mM, pH 7,0), a szerves oldószer különböző mennyiségének jelenlétében (20-90 térfogat
%) tanulmányoztuk. A mintákat 25 oC-on 0-120 percig inkubáltuk intenzív keverés mellett,
majd aliquotok vételével a standard aktivitásmérő módszer alapján meghatároztuk az enzim
maradék hidrolítikus aktivitását.
3.2.7. Fruktóz-észterek szintézise szerves oldószerekben szuszpendált lipázzal
A szintézist egy 10 ml-es termosztált, kevertetett batch reaktorban végeztük, 37 oC-on.
Az inkubációs idő 24 óra volt. A reakciót úgy indítottuk, hogy 50 mg PPL-t adtunk 100 μmol
fruktóz és 500 μmol acil donor (észteresítésnél vajsav ill. különböző zsírsavak,
átészteresítésnél tributirin) 5 ml acetonitrilben készített oldatához, amit mágneses keverővel
kevertettünk (100 rpm). A víztartalom 0,33 % volt a reakcióelegyben, a Karl Fischer titrálási
módszer szerint. Ezt a standard reakcióelegyet a 4.8. fejezet alfejezeteiben megjelöltek szerint
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változtattuk, a vizsgálandó reakciókörülménynek megfelelően. A reakcióelegyből 300 μl-es
mintákat vettünk, és TLC-vel analizáltuk. A lipáz hidrolitikus aktivitását az inkubálás előtt és
után mértük 37 oC-on, a standard módszerrel.
3.2.8. Fruktóz-vajsav észter szintézise rögzített lipázokkal
A szintézist 20 ml-es kevertetett batch reaktorban végeztük, 30 oC-on. A reakcióelegy
150 μmol fruktózt, 750 μmol acil donort (észteresítésnél vajsavat, átészteresítésnél tributirint)
tartalmazott 15 ml acetonitrilben. A reakciót 300 U hidrolítikus aktivitású PPL preparátum
(rögzített, illetve összehasonlításként a szuszpendált lipáz) hozzáadásával indítottuk. A
kiindulási víztartalom 0,6 % volt, amit Karl Fischer titrálással határoztunk meg. A
reakcióelegyet mágneses keverővel kevertettük (100 rpm). 300 μl-es mintákat vettünk, és
TLC-vel analizáltuk. A lipáz hidrolítikus aktivitását az inkubálás előtt és után mértük 37 oCon, a standard módszerrel.
3.2.9. A reakcióelegyek víztartalmának meghatározása Karl Fischer szerint
A reakcióelegyek víztartalmának meghatározását Fischer (1935) jodometriás
módszerével végeztük el (Mázor, 1971). A módszer szerint a vízmentes metanolban oldott
SO2 és I2 nem reagál egymással, azonban ha az oldathoz vizet adunk, a következő egyensúly
áll be:

SO2 + I2 + H2O  2 HI + SO3
A reakció teljesen jobbra tolható el, ha vízmentes piridint adunk a rendszerhez, ugyanis a
piridin bázisként a jobb oldalon szereplő erős savakat megköti.
A vízmentes piridint tartalmazó reagens vízértékének meghatározása után kiszámítható az
egyes reakcióelegyek víztartalma. A reagens vízértéke megadja, hogy annak 1 ml-e hány mg
vizet mér és értékét abszolút metanol, valamint egy vizes metanol beállító oldat 1-1 ml-ének
titrálásakor kapott reagensfogyások segítségével számolhatjuk ki. Az egyes reakcióelegyek 1
ml-ére eső reagensfogyásból a reagens vízértékének segítségével megadható a reakcióelegyek
víztartalma.
3.2.10. Vékonyrétegkromatográfia (TLC) alkalmazása
A PPL által katalizált szintézis során képződött fruktóz-észterek mennyiségét
kvantitatív TLC-vel határoztuk meg. Ezt alumíniumlemezre készített, reaktivált szilikagél
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rétegen

(Kieselgel-60,

Merck)

végeztük,

kloroform-metanol-ecetsav-víz

80:10:8:2

térfogatarányú futtatóelegy használatával. A fruktóz kimutatásához a lemezeket lefújtuk a
következő módon készített előhívó reagenssel:
A oldat: 4 g difenilamint oldunk 4 ml anilinben, majd 40 ml acetont adunk hozzá.
B oldat: 20 ml 85 %-os H3PO4-et oldunk 40 ml acetonban.
Az A oldatba lassan beleöntjük a B-t, és rázogatjuk, míg fel nem oldódik, közben hűtjük.
Végül 120 ml acetont adunk hozzá, és hűtve tároljuk a felhasználásig.
Az előhívó reagenssel lefújt lemezeket 100-120 oC-on szárítottuk 20 percen keresztül,
így hívtuk elő a fruktóz és fruktóz-észter foltokat a látható tartományban.
A lemezek kvantitatív analíziséhez a Gelbase Pro&Gelbase/Gelblot (UVP Ultra Violet
Products) optikai denzitás meghatározására kifejlesztett computerprogramot használtuk,
fruktóz kalibrációs oldatsorozat segítségével.
A lemezekről, színelőhívás nélkül izolált nagyobb mennyiségű terméket

13

C NMR-rel

azonosítottuk, Carrea és mtsai (1989) módszere alapján.
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK
4.1. Rögzített PPL formák előállítása
Különböző rögzítési módszereket (adszorpció, ionos és kovalens rögzítés) és
hordozókat használtunk fel PPL rögzítéséhez. Adszorpciós rögzítéshez alumínium-oxid,
Celite és Sorsilen hordozókat alkalmaztunk. A Dowex gyantára ionosan kötöttük a lipázt.
Kovalens kötéssel vízoldékony karbodiimiddel aktivált, karboxil csoportokat tartalmazó
Akrilex C-100-ra és Szilokróm-aldehidre rögzítettünk (Bagi és mtsai, 1997). A rögzítés
anyagmérlegét a 1. táblázatban foglaltuk össze.
1. táblázat

Lipáz rögzítések anyagmérlege különböző hordozókon

Kötődött aktivitás
Hordozó

Al2O3
Celite
Sorsilen
Dowex
Akrilex C-100
Szilokróm-aldehid

A rögzítés módja

adszorpció
adszorpció
adszorpció
ionos
kovalens kötés
kovalens kötés

Kötődött fehérje
(mg/g száraz gél)

(U/g száraz gél)

(%)

64,87
63,85
103,04
0,51
50,45
13,12

128,00
650,00
918,30
28,82
1114,85
64,00

1,88
9,56
17,33
0,42
21,16
1,28

Valamennyi esetben aktív rögzített enzimet sikerült előállítanunk. Adataink szerint a
legnagyobb fehérjekötő kapacitással a fehérjéket egyszerű fizikai adszorpcióval rögzítő
Sorsilen rendelkezett (103,04 mg fehérje/g). Ennek a mennyiségnek kb. a felét sikerült
Akrilex C-100-ra kovalensen kapcsolni (50,45 mg fehérje/g). Az 1 g hordozóra rögzült
aktivitás egységeket tekintve azonban ez a két hordozó közel azonos nagyságrendű eredményt
adott (918,3 U/g Sorsilen, illetve 1114,85 U/g Akrilex C-100 esetében). A felvitt aktivitásnak
17,33; illetve 21,16 %-a rögzült. A többi hordozóval összehasonlítva ezeket az eredményeket
a további munkánkhoz e két hordozó közül választottuk ki a megfelelőbbet. Az adszorpciós
rögzítési technika egyszerűségének és kíméletességének előnyével szemben a kovalens
rögzítésnek nagyobb stabilitását vártuk.
A 7. ábrán látható a különböző hordozókra rögzített lipázok stabilitása 4 oC-on. (Az
Al2O3-ra és a Szilokróm-aldehidre rögzített lipázok adatait nem ábrázoltuk. A Szilokrómlipáznak már a 3. napon 32,94 %-ra csökkent az aktivitása, a 10. napon pedig már nem volt
aktív. Az Al2O3-lipáz kezdetben stabil volt, de a 8. naptól aktivitása 35,4 %-ára csökkent). A
21 napos tárolási idő alatt jelentősen lecsökkent az adszorpcióval rögzített lipázok aktivitása:
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még a Sorsilen-re rögzített lipáz is csak 36,8 %-át tartotta meg eredeti aktivitásának, míg az
Akrilex C-100-ra kovalensen rögzített enzim aktivitásának még 66,4 %-ával rendelkezett. A
kovalens rögzítés tehát - várakozásainknak megfelelően - lényegesen stabilabb preparátumot
eredményezett. Az Akrilex C-100 kiváló mechanikai tulajdonságait is figyelembe véve a
továbbiakban az enzim rögzítéséhez, majd az ezt követő vizsgálatokhoz az Akrilex C-100
hordozót használtuk fel.

7. ábra
Különböző hordozóra rögzített lipázok tárolási stabilitása 50 mM-os kálium-foszfát
pufferben (pH 7,0-nél, 4 oC-on). Hordozók: x: Dowex, o: Celite, ▲: Sorsilen, : Akrilex C-100.

4.2. Az Akrilex C-100 hordozón történő rögzítés körülményeinek vizsgálata
Az Akrilex C-100-ra való rögzítésnél a kötődött aktivitást befolyásolhatják az olyan
reakciókörülmények, mint pl. a hordozó karboxil csoportjainak aktiválására használt
karbodiimid szubsztituens csoportjai, a rögzítés pH-ja vagy a felvitt enzim mennyisége.
Vizsgálataink szerint PPL esetében az alkalmazott karbodiimid származékok (DAPEC,
CMEC, CMC) szerkezete csak kevéssé befolyásolta a kötődött aktivitást (5 %-on belüli volt a
különbség), a további rögzítéseknél a legnagyobb kötődött aktivitást adó CMC-t használtuk a
hordozóval azonos mennyiségben. A PPL rögzítést 4,28 - 7,5 közti pH tartományban
vizsgálva a kötődött aktivitás szempontjából az 5,0-ös pH-t találtuk optimálisnak, melyet a
továbbiakban alkalmaztunk. A rögzítésnél 1 g Akrilex C-100 hordozóhoz 5000-25000 U közti
enzimmennyiséget adva eleinte nőtt, majd 14000 U/g felvitt PPL-nél nagyobb
mennyiségeknél már nem nőtt tovább a kötődött aktivitás. A továbbiakban tehát a rögzítési
pH-t 7,0-ről 5,0-re módosítottuk, illetve a felvitt enzimmennyiséget 7000 U-ról 14000 U-ra
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(700 mg/g száraz gél) emeltük, így értük el, hogy a kötődött aktivitás 1114,85 U-ról 4292 Ura emelkedjen.
4.3. A rögzített enzim stabilitása
A kovalens rögzítés során egy vagy több kémiai kötés is létrejöhet az enzim és a
hordozó között; emellett megváltozik az enzim mikrokörnyezete is a hordozó közelsége miatt.
Ezek a tényezők hatással lehetnek az enzim stabilitására. A későbbi felhasználás
szempontjából fontos, hogy pl. magasabb hőmérséklettel, a működtetésénél alkalmazott pHval illetve fehérjedenaturáló hatásokkal szemben megfelelően stabil legyen az enzim. Ha
szükséges, a rögzített enzimek további stabilizálása is lehetséges, pl. keresztkötések
alkalmazásával.
4.3.1. Hőstabilitás
A lipáz oldott és rögzített formájának hőstabilitását 30-60

o

C-os hőmérsékleti

tartományban tanulmányoztuk, 60 percen keresztül. A méréseket kálium-foszfát puffer
alkalmazásával végeztük (50 mM, pH 6,0). Mind az oldott, mind pedig a rögzített enzim
esetében a kiindulási aktivitást vettük 100 %-nak, amely az oldott enzimnél 7.02 U/ml, a
rögzítettnél pedig 7,15 U/ml volt (8. ábra).

8. ábra Az oldott (A) és az Akrilex C-100 hordozón rögzített (B) PPL hőstabilitása. A kísérleteket 50
mM-os kálium-foszfát pufferben (pH 6,0) végeztük. : 30 oC; : 40 oC; ▲: 50 oC; x: 60 oC.

Mindkét enzimformánál,

alacsonyabb hőmérsékleteknél 60 perc alatt csak

kismértékben, vagy egyáltalán nem tapasztaltunk aktivitáscsökkenést. 50-60 oC-nál azonban
már gyorsabb inaktiválódás történt. Az azonos hőmérsékleten mért értékeket összehasonlítva
megállapíthatjuk, hogy a rögzített enzim stabilabb, mint az oldott. 50 oC-on a rögzített enzim
megőrzi eredeti aktivitásának 49,35 %-át a 60 perces inkubálási idő alatt, míg az oldott csak
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12,25 %-át. Az oldott enzim kiindulási aktivitása 50 oC-on már 20 perc alatt megfeleződik
(47,47 %-a marad meg). 60 oC-nál az oldott enzim gyakorlatilag már 20-25 perc alatt
tönkremegy, míg a rögzített még 60 perc után is 12,37 %-át megőrzi kiindulási aktivitásának.

4.3.2. pH-stabilitás
A rögzített enzimek felhasználásához a savas vagy lúgos pH-val szembeni esetleges
érzékenységét is célszerű ismerni. A pH-stabilitást 50 oC-nál vizsgáltuk, tehát a lipáz
hőinaktiválódásának pH-függését mértük pH 6,0-9,0 között, kálium-foszfát (50 mM, pH 6,07,0) és Tris/HCl puffer (50 mM, pH 8,0-9,0) pufferben (9. ábra).

9. ábra Az oldott (A) és a rögzített (B) PPL hőinaktiválódásának pH-függése 50 oC-on. : pH 6,0;
: pH 7,0; ▲: pH 8,0; x: pH 9,0. Mind az oldott, mind pedig a rögzített enzim esetében a kiindulási
aktivitást vettük 100 %-nak, ami az oldott enzimnél 6.14 U/ml, a rögzítettnél 3.9 U/ml volt.

Savas közegben (pH 6,0) a rögzített enzim bizonyult stabilabbnak, semleges és lúgos
pH-nál viszont valamivel gyorsabban elveszítette aktivitását, mint az oldott enzim.
Alacsonyabb hőmérsékleten (4 oC-nál) végzett pH-stabilitás vizsgálataink hasonló képet
mutattak, de az inaktiválódás lényegesen lassabban következett be, és csak napok elteltével
volt kimutatható. Így a rögzített PPL aktivitása 35 nap elteltével pH 6,0-nál 63 %-a, pH 7,0nél 28 %-a, pH 8,0-nál 12,2 %-a volt a kiindulásinak.
A rögzített enzim stabilitásának ismerete alapot nyújt gyakorlati alkalmazásához. A
lúgos pH-ra való érzékenység olyan esetekben lesz hátrány, amikor az enzim magas pH-n
katalizál reakciókat, mint pl. esetünkben az olívaolaj hidrolízise (melyet pH 8,9-nél
végeztünk). Ezért kísérleteket végeztünk az enzim stabilitásának javítására.
4.3.3. Rögzített enzim stabilizálása keresztkötő reagensek alkalmazásával

44

A rögzített lipáz stabilitásának növelésére 3,5-difluoronitrobenzol (DFNB) és
glutáraldehid bifunkciós reagenseket használtunk.
Előzetesen megvizsgáltuk a keresztkötők hatását magára az oldott enzimre, 0,02
mmol/ml-es koncentrációban. (A vízben nem oldódó DFNB-t acetonban, 1,046 M-os
koncentrációban feloldva adtuk a lipáz pufferes oldatához). Az inkubálást 25

o

C-on

kevertetve, 50 mM-os kálium-foszfát pufferben (pH 6,0), 60 percig folytattuk. A két
reagenssel mért adatokat a 10. ábra tartalmazza, ahol az oldott lipáz kezdeti aktivitását vettük
100 %-nak, ami a DFNB esetében 48,16 U/ml volt, a glutáraldehidnél pedig 52,5 U/ml.

10. ábra A 0,02 mmol/ml koncentrációjú keresztkötő reagensek hatása oldott lipázra. Az inkubálást
25 oC-on, 50 mM-os kálium-foszfát pufferben (pH 6,0) végeztük. : glutáraldehid, : DFNB

Eredményeink szerint a DFNB-nek csak csekély destabilizáló hatása volt az oldott
enzimre: 60 perc után a kezdeti aktivitásának 85,33 %-a maradt meg. A glutáraldehid azonban
erősen inaktiváló hatással volt az oldott enzimre. Már 10 perc elteltével aktivitásának csak
34,28 %-a maradt meg. A kísérlet során megfigyeltük, hogy az oldott enzimből egy
kocsonyás állomány keletkezett a glutáraldehid hatására.
4.3.3.1. A keresztkötő reagens kiválasztása
A rögzített enzimet szobahőmérsékleten (25 oC), 0,02 és 0,04 mmol/ml koncentrációjú
keresztkötő reagenssel kezeltük, 50 mM-os kálium-foszfát pufferben (pH 6,0). A kezelés ideje
a DFNB esetében 20 perc volt, de a glutáraldehidnél ezt 10 percre csökkentettük, az
előzőekben tapasztalt erős inaktiváló hatás miatt. A kezelés után a reagensek feleslegét a
pufferrel kimostuk, és 4 oC-nál, 36 napon át kísértük figyelemmel a preparátumok stabilitását,
a nem kezelt rögzített lipázzal összehasonlítva.
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A DFNB-vel kezelt rögzített lipázok stabilitása nem volt jobb a kezeletlennél, sőt
aktivitásuk némileg csökkent: a 20. napon a 0,02 mmol/ml DFNB-vel kezelt lipáz maradék
aktivitása 71.32 % volt, a 0,04 mmol/ml DFNB-vel kezelté pedig még kevesebb: 65.55 %,
míg a kezeletlen rögzített lipáz kiindulási aktivitásának 76.86 %-ával rendelkezett (az
enzimformák kezdeti aktivitása 10,64 U/ml volt, ezt vettük 100 %-nak).
A rögzített lipáz ellenállóbbnak bizonyult a glutáraldehid inaktiváló hatásával
szemben, mint előzőleg az oldott enzimnél tapasztaltuk: míg a 10 perces, 0,02 mmol/ml-es
glutáraldehid kezelés során az oldott enzim aktivitása a kiindulásinak 34,28 %-ára csökkent, a
rögzítetté 46,23 % volt. Habár a reagens koncentrációjának növekedésével (0,04 mmol/ml-re)
inaktiváló hatása is nőtt, a 11. ábrán látható, hogy a keresztkötött rögzített enzim stabilabbá
vált, és ez a stabilizálódás a glutáraldehid nagyobb koncentrációjú alkalmazásával növekedett.
Az ábrázolásnál az enzimformák kezdeti aktivitását vettük 100 %-nak, vagyis 7,7 U/ml a
kezeletlen, 3,56 U/ml a 0,02 mmol/ml-es glutáraldehiddel kezelt, illetve 1,47 U/ml a 0,04
mmol/ml-es glutáraldehiddel kezelt rögzített lipáz esetében.

11. ábra Rögzített és glutáraldehiddel kezelt rögzített lipáz tárolási stabilitása 4 oC-on, pH 6,0-nál
(50 mM-os kálium-foszfát pufferben). : rögzített lipáz kontroll; : 0,02 mmol/ml, illetve ▲: 0,04
mmol/ml glutáraldehiddel, 10 percig kezelt rögzített lipáz.

A glutáraldehiddel való keresztkötés stabilizáló hatását jól szemlélteti a 11. ábra. Míg
a kezeletlen kontroll a 36. napon kezdeti aktivitásának 54,17 %-ával rendelkezett, a 0,02
mmol/ml-es glutáraldehiddel kezelt rögzített enzim 73,03 %-át, a 0,04 mmol/ml-es
glutáraldehiddel kezelt pedig 100 %-át megtartotta aktivitásának. Figyelembe véve a
glutáraldehides kezelés hatására bekövetkező jelentős aktivitáscsökkenést is, a további
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kísérletekben kompromisszumként 0,02 mmol/ml-es koncentrációban alkalmaztuk a
reagenseket.
4.3.3.2. A szubsztrát jelenlétének szerepe a keresztkötés alatt
Akár az oldott, akár a rögzített lipázt kezeljük a glutáraldehiddel, a keresztkötés
hatására intermolekuláris enzim-enzim, illetve enzim-hordozó kapcsolatok jönnek létre,
ezáltal a fehérjeszerkezet „rögzül”, merevebbé válik, és ez indokolhatja az észlelt
aktivitáscsökkenést. A fehérjeszerkezetet merevebbé tevő eljárásoknál (mint pl. a liofilizálás
is) a szubsztrátanalógok, inhibítorok jelenléte gyakran nagyobb aktivitású preparátumok
készítését teszi lehetővé, mivel ezek a molekulák az enzimhez kötődve aktív konformációba
hozzák, ami liofilizáláskor rögzül (Zaks és Klibanov, 1988a). Ezért a rögzített enzim
előzőekben leírt keresztkötését 0,02 mmol/ml glutáraldehiddel elvégeztük a szubsztrát
jelenlétében is, ami 10 μl/ml olívaolaj emulzió volt, majd ezt a keresztkötés utáni mosásnál
eltávolítottuk.
Az ilyen módon keresztkötött rögzített lipáz aktivitása csak kis mértékben volt
nagyobb, mint a szubsztrát nélkül keresztkötött formáé. A keresztkötés előtti aktivitásnak
(9,29 U/ml) szubsztrát nélkül 46,9 %-a maradt meg a keresztkötés után, szubsztrát
jelenlétében pedig 48,97 %-a. Ennél jelentősebben megnövekedett azonban a stabilitása,
melyet a 12. ábra szemléltet. A rögzített, a rögzített-keresztkötött és a rögzített, szubsztrát
jelenlétében keresztkötött lipáz pH-stabilitását szobahőmérsékleten (25 oC), pH 6,0-nál és pH
9,0-nél hasonlítottuk össze, 2 napon keresztül.

12. ábra Rögzített és módosított enzimformák pH-stabilitása 25 oC-on, 50 mM-os kálium-foszfát (pH
6,0; ) és 50 mM-os Tris/HCl (pH 9,0; ) pufferben. A: rögzített enzim; B: rögzített, 0,02 mmol/ml
glutáraldehiddel módosított lipáz; C: rögzített, 10 l/ml olívaolaj jelenlétében, 0,02 mmol/ml
glutáraldehiddel módosított lipáz.
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Az ábrán látható, hogy a szubsztrát jelenlétében történt keresztkötés még jobban
megnövelte a rögzített lipáz stabilitását, mint a szubsztrát jelenléte nélkül. Az alacsonyabb
pH-n szembetűnő ez a stabilizálódás: a rögzített lipáz kezdeti aktivitásának csak 26,85 %-át, a
glutáraldehiddel módosított lipáz 43,2 %-át, a szubsztrát jelenlétében módosított lipáz pedig
aktivitásának 78,07 %-át őrizte meg 2 nap után, pH 6,0-nál. A szubsztrát jelenlétében történt
módosítás a magas pH-val szembeni érzékenységét is kismértékben csökkentette a rögzített
enzimnek. Két nap után, pH 9,0-en a maradék aktivitás rögzített enzimnél 4,1 %, a
módosítottnál 8,4 %, a szubsztrát jelenlétében módosítottnál pedig 16,57 % volt.
Bár a keresztkötés közbeni inaktiválódást nem csökkentette számottevően a szubsztrát
jelenléte, de a keresztkötés közben lényegesen megnövelte a rögzített, módosított enzim
stabilitását, ezért további kísérleteinkben a módosítást olívaolaj jelenlétében végeztük el.
4.3.4. A keresztkötés hatása a stabilitásra
4.3.4.1. A különböző lipáz formák hő- és pH-stabilitásának összehasonlítása
Összehasonlítottuk az oldott, rögzített, és a DFNB-vel, illetve glutáraldehiddel
keresztkötött rögzített lipáz formák hőinaktiválódásának pH-függését 50 oC-on, pH 6,0-8,0
között, 50 mM-os kálium-foszfát pufferben. A hidrolitikus aktivitás változásait 60 percig
kísértük figyelemmel, és a vizsgálatnál mindegyik lipáz kiindulási aktivitását vettük 100 %nak, ami oldott enzimnél 6,53 U/ml, rögzítettnél 9,02 U/ml, DFNB-vel módosított rögzítettnél
26 U/ml, glutáraldehiddel módosított rögzítettnél 11,75 U/ml volt. A pH 6,0-nál kapott
eredményeket a 13. ábrán tüntettük fel (Bagi és mtsai, 1997).

13. ábra Oldott (), rögzített (), DFNB-vel (), illetve glutáraldehiddel (▲) keresztkötött rögzített
PPL hőinaktiválódása 50 oC-on, pH 6,0-nál. A kísérleteket 50 mM-os kálium-foszfát pufferben
végeztük.
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A 6,0-os pH-nál az oldott enzim egyenletes inaktiválódását látjuk, és már 30 perc alatt
elvesztette aktivitásának felét. Rögzítés hatására azonban fél életideje 50 percre nőtt. Mindkét
reagenssel való keresztkötés tovább fokozta a hővel szembeni stabilitást. 60 perc elteltével az
oldott enzimnél a kezdeti aktivitás 19,77 %-át, a rögzítettnél 49,35 %-át, a DFNB-vel
keresztkötött rögzített lipáznál 76,12 %-át, a glutáraldehiddel módosítottnál pedig 87,54 %-át
mértük.
További méréseink szerint a glutáraldehides keresztkötés pH 8,0-nál is növelte a
rögzített enzim stabilitását: 50 oC-on a rögzített lipáz már 30 perc alatt inaktiválódik, míg a
glutáraldehiddel keresztkötött rögzített lipáz aktivitásának 42 %-át megőrzi.
4.3.4.2. Ureával szembeni stabilitás
Enzimek stabilitása ureával szembeni ellenállóképesség alapján is vizsgálható. Az urea
nagyobb koncentrációban képes felbontani az enzimek szerkezetét stabilizáló másodlagos
kötéseket, és ezáltal inaktiválhatja azokat. Az urea hatását a lipázok stabilitására 4 M urea
koncentráció mellett vizsgáltuk kálium-foszfát pufferben (50 mM, pH 6,0), 25 oC-on (14.
ábra).

14. ábra A 4 M urea hatása az oldott (), rögzített (), DFNB-vel () és glutáraldehiddel kezelt
rögzített lipáz (▲) aktivitására. Mindegyik enzim esetében az ureával nem kezelt minta aktivitását
vettük 100 %-nak. Ez oldott enzimnél 14,8 U/ml, rögzítettnél 10 U/ml, DFNB-vel kezelt
rögzítettnél 9 U/ml, glutáraldehiddel kezelt rögzített enzimnél 5,3 U/ml volt.

Már a rögzítés is jelentős mértékben megnövelte a PPL ureával szembeni stabilitását.
Míg 5 órás inkubálási idő után az oldott enzim kezdeti aktivitásának csak 4,64 %-a maradt
meg, a rögzített enzim megőrizte aktivitásának 51,7 %-át. A DFNB-os keresztkötés nem
hozott jelentős változást a stabilitásban, hasonló, sőt némileg alacsonyabb értékeket mértünk,
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mint a rögzített enzimnél azonos idő elteltével: 5 óra után az aktivitásnak 45,7 %-a maradt
meg. Ezzel szemben a glutáraldehiddel módosított rögzített lipáz kezdeti aktivitásának 85,09
%-át megtartotta, ami az enzim jelentős stabilitás növekedését jelzi a keresztkötés hatására.
4.4. Szubsztrátspecifitás
Összehasonlítottuk a különböző lipáz formák szubsztrát specifitását 3 szintetikus
szubsztrátot használva: tributirin, triolein, trisztearin. Az aktivitásméréseket az olívaolajjal
történt mérésekkel azonos körülmények között: pH 8,9-nél, 37 oC-on végeztük. A mérésekhez
azonos enzimmennyiségeket használtunk (2 U). Eredményeinket a 2. táblázatban mutatjuk be,
ahol az olívaolajjal mért zsírsav felszabadítás sebességet vettük 100 %-nak (amely 2
μmol/perc volt).
2. táblázat Az oldott, rögzített, DFNB-vel, illetve glutáraldehiddel keresztkötött rögzített lipáz
szubsztrátspecifitás vizsgálata.

PPL formák:
Oldott
Rögzített
DFNB-lal módosított rögzített
Glutáraldehiddel módosított rögzített

Olívaolaj
100
100
100
100

Relatív aktivitás (%)
Tributirin Triolein Trisztearin
154,6
83,65
3,95
80,98
97,96
3,54
58,01
102,13
3,27
79,78
102,35
3,62

A tributirin kis molekulaméretű észter, és a lipázoknak valójában nem természetes
szubsztrátja. Ennek ellenére az oldott enzim bontotta, és még nagyobb aktivitást mutatott,
mint az olívaolajnál. A többi lipáz molekulaszerkezete valószínűleg merevebb az oldotténál a
rögzítés és keresztkötés miatt, ezért kevésbé bontotta ezt a szintetikus szubsztrátot.
Ellentétes képet kaptunk trioleinnél. Ez az a szubsztrát, amely a természetes olívaolaj
összetételéhez a leginkább hasonló. A rögzített és keresztkötött enzimformák gyakorlatilag
azonos aktivitással bontották, mint az olívaolajat. Az oldott enzim számára viszont némileg
kevésbé megfelelő szubsztrát, mint az olívaolaj.
Mindegyik lipáz formánál a trisztearin szubsztrátnál találtuk a legkisebb hidrolízis
sebességet. Ez egy telített zsírsavakat tartalmazó, szilárd triglicerid, a belőle készített emulzió
is inkább szuszpenzió volt, és valószínűleg a szubsztrát fizikai állapota okozta a kis
aktivitásértékeket.

4.5. Oldott és rögzített lipáz katalitikus tulajdonságainak összehasonlítása
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A kovalens rögzítés legnagyobb előnye, hogy viszonylag erős kapcsolatokat hoz létre
az enzim és a hordozó között. A rögzítés azonban befolyásolhatja az enzimmolekula
konformációját vagy mozgásra való képességét (flexibilitását) a katalízis során. A hordozó
közelsége megváltoztathatja az enzim mikrokörnyezetét, így egy ilyen rendszerben az enzim
és a hordozó tulajdonságai együttesen fogják meghatározni a biokatalizátor viselkedését.
Ezért fontos az oldott és rögzített enzimek jellemzőinek összehasonlító vizsgálata, másrészt a
rögzített enzimek alkalmazásának előfeltétele a katalitikus tulajdonságaik és stabilitásuk
ismerete.
4.5.1. Az enzimaktivitás szubsztrátkoncentráció függése
A szubsztrátkoncentráció függést a standard aktivitásmérési reakcióelegyben végeztük
emulgeált olívaolaj szubsztráttal. Az olívaolaj mennyiségét 0-6 l/ml tartományban
változtattuk. A telítési koncentrációnál mért maximális aktivitásokat 100 %-nak vettük, amely
az oldott enzimnél 20 U/ml volt, a rögzítettnél pedig 7,9 U/ml. A mérések eredményét a 15.
ábra mutatja.

15. ábra Oldott () és rögzített () PPL aktivitásának szubsztrát-koncentráció függése.

Az ábrán látható, hogy a rögzítés gyakorlatilag nem okozott változást az enzim
aktivitásának szubsztrátkoncentráció függésében, a telítés azonos koncentrációnál (5-6 l
olaj/ml reakcióelegy) következik be.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy itt csak egy látszólagos szubsztrát koncentrációról
van szó, mivel az olívaolaj a vízben nem oldódik, így az enzimmel csak az emulziócseppek
felülete érintkezik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a lipázzal végzett mérések csak nagyon
szigorúan azonos körülmények között reprodukálhatóak, másrészt emiatt kinetikai
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vizsgálatokat nehezen lehet lipáznál ilyen szubsztráttal végezni, mert a számításokban az
olívaolaj koncentrációja helyett az emulziócseppek felületének kellene szerepelnie.
4.5.2. Az enzimaktivitás pH-függése
Az oldott, rögzített és glutáraldehiddel keresztkötött rögzített lipáz aktivitásának pHfüggését pH 7,5-10,0 tartományban vizsgáltuk (Bagi és mtsai, 1997). A mérési pH pontos
beállítását pH-stat készülékkel végeztük (0.1, ill. 0.01 N NaOH oldattal). A pH optimumnál
mért aktivitásokhoz viszonyítva adtuk meg a relatív aktivitásokat (16. ábra).

16. ábra Oldott (), rögzített () és glutáraldehiddel keresztkötött rögzített lipáz (▲) aktivitásának
pH-függése. A mért maximális aktivitás oldott enzimnél 29 U/ml, a rögzítettnél 16,56 U/ml, a
glutáraldehiddel kezelt rögzítettnél pedig 13,5 U/ml volt, ezt vettük 100 %-nak.

Látható, hogy sem a rögzítés, sem a keresztkötés nem módosította a katalitikus
aktivitás pH-optimumát, ami mindegyik esetben pH 8,9 volt.
4.5.3. Az enzimaktivitás hőmérséklet-függése
A hőmérséklet hatását az oldott, rögzített és a glutáraldehiddel módosított rögzített
enzimre 25-60 oC hőmérsékleti tartományban, 5 perces inkubálási idővel mértük (Bagi és
mtsai., 1997). A mért maximális aktivitást vettük 100 %-nak, ami oldott enzimnél 6,25 U/ml,
rögzítettnél 40 U/ml, glutáraldehiddel keresztkötött rögzített enzimnél pedig 31,42 U/ml volt.
Méréseink eredményét a 17. ábra mutatja.
Az oldott enzim aktivitásának hőmérsékleti optimuma 32-33 oC közé esett, a rögzítetté
és a keresztkötött rögzítetté egymáshoz közel: 45 oC, illetve 47 oC körül volt. A rögzítés
egyrészt magasabb hőmérsékleti tartomány felé tolta az enzimműködés optimális
hőmérsékletét, és egyben az optimumgörbe kiszélesedését is okozta, így 35-48 oC között a

52

rögzített enzim a maximálishoz közeli aktivitást tud kifejteni, és működése ebben az
intervallumban nem érzékeny a hőmérsékleti változásokra, ami megnövekedett stabilitásra is
enged következtetni. A glutáraldehides módosítás ezt a széles optimális tartományt némileg
leszűkítette.

17. ábra Az oldott (), rögzített () és keresztkötött rögzített lipáz (▲) aktivitásának
hőmérsékletfüggése.

4.6. Olívaolaj hidrolízise
Az

oldott,

rögzített

és

glutáraldehiddel

módosított,

rögzített

enzimnél

összehasonlítottuk az olívaolaj hidrolízisét 24 órán keresztül (Bagi és mtsai., 1997). Az
eredményeket a 18. ábrán tüntettük fel. A rögzített enzimmel már 1, a glutáraldehiddel
keresztkötött rögzített enzimmel pedig 2 óra alatt értük el a maximális zsírsav felszabadulást,
míg oldott enzimnél ehhez 20 órás inkubálásra volt szükség.

18. ábra Az olívaolaj hidrolízise oldott (), rögzített () és glutáraldehiddel keresztkötött rögzített
(▲) lipáz formákkal.

4.7. A szerves oldószeres közeg hatása a PPL hidrolitikus aktivitására
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Az enzimtechnológiában a szerves oldószerek reakcióközegként való alkalmazása
nagy áttörést jelentett, új lehetőségeket nyitva az enzimek felhasználásában. A lipázok vezető
szerepet játszanak ezekben a kutatásokban, főleg a mikrobiális eredetűek. Ilyen nem
hagyományos közegben kívántuk felhasználni a sertés hasnyálmirigy lipázt. Mivel egyes
szerves oldószerek inaktiváló hatást fejthetnek ki az enzimekre, ezért megvizsgáltuk néhány
vízzel elegyedő (1,4-dioxán, acetonitril, etanol, DMSO) és vízzel nem elegyedő (toluol,
etilacetát) szerves oldószer hatását a PPL hidrolitikus aktivitására.
20-80 % szerves oldószert tartalmazó kálium-foszfát pufferben (100 mM, pH 7,0) való
inkubálás után vizsgáltuk az oldószerek hatását az oldott és rögzített lipáz hidrolitikus
aktivitására. Az inkubáló elegyek oldott enzimnél 5,1 U/ml, rögzítettnél pedig 4,5 U/ml
enzimaktivitást tartalmaztak. A mintákat 25 oC-on 120 percig inkubáltuk kevertetés mellett,
majd aliquotok vételével, olíva olaj szubsztrát emulzió használatával a standard módszer
szerint határoztuk meg a maradék aktivitást.
4.7.1. Vízzel elegyedő szerves oldószerek hatása oldott PPL aktivitására
A következő vízzel elegyedő szerves oldószereket alkalmaztuk: 1,4-dioxán,
acetonitril, etanol és DMSO.
Az oldószer koncentráció függvényében ábrázoltuk az 5 és 20 perc inkubálási idő
elteltével mért enzimaktivitást, a 19. ábrán dioxán és acetonitril, a 20. ábrán etanol és DMSO
felhasználásával. Az értékeket a kezdeti, 0 percben mért adatokra vonatkoztatva adtuk meg.

19. ábra Különböző koncentrációjú dioxán (A) és acetonitril (B) hatása oldott PPL aktivitására, 5 ()
és 20 (O) perces inkubálás után. Az inkubálást a szerves oldószer és 100 mM-os kálium-foszfát puffer
(pH 7,0) elegyében végeztük, 25 oC-on.

A dioxánnál 50 %-os koncentrációnál egy éles minimumot találtunk, ahol már 5 perc
elteltével 26,28 %-ra csökken az aktivitás. Acetonitrilnél szintén van minimum, de ez már 40
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%-nál bekövetkezik, viszont kevésbé éles: 5 perc inkubálás után még mindig 43,22 % a
maradék aktivitás (Simon és mtsai, 1998).
Etanolnál az előző oldószerekben mérthez hasonlóan változott az aktivitás, a DMSO
esetében viszont a görbék az előzőektől eltérően alakultak: a 40 % elérése után az aktivitás
csökkenni kezdett, és a nagyobb oldószer koncentrációknál a lipáz inaktiválódott.

20. ábra Különböző koncentrációjú etanol (A) és dimetilszulfoxid (B) hatása oldott PPL aktivitására,
5 () és 20 (O) perces inkubálás után. Az inkubálást a szerves oldószer és 100 mM-os, pH 7,0-es
kálium-foszfát puffer elegyében végeztük, 25 oC-on .

Az 1,4-dioxán, acetonitril, etanol jelenlétében a görbék első szakaszában: 40-50 %
oldószer koncentrációig az aktivitás csökkent. Nagyobb oldószer koncentrációknál azonban
meglepő módon a lipáz jobban megőrizte aktivitását: pl. 80 %-os oldószer koncentrációnál,
20 perc inkubálás után dioxánnál 69,77 %, acetonitrilnél 27,10 %, etanolnál pedig 33,84 %-át
őrizte meg a kiindulási aktivitásának a lipáz, holott az 50 %-os oldószertartalomnál 20 perc
múlva már aktivitásának 90-100 %-át elveszítette.
Megvizsgáltuk az oldószerhatás időfüggését, a 21. ábrán feltüntettük az inaktiválódás
kinetikáját 80 %-os oldószer-puffer elegyekben inkubálva dioxán, acetonitril és etanol
esetében. (DMSO-nál a maradék aktivitás már 5 perc múlva 0 % volt, ezért nem
szerepeltettük az ábrán.)
Látható, hogy a szerves oldószerek 80 %-os koncentrációban különböző mértékben
csökkentették az enzim hidrolitikus aktivitását. Az inaktiválódás mértéke oldószerenként
eltérő, de jellemző, hogy a görbék első részében egy gyorsabb aktivitáscsökkenést egy lassabb
szakasz követ. A lipáz dioxánban őrizte meg leginkább aktivitását, melynek még 120 perc
után is 37,87 %-ával rendelkezett.

55

21. ábra Szerves oldószerek hatása az oldott PPL aktivitására 80 %-os koncentrációnál. Az inkubálást
25 oC-on, kálium-foszfát puffer (100 mM, pH 7,0) és szerves oldószer elegyében végeztük: :
acetonitril; : dioxán; ▲: etanol.

4.7.2. Vízzel elegyedő szerves oldószerek hatása Akrilex C-100-hoz rögzített PPL
aktivitására
Az Akrilex C-100-hoz kovalensen rögzített lipáz stabilitását is megvizsgáltuk szerves
oldószer-puffer elegyekben. Két vízzel elegyedő oldószert választottunk ki ehhez az
összehasonlításhoz: az acetonitrilt, amely az oldott enzimnél minimumgörbéket adott; illetve a
DMSO-t. A megfelelő oldószer koncentrációknál 5 és 20 perc inkubálás elteltével mért
adatokat a 22. ábrán tüntettük fel, az oldószertartalom függvényében ábrázolva.
Mindkét oldószer esetében a rögzített enzimnél az oldotthoz hasonló görbéket
kaptunk. Acetonitrilnél a minimumgörbék kiszélesedése volt tapasztalható, a görbék
minimuma azonban eltolódott a rögzítés hatására: 40 % helyett csak 50 %-os acetonitrilpuffer koncentrációnál történt meg az aktivitáscsökkenés. DMSO-nál fordított a változás: 60
% helyett már 50 %-os oldószer-puffer koncentrációnál drasztikusan lecsökkent az aktivitás.

22. ábra Különböző koncentrációjú acetonitril (A) és DMSO (B) hatása rögzített PPL aktivitására,
5 () és 20 () perces inkubálás után. Az inkubálást a szerves oldószer és 100 mM-os, pH 7,0-es
kálium-foszfát puffer elegyében végeztük, 25 oC-on.

4.7.3. Vízzel nem elegyedő szerves oldószerek hatása oldott PPL aktivitására
Habár a két fázisos rendszerben a fázisok aránya nem befolyásolja a vizes fázisban
lévő enzim mikrokörnyezetének oldószer-koncentrációját, hatással lehet az oldószer-víz
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határfelület mennyiségére, ami – különösen a lipáz enzimnél – nem közömbös. Ezért az előző
kísérletekkel megegyező méréseket vízzel nem elegyedő szerves oldószerekkel is elvégeztük
oldott enzimnél. Két vízzel nem elegyedő szerves oldószert is alkalmaztunk: toluolt és
etilacetátot.
Az 23. ábrán foglaltuk össze a toluol és etilacetát hatását az oldott enzim aktivitására 5
és 20 perc inkubálási idő elteltével. Az értékeket a kezdeti, 0 percben mért adatokra
vonatkoztatva adtuk meg.

23. ábra Toluol (A) és etilacetát (B) hatása oldott PPL aktivitására, két fázisos rendszerben
inkubálva. A kísérleteket 25 oC-on, a szerves oldószer és 100 mM-os kálium-foszfát puffer (pH 7,0)
jelenlétében végeztük. Az inkubálási idő 5 () és 20 () perc volt.

A két szerves oldószer eltérő hatással volt a stabilitásra. A nagyobb toluolos fázis
inaktiválja az enzimet. Ez az inaktiválás arányos az oldószeres fázis növekedésével és az
inkubálási idővel. Az etilacetát nem befolyásolta az enzim aktivitását, a fázisok arányától
függetlenül 20 perc, sőt még 40 perc után is a kezdeti aktivitásának 90-100 %-át megőrizte az
enzim.
4.8. Fruktóz-észterek előállítása lipázzal szerves oldószeres közegben
A szénhidrátoknak a lipofil zsírokkal képzett észterei kiváló felületaktív anyagoknak
bizonyultak, amfifil jellegük miatt. Óriási az igény a különféle detergensekre, és a változatos
összetételű szénhidrát-észterek felhasználására sokféle területen lehetőség nyílik. Előnyük a
hagyományos felületaktív anyagokkal szemben, hogy megújuló nyersanyagokból készíthetők,
nem toxikusak, és széles pH-tartományban stabilak (Coulon és mtsai., 1995). A szénhidrátészterek többsége a hagyományos kémiai úton is előállítható, de vannak kivételek, pl. a
fruktóznak az 1-es pozícióján észteresített származékai nem szintetizálhatók így (Carrea és
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mtsai., 1989). Kiváló felületaktív tulajdonságaik miatt azonban figyelemre méltóak a fruktóz
különböző észter-származékai, melyeknek előállítása az enzimatikus hidrolízis reakciók
megfordításával, szerves oldószeres közegben vihető véghez.
Miután megvizsgáltuk a sertés pankreász lipáz stabilitását néhány szerves oldószerben,
célul tűztük ki, hogy katalitikus aktivitását, illetve alkalmazhatóságát is tanulmányozzuk nem
hagyományos közegben. Ehhez modell reakcióként fruktóz-észterek szintézisét választottuk, e
vegyületek

széleskörű

gyakorlati

felhasználhatósága

miatt.

Ennek

enzimatikus

megvalósítására két úton nyílik lehetőség: észteresítéssel, illetve átészteresítéssel, melyekhez
rövid szénláncú modell acil donorokat alkalmaztunk: a vajsavat, illetve ennek trigliceridjét, a
tributirint.
4.8.1. Fruktóz-észter szintézis különböző szerves oldószerekben
Az észteresítés és átészteresítés szerves oldószer függését 0,33 %-os víztartalmú
reakcióelegyben, 37 oC-on vizsgáltuk. A reakcióelegy 100 mol fruktózt, 500 mol vajsavat
vagy tributirint és 50 mg enzimet tartalmazott 5-5 ml oldószerben. A mintákat 24 órán
keresztül inkubáltuk. A következő szerves oldószereket alkalmaztuk: n-hexán, ciklohexán,
toluol, 2-metil-2-propanol (vízzel nem, ill. korlátozottan elegyedők), és acetonitril, DMSO,
piridin (vízzel elegyedők). Eredményeinket a 3. táblázatban foglaltuk össze. Mind
észteresítésnél és átészteresítésnél 2 terméket nyertünk 54-46 %-os arányban, ezeket
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C

NMR analízissel fruktóz-1- és fruktóz-6-butirátként azonosítottuk.
3. táblázat
PPL-katalizált fruktóz észteresítés és átészteresítés összehasonlítása különböző
oldószerekben.

Szerves oldószer
log P

n-Hexán
Ciklohexán
Toluol
2-Metil-2-propanol
Acetonitril
DMSO
Piridin

3,5
3,2
2,5
0,86
-0,33
-1,30
0,71

Fruktóz-észter kitermelés
(mol/g enzim)
Észteresítés
0,00
0,16
0,00
2,96
4,01
0,00
1,61

Átészteresítés
0,00
0,00
0,10
13,97
89,30
0,00
5,27

Maradék
hidrolitikus
aktivitás
%
100,00
100,00
53,12
100,00
100,00
0,00
74,54

A nagyobb log P-jű, apoláris szerves oldószerekben nem, vagy csak nagyon
kismértékű észterszintézist tapasztaltunk (n-hexán, ciklohexán, toluol). A többi oldószerben, a
vártnak megfelelően az átészteresítésnél jóval nagyobb kitermeléseket kaptunk, mint az
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észteresítésnél. Mindkét reakciónál a legnagyobb kitermelést acetonitrilben sikerült elérni,
ezért a további kísérleteket acetonitrilben folytattuk. A DMSO-ban egyáltalán nem
termelődött fruktóz-észter, és az enzim hidrolitikus aktivitása is nulla volt 24 óra után.
4.8.2. Fruktóz-észter szintézis különböző szerves sav szubsztrátok felhasználásával
Különböző, 1-19 szénatomszámú alifás, telített szerves savakkal végeztük el a a
fruktóz észteresítését. A következő szerves savakat használtuk: Hangyasav (1), ecetsav (2),
propionsav (3), vajsav (4), valeriánsav (5), hexánsav (6), nonánsav (9), dekánsav (10),
tridekánsav (13), heptadekánsav (17), sztearinsav (18), nonadekánsav (19). A 24. ábrán
mutatjuk be az elért eredményeket.
Kis

szénatomszámnál

a

fruktóz-észter

szintézis

mértéke

a

szénatomszám

növekedésével arányosan nő. 17-es szénatomszám után azonban egy éles törés következik be,
és kis kitermeléseket tapasztaltunk. Ezeknek a nagy szénatomszámú zsírsavaknak már szilárd
a halmazállapota, és acetonitrilben nehezen oldódnak, és ez is szerepet játszhatott a kitermelés
alakulásában. A legnagyobb kitermelést a 13-as és 17-es C-atomszámú zsírsavaknál kaptuk;
14,97 mol, illetve 14,64 mol észter termelődött gramm enzimenként.

24. ábra PPL-katalizált fruktóz-észter szintézis különböző szénatomszámú alifás, telített szerves
savakkal. Az 5 ml reakcióelegy 500 molt tartalmazott a különböző szerves savakból. Víztartalom:
0,33 %. Inkubálási idő: 24 óra, 37 oC-on.

Feltételeztük, hogy a szénatomszám mellett a zsírsav elágazásai és kettős kötései is
hatással lehetnek a lipáz-katalizált fruktóz-észter szintézisre. A 4. táblázatban elágazó, illetve
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4. táblázat Fruktóz észter szintézis telítetlen és elágazó láncú zsírsavak felhasználásával. Az 5 ml
reakcióelegy 500 molt tartalmazott a szerves savakból. Víztartalom: 0,33 %. Inkubálási idő: 24 óra,
37 oC-on.

egyszeresen és kétszeresen telítetlen zsírsavakkal végzett szintézist hasonlítottunk össze
azonos, vagy hasonló lánchosszú normál láncú telített zsírsavakéval.
Szerves sav

Szerkezeti jellemző

n-hexánsav (kapronsav)
alifás (6:0)
Izokapronsav (n-metil-n-valeriánsav) elágazó (6:0)

Fruktóz észter
termelés
(mol/g enzim)
5,34
0,67

n-dekánsav
10-undecénsav

telített (10:0)
egyszeresen telítetlen (11:1)

9,62
19,91

sztearinsav
linolsav

telített (18:0)
kétszeresen telítetlen (18:2)

2,80
11,30

Az eredményekből látható, hogy a láncelágazás jelenléte csökkentette a fruktóz-észter
szintézist: 6-os szénatomszámú zsírsav esetében a nyolcadára. A telítetlen kettős kötés
jelenléte viszont kedvezően hatott: nemcsak a sztearinsav esetében, ahol halmazállapotbeli és
oldódási problémákkal magyarázhatnánk a hosszú láncú, szilárd sztearinsavnál elért kis
aktivitást, amit a linolsavban lévő kettős kötések helyreállítanak. A rövidebb, 10 körüli
szénatomszámnál is előnyösnek bizonyult a kettős kötés, pedig ott még az oldódási
problémák nem észlelhetőek.
A legtöbb fruktóz-észtert undecénsav szubsztrátnál kaptuk: 19,91 mol észter /gramm
enzim, ezért a modell acil donorként használt, kismolekulájú szubsztrátpár: a vajsav és
tributirin mellett a nagyobb méretű undecénsavat is alkalmaztuk néhány mérésnél.
4.8.3. A szubsztrát koncentráció hatása a fruktóz-észter szintézisre
A következőkben a lipáz szerves oldószerben való működésének jellemzését tűztük ki
célul. Megvizsgáltuk, hogy milyen mennyiségben és arányban érdemes az egyes
szubsztrátokat adagolni. A legnagyobb elérhető termékmennyiségeket tartottuk szem előtt, és
az esetleges szubsztrát gátlás elkerülését.
4.8.3.1. A fruktóz mennyiség hatása
A reakcióelegybe 1-55 mol/ml fruktózt adagolva vizsgáltuk ennek hatását a fruktózészter szintézisre (25. ábra). Az 55 μmol/ml-es fruktózmennyiségnél már oldódási problémák
mutatkoztak.
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25. ábra A fruktóz koncentráció hatása PPL-katalizált fruktóz-vajsav észter szintézisre. Inkubálási
idő: 24 óra, hőmérséklet: 37 oC, víztartalom. 0,33 %.

Kezdetben a termék mennyisége arányosan emelkedett a fruktóz koncentrációval, ez
10 mol/ml fruktóz koncentációig tartott. Tovább adagolva a cukrot telítési szakaszba ér a
görbe (10-35 μmol/ml). Később a szubsztrát nagyobb mennyisége már negatív hatással van a
fruktóz-észter termelésre. A további kísérleteinkben alkalmazott bevitt fruktóz mennyiség 20
mol/ml reakcióelegy.
4.8.3.2. A vajsav koncentráció hatása
Az acil donor mennyiségének hatását 4-150 mol/ml tartományban vizsgáltuk (26.
ábra).

26. ábra A vajsav mennyiségének hatása PPL-katalizált fruktóz-butirát szintézisre. Inkubálási idő:
24 óra, hőmérséklet: 37 oC, víztartalom: 0,33 %.

Szintén telítési görbét kaptunk, amely 50 mol/ml vajsav koncentrációig a
koncentrációval arányos növekedést mutat, majd telítést tapasztaltunk. A telítési szakaszból
választottuk a méréseinknél alkalmazandó 100 mol/ml vajsav koncentrációt.
A reakcióelegyben a fruktóz és az acil donor szubsztrátok optimális aránya 1:5.
4.8.4. Az enzimkoncentráció hatása

61

Az enzimkoncentráció hatásának vizsgálatánál 1 ml reakcióelegybe 2-100 mg enzimet
adtunk. A reakcióelegyet (5 ml) 24 órán keresztül, 37 oC-nál inkubáltuk. A 27. ábrán látható,
hogy az 50 mg/ml-nél (850 U/ml-nél) nagyobb enzimkoncentráció már nem növelte
számottevően a termék mennyiségét.

27. ábra Az enzimkoncentráció hatása PPL-katalizált fruktóz-butirát szintézisre. Inkubálási idő: 24
óra, hőmérséklet: 37 oC, víztartalom. 0,33 %.

Ha a szubsztrátok lehető legnagyobb konverziója a cél, akkor a görbe telítési
szakaszáról

érdemes

kiválasztani

az

alkalmazott

enzimkoncentrációt.

Azokban a

kísérleteinkben pedig, ahol a különböző tényezők (víztartalom, pH, hőmérséklet, acildonorok) hatását vizsgáltuk a reakciósebességre, 10 mg/ml (170 U/ml) enzimkoncentrációt
alkalmaztunk, ahol maximális az 1 g enzim által termelt fruktóz-butirát (11,16 mól), ezért a
vizsgált hatásokra a legérzékenyebben reagál az enzim.
4.8.5. A víztartalom hatása
A víztartalom hatása a lipázok szerves oldószerben kifejtett aktivitására lipázonként
eltérő lehet, és jellemző az enzimre. A víztartalom hatását 0,33-4,33 %-os koncentráció
tartományban vizsgáltuk acetonitrilben, 37 oC-on, 24 órás inkubálási idővel (28. ábra).
A víz hozzáadásakor a lipáz szintetikus aktivitása drasztikusan lecsökkent.
Legnagyobb mennyiségű fruktóz-észtert (11,16 mol/g enzim) akkor kaptuk, amikor az
oldószerhez egyáltalán nem adtunk vizet, ám a reakcióelegy víztartalma 0,33 % volt.
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28. ábra A víztartalom hatása PPL-katalizált fruktóz észteresítésre acetonitrilben. Inkubálási idő: 24
óra, hőmérséklet: 37 oC.

4.8.6. A fruktóz-butirát szintézis pH-függése
A pH hatását a PPL-katalizált fruktóz-butirát szintézisre az 5 ml reakcióelegyhez 100100 l 0.5 M-os puffer hozzáadásával vizsgáltuk, amely pH 5,0-8,0 között kálium-foszfát, pH
7,4-9,0 között Tris/HCl puffer volt. A víztartalom ennél a kísérletsorozatnál 2,33 % volt. A
reakcióelegyeket 37 oC-on, 24 óráig inkubáltuk. Eredményeinket a 29. ábra mutatja.

29. ábra A pH hatása PPL-katalizált fruktóz-vajsav észteresítésre acetonitrilben. Inkubálási idő:24
óra, hőmérséklet: 37 oC.

A lipáz által előállított fruktóz-észter mennyisége erősen függött a reakcióelegy pHjától, és a maximális kitermelést pH 7,4-nél tapasztaltuk: 1,15 mol/g lipáz.
4.8.7. A fruktóz-észterek szintézisének hőmérsékletfüggése
A fruktóz-észter szintézist 30-50 oC-os hőmérsékleti tartományban, háromféle acildonor felhasználásával vizsgáltuk: vajsav, tributirin és undecénsav. A méréseket
acetonitrilben, 24 órás inkubálással végeztük. Eredményeinket a 30. ábra foglalja össze.
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30. ábra A hőmérséklet hatása PPL-katalizált fruktóz-észter szintézisre, vajsav (A), tributirin (B) és
undecénsav (C) acil donor használatával. Inkubálási idő: 24 óra,. víztartalom: 0,33 %.

Méréseink szerint vajsav acil donor esetén 45 oC, tributirin és undecénsav esetén 40 oC
az észterszintézis optimuma. Undecénsavnál némileg élesebb optimumot kaptunk, mint a két
másik szubsztrátnál. A maximális kitermelés vajsavval 9,44 mol, undecénsavval 28,24
mol, tributirinnel pedig 98,47 mol fruktóz-észter volt egy gramm enzimre számolva, az
optimális hőmérsékleten.
4.8.8. A fruktóz-észter szintézis különböző acil donorokkal
Öt napon keresztül összehasonlítottuk a PPL-katalizált fruktóz-észter szintézist vajsav,
tributirin és undecénsav acil donorok használatával. A reakcióelegy összetétele 100 mol
fruktóz, 500-500 mol acil donort, 50 mg enzim volt 5 ml acetonitrilben, 0,33 %-os kiindulási
víztartalomnál, a hőmérséklet 37 oC volt. Naponkénti mintavétellel követtük nyomon az
észterszintézist, és az eredményeket a 31. ábrán foglaltuk össze.
A leggyorsabb fruktóz-észter termelést tributirin szubsztrát használatánál tapasztaltuk,
már 24 óra elteltével 72 mol észtert termelt 1 g enzim, míg vajsavnál csak 12,5 molt,
undecénsavnál 20,34 molt. A vajsav és a tributirin esetében nagyon gyorsan, már 1-2 nap
után egy egyensúlyi szintre állt be a fruktóz-észter mennyiség, ami vajsav szubsztrátnál 16
mol/g enzim, tributirinnél 83 mol/g enzim értéknél van. Undecénsav szubsztrátnál több
napig tart az észter-mennyiség egyenletes növekedése, de a 4.-5. napon itt is egyensúly áll be,
maximálisan 104,5 mol/g enzim volt a keletkezett észter mennyisége.
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31. ábra Fruktóz-észter szintézis időfüggése vajsav (), tributirin () és undecénsav (▲) acil
donorok felhasználásával, 37 oC-on. A kezdeti víztartalom 0,33 % volt.

A több napos, szerves oldószerben végzett reakció során ellenőriztük az enzim
stabilitását is, melyet a hidrolítikus aktivitás mérésével teszteltünk. Az első napon
aktivitásvesztést csak a vajsavas elegyben észleltünk, de még ott is 89,22 % volt a maradék
aktivitás. Mindhárom szubsztrát esetén a lipáz aktivitása lassan csökkent, és a 6. napon 77-58
% között volt.
A lipáz stabilitásának növelése és a termelt fruktóz-észter mennyiségek emelése a
lipáz rögzítésével megvalósítható lehet, ezért a továbbiakban ezt a feladatot tűztük magunk
elé.
4.9. Fruktóz-vajsav észter szintézis különböző rögzített PPL formákkal
Az enzimek rögzítése a szerves oldószerben való alkalmazásnál is sok problémára
megoldást nyújthat. Mivel azonban a szerves oldószerben más törvényszerűségek lehetnek
érvényesek, mint a vizes közegben, a különböző módon rögzített lipázok közül szerves
oldószeres közegben egy más módon rögzített preparátumot találhatunk előnyösebbnek, mint
a vizes közegben. Ezért megvizsgáltuk és összehasonlítottuk a különböző módon, különböző
típusú hordozóra rögzített lipázokat a fruktóz-butirát hatékony előállítása szempontjából. A
rögzített enzimeket a szerves oldószerben való felhasználás előtt liofilizáltuk (-16 oC-on),
hogy biztosítsuk a PPL katalizált szintézishez szükséges kis víztartalmat. A méréseket
összehasonlításként nem rögzített PPL-lel is ugyanúgy elvégeztük, mely szintén liofilizált
volt, és az acetonitrilben szintén szuszpenziót képezett.

4.9.1. Reakciósebesség
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Összehasonlítottuk az enzimpreparátumok fruktóz észteresítési és átészteresítési
reakciójának

sebességét

acetonitrilben,

30

o

C-nál.

A

reakcióelegyekben

minden

preparátumból 300 U hidrolitikus aktivitású enzimmennyiséget alkalmaztunk. A képződött
fruktóz-butirátot óránkénti mintavétellel, vékonyréteg kromatográfiásan mértük, a mérések
eredményeit a 32. ábra foglalja össze.
Az

átészteresítés

minden PPL

formánál

gyorsabb fruktóz-észter

termelést

eredményezett, mint az észteresítés. Az adszorpcióval rögzített preparátumok mindkét
reakciótípusban jobbnak bizonyultak a kovalensen rögzítetteknél, illetve a nem rögzített,
szuszpendált lipáznál. A kovalensen immobilizált lipázok közül csak a Szilokróm-aldehidre
rögzített mutatott a nem rögzített lipázénál nagyobb aktivitást átészteresítésnél: 0,16 mol
fruktóz-észter termelődött óránként, míg a nem rögzített lipáznál csak 0,096 mol/óra.
Észteresítésnél mindkét kovalens módszerrel rögzített lipáz kisebb aktivitást mutatott, mint a
nem rögzített, szuszpendált lipáz.

32. ábra Rögzített és nem rögzített PPL formák fruktóz észteresítési és átészteresítési reakcióinak
kezdeti sebessége acetonitrilben. Hőmérséklet: 30 oC, kiindulási víztartalom: 0,6 tf. %.

Az adszorpcióval rögzített enzimek jobb eredményt hoztak, és ami meglepő, más-más
preparátum bizonyult a legjobbnak észteresítésnél (Sorsilen-PPL, amely óránként 0,25 mol
fruktóz-észtert termelt) mint átészteresítésnél (Celite-PPL, amely óránként 0,64 mol fruktózésztert termelt). A különböző célú felhasználásokra tehát más-más enzimpreparátum lehet
előnyösebb.
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4.9.2. Fruktóz-vajsav észter termelés
20 napig követtük nyomon különböző PPL formákat tartalmazó reakcióelegyekben a
fruktóz-butirát mennyiségének változását. A reakciókat 30 oC-on, acetonitrilben végeztük, a
kiindulási víztartalom 0,6 %, a kiindulási pH 7,5 volt (33. ábra). A reakcióelegyekbe vitt
kezdeti fruktóztartalmat (150 mol) 100 %-nak véve, a reakcióelegy aktuális fruktóz-butirát
tartalmából számoltuk a konverziót.

33. ábra Fruktóz észteresítése vajsavval (A) és átészteresítése tributirinnel (B), különböző PPL
formákkal: szabad (), és Akrilex C-100-hoz (), Szilokróm aldehidhez (x), Al 2O3-hoz (), Celite-hez
() és Sorsilen-hez () rögzített. Hőmérséklet: 30 oC, kiindulási víztartalom: 0,6 tf.%.

Észteresítésnél (33. A ábra) mindegyik rögzített enzim esetében nagyobb konverziós
szintet sikerült elérni, mint a szuszpendált enzimnél (amelynél 0,44 %-os a konverzió a 20.
napon). A kovalens lipáz formák 0,8 %-os konverziót nyújtottak. Az adszorpcióval rögzített
lipázok ennél jóval magasabbat: az Al2O3-ra rögzített lipáznál 1,84 %, a Celite-re rögzítettnél
6,18 %, a Sorsilen-re rögzítettnél pedig 10,38 % volt a konverzió maximuma. A 10. nap után
valamennyi lipáz forma elérte a maximális konverziós szintet, kivéve a Sorsilen-re rögzített
lipáz, amelynél már a 4. nap után nem tapasztaltunk emelkedést a fruktóz-butirát
mennyiségében (Bagi és Simon, 1999).
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Átészteresítésnél (33. B ábra) minden preparátumnál jobbak voltak a konverziós
szintek, mint észteresítéssel, de az észteresítés-átészteresítés eredményessége közti
különbségek nagymértékben eltértek. Például Celite-re rögzített PPL-lel átészteresítéssel 84
mol fruktóz-butirát keletkezett a 15 ml reakcióelegyben, míg észteresítésnél csak 8,86 mol,
ami az előzőnek alig több mint 10 %-a. Sorsilen-PPL esetében jóval kisebb a különbség (az
átészteresítéssel képződött fruktóz-butirátnak észteresítéssel 64 %-át kaptuk), így ha az
észteresítést tekintjük, a Sorsilen-PPL volt a legjobb (14,82 mól fruktóz-észtert termelt az
egyensúly elérésekor), míg átészteresítésnél a Celite-re rögzített enzim. Átészteresítésnél csak
két, adszorpcióval rögzített preparátum bizonyult jobbnak a szuszpendált enzimnél (melynek
8,7 % a maximális konverziója): a Sorsilen-PPL, amelynél 16,9 %, és a Celite-PPL, amelynél
57,36 % a maximális konverzió. A Sorsilen-PPL 4 napig mutatott gyors fruktóz-butirát
termelést, a Celite-n rögzített PPL egészen a 16. napig egyenletesen katalizálta a fruktózbutirát képződését.
4.9.3. Stabilitás
A maradék hidrolítikus aktivitások ellenőrzésével követtük nyomon a 20 napos
kísérlet során a szuszpendált és rögzített PPL formák stabilitását fruktóz észteresítés és
átészteresítés közben, acetonitrilben. A kiindulási hidrolitikus aktivitást vettük alapul a
reakcióelegyekben (szabad lipáz: 316,1 U, Akrilex-PPL: 223,12 U, Szilokróm-PPL: 10,6 U,
Al2O3-PPL: 82,5 U, Celite-PPL: 284,25 U, Sorsilen-PPL: 318,75 U.) A lipáz hidrolitikus
aktivitásának alakulását az észteresítéses reakcióelegyekben a 34. ábrán tüntettük fel.

34. ábra Különböző lipáz formák működési stabilitása észteresítés közben. A: szuszpendált () és
kovalensen rögzített enzimek: Akrilex C-100-hoz (), Szilokróm aldehidhez (x). B: adszorpcióval
rögzített enzimek: Al2O3-hoz (), Celite-hez () és Sorsilen-hez ().
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A kovalensen rögzített enzimek közül (34. A ábra) csak az Akrilex-PPL mutatkozott
stabilabbnak a szuszpendált lipáznál: észteresítés közben 20 nap után is a kezdeti hidrolitikus
aktivitás 54 %-ával rendelkezett, míg a szabad enzim aktivitásának 14,87 %-a maradt meg.
Az adszorpcióval rögzített enzimeknél (34. B ábra) az Al2O3-ra és a Celite-re rögzített
lipáz hidrolitikus aktivitásának 59,6, illetve 65,1 %-át megőrizte 20 nap után az észteresítés
közben, a Sorsilen-re rögzített lipáz pedig a szuszpendált enzimhez hasonló stabilitást
mutatott.
Az átészteresítés közben vizsgált stabilitásokat a 35. ábra mutatja. A kovalensen
rögzített enzimek (35. A ábra) mindegyike kisebb stabilitást mutatott, mint a szuszpendált
enzim: míg a szuszpendált lipáz 20 nap múlva hidrolitikus aktivitásának 25,68 %-ával
rendelkezett, az Akrilex-PPL csak 10,8, a Szilokróm-PPL pedig 8 %-át őrizte meg kezdeti
aktivitásának.

35. ábra Különböző lipáz formák működési stabilitása átészteresítés közben. A: szuszpendált () és
kovalensen rögzített enzimek: Akrilex C-100-hoz (), Szilokróm aldehidhez (x). B: adszorpcióval
rögzített enzimek: Al2O3-hoz (), Celite-hez () és Sorsilen-hez ().

Az adszorpcióval rögzített lipázok (35. B ábra) közül jó stabilitást mutatott az Al2O3ra és a Celite-re rögzített lipáz, 47, illetve 58,8 % maradék hidrolitikus aktivitással a 20.
napon. Kiderült azonban, hogy a Sorsilen-PPL már 4 nap múlva elveszti aktivitásának 85 %át, és a 20. napra már csak aktivitásának 1,96 %-ával rendelkezik. Az is meglepő, hogy az
adszorpcióval rögzített lipázok az átészteresítési reakcióelegyekben valamivel gyorsabban
inaktiválódtak, mint az észteresítésnél.
A szerves oldószeres szintézisnél kapott eredményeket a vizes közegben
tapasztaltakkal is összehasonlítva (4.1. fejezet), a következőket állapíthatjuk meg: a vizes
közegben a legjobb aktivitást és stabilitást nyújtó, kovalensen rögzített Akrilex-PPL helyett
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szerves oldószeres közegben az adszorpcióval rögzített formák kerültek előtérbe.
Észteresítésnél a Sorsilen-PPL termelte a legtöbb észtert, annak ellenére, hogy szerves
oldószerben nem volt túl stabil a többi enzimhez képest. Vizes közegben a Sorsilen-PPL
stabilitása és aktivitása egyaránt jó volt. Átészteresítésnél a Celite-PPL nyújtotta a legnagyobb
konverziót, és stabil is volt a szerves közegben, míg vizes közegben kevésbé. A kétféle
reakcióközegben megvalósított három reakciótípusnál tehát más-más rögzített lipáz bizonyult
megfelelőbbnek.
Kísérleteink igazolták, hogy a rögzített PPL formák mind vizes, mind szerves
oldószeres közegben felhasználhatók, észteresítéssel és átészteresítéssel is megvalósítható
velük a fruktóz-észterek előállítása. A kitűzött céloktól függően más-más rögzített lipáz forma
lehet előnyösebb.

70

5. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
5.1. Rögzített PPL előállítása és vizsgálata
A PPL enzimet kovalens kötéssel rögzítettük vízoldékony karbodiimiddel aktivált
Akrilex C-100-hoz, illetve Szilokróm-aldehidhez. Adszorpcióval kötöttük alumínium-oxid,
Celite és Sorsilen hordozókhoz, valamint a Dowex gyantára ionosan. Valamennyi hordozó
felhasználásával sikerült katalitikus aktivitással rendelkező rögzített enzimet létrehozni. Az
egyes enzimformák rögzítési eredményei azonban eltérő képet mutattak. A kovalens kötéssel
rögzített Akrilex-PPL-nél mértük a legjobb aktivitást: 1114,85 U aktivitás kötődött pH 7,0-nél
1g száraz gélre (illetve optimalizált körülmények között 4292 U/g szárazgél), de szintén nagy
volt az adszorpciósan rögzített Sorsilen-PPL aktivitása is: 918,3 U/g száraz gél. Nagyon jó
aktivitást nyújtott még a szintén adszorpciósan, Celite-re rögzített PPL: 650 U/g száraz gél.
Érdekes

módon

a

hordozók

hidrofóbicitása

nem

befolyásolta

a

rögzítés

eredményességét: éppen a leghidrofilebb (Akrilex C-100) és a leghidrofóbabb (Sorsilen)
hordozón kaptuk a legnagyobb aktivitásokat, miközben közepesen hidrofób hordozóra is
rögzült jelentős enzimaktivitás (Celite). Más enzimeknél/reakciókörülményeknél azonban
döntőnek tartják a hordozók hidrofóbicitását az enzimrögzítésnél az aktivitás és a stabilitás
szempontjából egyaránt (pl. Norin és mtsai., 1988). A hidrofil hordozók (pl. Akrilex C-100)
alkalmasságát enzimrögzítésekre a megfelelő mikrokörnyezettel magyarázhatjuk, amely
védelmet nyújthat az enzimnek, és biztosítja a víztartalmat a hidrolízishez, ezért más hidroláz
enzimeknél is megfelelőnek találták (Vértesi és mtsai., 1996). Lipázokat is sikeresen
rögzítettek már hasonló szintetikus hordozókhoz (Takeuchi és mtsai., 1993; Ceynowa és
Adamczak, 1992; Telefoncu és mtsai., 1990). A hidrofób polietilén tereftalát hordozón, a
Sorsilen-en a PPL szintén jó aktivitású, sőt stabilitású is volt. A PPL esetében feltehetőleg
nem érvényesült a hidrofób hordozónak az enzimek hidrofób magját fellazító hatása (Simon
és mtsai., 1990). Ez a lipáz különleges szerkezetével magyarázható, amely miatt aktiválódása
is feltételezhető a hidrofób felszínnel való érintkezéskor (Bloomer, 1992). A Sorsilen-PPL jó
aktivitásában szerepet játszhatott a hidrofób szubsztrátnak a hordozófelszínen való feldúsulása
is. A közepesen hidrofób Celitet sikerrel használják a lipáz rögzítéseknél, és viszonylag kis
porozitásával is magyarázzák előnyösségét (Wehtje, 1992).
Méréseink szerint a jó aktivitást nyújtó hordozókra nagyobb mennyiségű (50-103
mg/g. sz. g) fehérje kötődött. A Sorsilen-re 2-szer több fehérje rögzült (103,04 mg/g sz. g.),
mint az Akrilex C-100-ra (50,45 mg/g sz. g.), holott az aktivitásuk nem sokban tér el.
Feltételezhető, hogy inaktív fehérjék is vannak a Sorsilenen, a hidrofób felszínre való erős
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kötődés, a hordozó hatására bekövetkező szerkezeti változás okozhatott inaktiválódást. De az
is lehet, hogy a lipáz több rétegben kötődött a Sorsilenre, s az alsóbb rétegek - bár aktívak sztérikus okok miatt nem működhetnek, a stabilitást azonban javíthatják (Oladepo és mtsai.,
1994; 1995).
A különböző hordozókra rögzített lipázok stabilitását tárolás közben (4 oC-nál)
hasonlítottuk össze. Az Akrilex-PPL mutatta a legjobb stabilitást (21 nap elteltével kezdeti
aktivitásának 66,4 %-át őrizte meg), az előnyös hidrofil mikrokörnyezetnek és az erős
kovalens kötésnek is köszönhetően. Habár erősen hidrofób, mégis viszonylag jó stabilitást
nyújtott a Sorsilen is (36,8 % aktivitást tartott meg 21 nap után), mivel – hidrofóbicitása miatt
- a szokásos adszorpciós kötéseknél erősebb kapcsolatot alakít ki az enzimekkel. A kötés
erőssége pedig esetünkben lényeges lehet, ezt mutatja, hogy a kevésbé hidrofób, így az
enzimeket gyengébben kötő Celite már csak 12 % aktivitást tartott meg 21 nap után. Vizes
közegben emiatt használnak ritkán Celite-t enzimek rögzítésére, és ilyenkor stabilizálásra
lehet szükség, pl. keresztkötő polimerbe zárással (Yokozeki és mtsai., 1982). További
vizsgálatainkhoz a legjobb aktivitású és legstabilabb Akrilex-PPL-t választottuk ki.
Az Akrilexre rögzítésnél az 5-ös pH bizonyult optimálisnak a kötődött aktivitás
szempontjából, valószínűleg mivel a PPL izoelektromos pontja közelében van (ami pH 4,95,0 közt található, Brockerhoff és Jensen, 1974). A rögzítési pH optimalizálása (pH 7,0-ről pH
5,0-re) mellett az 1 g gélre felvitt enzim mennyiségét kb. kétszeresére (14000 U) növelve
értük el a maximális kötődött aktivitást (4292 U), ami a felvittnek 30,66 %-a. Stark és
Holmberg (1989) hasonló (30 % körüli) eredményekről számolnak be Rhizopus lipáz
kovalens rögzítésénél. A kovalens rögzítéseknél nem meglepő az ilyen mértékű
aktivitásvesztés, ami a rögzítési folyamat bármelyik lépésében megtörténhet. Például, ha
éppen az aktív centrum valamelyik aminosava megváltozik, de nemcsak az aktív centrum
módosulása befolyásolhatja az enzimaktivitást. Az Akrilexre rögzítéskor lecsökken az
enzimek felszínén a szabad amino csoportok száma, ami a felület áttöltődését okozhatja. Ez
megváltoztathatja az enzim konformációját, és konformációs motilitását is. Ráadásul a PPL
két doménes enzim, s a hordozóra kapcsolódás mindkét doménen elképzelhető, valószínűleg
statisztikusan meg is történik. Habár nem a C-terminális doménen van az aktív centrum,
fontos részt vállal az aktivitáshoz szükséges konformációs mozgásokban, ezért az ezen
keresztüli kovalens kapcsolás is akadályozhatja az enzimműködést. A hordozó hidrofil jellege
tovább változtathatja, illetve stabilizálhatja az új konformációt.
A lipáz preparátumok közismert instabilitása lehet az oka, hogy alig található a
stabilitásukra vonatkozó számszerű adat a szakirodalomban. Például Amberlite-re adszorbeált
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és glutáraldehiddel keresztkötött lipáz aktivitása a hidrolízis közben már 13,5 óra alatt a felére
csökkent (Warmuth és mtsai., 1992). Instabilitásukat tartják a hasznosításukban a többi
enzimhez viszonyított késés okának is (Han és Rhee, 1985). A felhasználásnál is döntő lehet
az enzimstabilitás, ezért próbálnak rögzített lipázokat stabilizálni, vagy a stabilitásuk
törvényszerűségeit körvonalazni (Wehtje és mtsai., 1993a).
Az oldott PPL hőstabilitását 30-60 oC között vizsgáltuk. Az inaktiválódás kinetikáját
egy egyszerű matematikai modell alapján vizsgálva egy egylépéses folyamatként lehetett
leírni, ahol a natív forma egy elsőrendű reakcióval alakul át az inaktív formává (Andrzejak és
mtsai., 2004). Az inaktiválási reakció aktiválási energiáját kétféle módszerrel is kiszámolva
azonos értéket adott: 163,9 kJ/mol.
Összehasonlítottuk az oldott és az Akrilexre rögzített lipáz hő- és pH-stabilitását,
mivel a gyakorlati felhasználásnál ezek döntőek lehetnek. A rögzítés a hővel szemben (30-60
o

C között) stabilizálta a lipázt. A Candida rugosa lipázt különböző hordozókra rögzítve

szintén különböző mértékű hőstabilitás növekedéseket tapasztaltak 50 oC-nál az oldotthoz
képest (Arroyo és mtsai., 1993). A PPL pH-stabilitását azonban csak pH 6,0-nál javította a
rögzítés, a pH 7,0 és 8,0 (50 oC-nál) az oldott és rögzített lipáz számára egyaránt
kedvezőtlenebb volt. A Candida rugosa lipáz szintén érzékenyebbnek mutatkozott a lúgos
pH-val szemben, már pH 7,0 fölött: rögzítéskor irreverzibilisen inaktiválódott (Montero és
mtsai., 1993). A rögzített lipáz további stabilizálását, főleg a magas pH-val szemben,
keresztkötő reagensek alkalmazásával kívántuk megvalósítani.
A keresztkötésnél alkalmazott vegyületeink (3,5-difluoronitrobenzol: DFNB és
glutáraldehid) közül a glutáraldehid stabilizálta hatékonyan a rögzített lipázt, habár a
kezelésnél aktivitáscsökkenést is tapasztaltunk. A stabilizáló hatás a keresztkötő
koncentrációjától függött. A DFNB nem okozott jelentős stabilitásnövekedést, és a kezelésnél
nem észleltük az inaktiválódást.
A glutáraldehides keresztkötést gyakran használják rögzített enzimek stabilitásának
javítására. Ez általában aktivitáscsökkenéssel jár, akár 80 %-ossal is (Montero és mtsai.,
1993), és a csökkenés arányos a glutáraldehid koncentrációjával (Wehtje, 1992).
Kísérletünkben ez az aktivitáscsökkenés oldott lipáznál 65,72 %-os volt 10 perc kezelés után,
míg a rögzítettnél 53,77 %-os. Ritkán aktivitásnövekedés is előfordulhat (Wang és
Ruckenstein, 1993). Igazolták, hogy a keresztkötött rögzített lipázok stabilitás növekedése az
enzim-hordozó kapcsolat erősödésével magyarázható (Montero és mtsai., 1993).
A rögzített, keresztkötött PPL aktivitásának és stabilitásának további növekedését
vártuk attól, ha a keresztkötést a szubsztrát jelenlétében végezzük el. A szubsztrát
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cseppecskék – hozzákapcsolódva - valószínűleg aktív konformációba hozzák az enzimet,
amely „rögzül” a keresztkötés során. Az eredményeink részben igazolták is az elképzelést: a
keresztkötött, rögzített PPL aktivitása ugyan nem lett számottevően nagyobb, ha szubsztrát
jelenlétében történt a keresztkötés, a stabilitása azonban jelentősen megnőtt: 2 nap elteltével
(pH 6,0-nál, 25 oC-on) 43,2 % helyett 78,07 %-át őrizte meg kiindulási aktivitásának. pH 9,0nél szintén kb. 2-szer annyi aktivitást mértünk a szubsztrát jelenlétében keresztkötött rögzített
lipáznál 2 nap elteltével, mint az anélkül keresztkötöttnél.
A rögzítés mellett a keresztkötés hatását is tanulmányozni kívántuk a PPL
stabilitására. Összehasonlítottuk: az oldott, a rögzített, a glutáraldehiddel, illetve a DFNB-lal
keresztkötött rögzített lipáz hő-, pH-, illetve ureával szembeni stabilitását. 50 oC-on, pH 6,0nál már a rögzített enzim is stabilabb volt az oldottnál, a keresztkötők pedig tovább növelték a
stabilitást, a glutáraldehid valamivel hatékonyabban. A pH 8,0-nál (szintén 50 oC-on) a
rögzített lipáz ugyan némileg gyorsabban inaktiválódott az oldottnál, a glutáraldehides
keresztkötés azonban helyreállította, sőt meg is növelte a stabilitást az oldotthoz képest. A
PPL ureával szembeni stabilitását jelentősen megnövelte a rögzítés, a glutáraldehides
keresztkötés pedig még jobb stabilitást eredményezett. Az urea a másodlagos kötések
felszakításával inaktiválni kezdi az enzimeket. Valószínűleg már a hordozó jelenléte is védi ez
ellen a lipázt, az enzim-hordozó kapcsolatok pedig a konformációját stabilizálják –
keresztkötésnél fokozottan érvényesülhet ez a fajta védő hatás.
Az enzimformák specifitásvizsgálatához mesterséges triglicerideket (tributirin,
triolein, trisztearin) és természetes olívaolajat használtunk fel. A specifitásvizsgálataink főleg
arra irányultak, hogy a rögzítés és a további módosítás milyen hatással volt a PPL
specifitására vizes közegű hidrolízisnél. Ennek meghatározásához a négyféle PPL formával
összehasonlítottuk a szubsztrátok hidrolízisét.
A kis molekulájú tributirint az oldott PPL forma bontotta legnagyobb mértékben,
feltehetőleg flexibilisebb szerkezetének köszönhetően. A trioleint viszont lassabban
hidrolizálta az oldott PPL a tributirinnél. A hPL ezzel ellentétben a trioleinnel 15-ször
aktívabb volt, mint tributirinnel, mikroemulzióban mérve (Malakhova és mtsai., 1983). A
mikrobiális lipázok a trioleint alig valamivel gyorsabban bontották, mint a tributirint (Valis és
mtsai., 1992). Az eltérő reakciórendszerek is okozhatják ezeket a különbségeket.
A rögzített formáknak ez az észteráz aktivitása - valószínűleg kötöttebb
molekulaszerkezetük miatt - már kisebb volt. A glutáraldehides keresztkötésnek az enzim
konformációs flexibilitását csökkentő hatását a CrL-nél is tapasztalták már, a stabilitás
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növekedésével párhuzamosan (Montero és mtsai., 1993). Mindkét változás az enzim-hordozó
kölcsönhatások megerősödésére utalhat.
A trioleint az oldott PPL az olívaolajnál lassabban bontotta, a hPL-nél ezzel szemben
15 %-kal magasabb aktivitást tapasztaltak trioleinnel (Arzoglou és mtsai., 1994). Ezt a
szubsztrátot a rögzített, keresztkötött lipázaink bontották a legnagyobb mértékben.
Valószínűleg a rögzültebb enzimszerkezeteknek jobban megfelelt az azonos zsírsavakat
tartalmazó triolein szubsztrát; míg a természetes olívaolajban lévő változatosabb zsírsavakhoz
az oldott lipáz alkalmazkodott jobban, kevésbé kötött szerkezetének köszönhetően. A telített
trisztearint (TC 18) kismértékben bontották a lipáz formák, de ezt feltehetőleg kedvezőtlen
fizikai tulajdonságainak (szilárd, rosszul oldódó) tudhatjuk be.
Az

enzimformák

katalitikus

tulajdonságainak

összehasonlítása

során

a

szubsztrátkoncentráció, a pH és a hőmérséklet hatását vizsgáltuk az aktivitásukra. A
szubsztrátkoncentrációnak az aktivitásra való hatásában nem találtunk különbséget, a telítés
azonos szubsztrátkoncentrációnál következik be (5-6 μl olaj/ml reakcióelegy) az oldott és
rögzített PPL-nél egyaránt. Valószínűleg, mivel csak a gélszemcsék felszínén van működő
lipáz. A gél belsejében lévő aktív enzimek esetén magasabb szubsztrát-koncentrációnál
következne be a telítés, a diffúziós limitálás miatt.
Az enzimaktivitás optimális pH-ja oldott, rögzített és keresztkötött enzimnél egyaránt
pH 8,9 volt. Ennek oka az lehet, hogy a hordozó nem változtatja meg az enzim
mikrokörnyezetének pH-ját. Ugyanígy, polipropilénhez adszorpcióval rögzített CrL pHoptimumát (különböző módszerekkel és szubsztrátokkal, pl. olívaolajjal mérve is) azonosnak
(pH 6,8) találták az oldott formáéval (Montero és mtsai., 1993). Főként a hordozó jellege
okozhatja, ha a rögzített lipáz pH-optimuma megváltozik, pl. egy makroporózus
ioncserélőhöz rögzítve a Pseudomonas fluorescens lipáz pH-optimuma pH 6,0-ról 4,0-re
változott (Kosugi és Suzuki, 1992), akrilsav-metakrilsav észter gélbe (Eudragit E 30 D) zárva
egy pankreász lipáz pH-optimuma az alkálikus régió felé tolódott (Telefoncu és mtsai., 1990).
Az enzimaktivitás hőmérséklet függése szintén fontos szempont az enzimformák
katalitikus tulajdonságainak összehasonlításánál, rámutathat az oldott és rögzített enzimek
által katalizált reakció látszólagos aktiválási energiáinak különbözőségére, vagy az egyik
forma nagyobb stabilitására. A hőmérsékletfüggésben jelentősebb különbségek mutatkoztak
az enzimformák között: az oldott PPL aktivitásának optimális hőmérséklete 32-33 oC-ról 45
o

C-ra emelkedett a rögzítés következtében, ill. 47 oC-ra a további keresztkötéssel. Ez

feltehetőleg merevebb molekulaszerkezetüknek, és a hordozó hővel szembeni védő hatásának
köszönhető. Méréseink szerint a rögzítés nemcsak emelte, hanem ki is szélesítette az
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optimumgörbét: 35-50 oC között a rögzített lipáz a maximálishoz közeli aktivitást tud
kifejteni, és működése ebben a tartományban nem érzékeny a hőmérséklet változásaira.
Eközben hőstabilitása is megnőtt, korábbi vizsgálataink szerint. A glutáraldehides módosítás
ezt a széles optimális tartományt némileg leszűkítette a görbe alacsonyabb hőmérsékletű
szakaszán, valószínűleg a fehérjeszerkezet tovább rögzült, konformációs mozgásai
csökkentek, több energiát, így magasabb hőmérsékletet igényelnek optimális működésükhöz.
Polipropilénre adszorbeáltatott CrL aktivitásának hőmérsékleti optimuma is 37 oC-ról 45 oCra emelkedett a rögzítéskor (Montero és mtsai., 1993), de előfordul, hogy nem változik a
hőmérsékleti optimum, pl. akrilsav-metakrilsav észter gélbe zárt pankreász lipáznál
(Telefoncu és mtsai., 1990).
Az oldott, rögzített és glutáraldehiddel kezelt rögzített enzimnél összehasonlítottuk az
olívaolaj hidrolízisét batch reaktorban. A két rögzített enzimformával lényegesen gyorsabban
(1-2 óra alatt) értük el a maximális zsírsav felszabadulást (4,38 μmól/ml), mint az oldott
enzimmel (20 óra). Elképzelhető, hogy a rögzített formákon jelenlévő, inaktív PPL molekulák
egy része a hosszú reakcióidő alatt a kedvező körülmények (pl. 37 oC) vagy a szubsztrát
jelenléte miatt idővel aktív formává alakult, és bekapcsolódva a katalízisbe meggyorsította a
reakciót. Másik lehetséges magyarázat szerint a hordozó növelte a lipáz stabilitását, és ez az
előny a hosszú reakcióidő alatt jelentkezett az oldott formával szemben. Különböző reaktorok
kialakításánál fontos lehet a rövidebb reakcióidő. Más esetben azonban (pl. Aspergillus niger
lipáznál, hollow-fiber reaktorban) a rögzítés növelte a hidrolízis reakcióidejét (Malcata és
mtsai., 1993).
5.2. A PPL formák stabilitása szerves oldószerben
A szerves oldószerek általában negatív hatással vannak az enzimaktivitásra és
stabilitásra. Ez kisebb oldószerkoncentrációnál még alig észlelhető, de 40-70 térf. % körül
hirtelen lecsökken az enzimaktivitás (Wehtje, 1992). Ez az oldószerkoncentráció eltér a
különböző oldószereknél: denaturációs kapacitásnak is hívják, és az oldószer enzimstruktúrát
denaturáló (a hidrátburkot megbontó) képességét jellemzi (Khmelnitsky és mtsai., 1991). A
vízzel elegyedő oldószerek közül csak a dimetilszulfoxid mutatta ezt a tipikus képet a PPL-re
való hatásában, a többinél (1,4-dioxán, acetonitril, etanol) minimum stabilitásgörbéket
kaptunk, ahol a nagyobb oldószertartalomnál jobb volt az enzim stabilitása, mint 40-50 %-nál.
Aspergillus terreus lipázt már vizsgáltak hasonló körülmények között, de metanolban,
etanolban és propán-2-ol-ban vizsgálva nem találtak minimumot, csak folytonos, kisebbnagyobb stabilitáscsökkenést az oldószermennyiség növekedésével (Yadav és mtsai., 1998).
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A Lipozyme: rögzített Rhizomucor miehei lipáz azonban változatosabb képet mutatott: 40 %os DMSO-ban nagyobb volt a maradék aktivitása, mint 80 %-osban (ahol aktivitását
elvesztette), etanolban és DMF-ben azonban éppen fordítva, a nagyobb oldószertartalomnál
volt stabilabb (Dellamora-Ortiz és mtsai., 1997), tehát a PPL-hez hasonlóan viselkedett.
Szerin-proteázoknál (pl. kimotripszin, Simon és mtsai., 1998) is találtak már hasonló
változást. Ezek az enzimek valójában nem állnak messze a lipázoktól: katalítikus triádjuk
azonos (vagy hasonló: pl. GcL, CrL) a lipázéhoz.
A minimum stabilitásgörbék többféleképpen is magyarázhatók. Egyik megközelítés
szerint nem is az oldószer jelenléte, inkább a víz hiánya okozza az észlelt stabilitásnövekedést
a magas oldószertartalomnál,

mivel a

hidratáció csökkenésével

merevebbé

váló

enzimszerkezet kitekeredése (unfolding) lelassul. A savas foszfatáz hőstabilitását kiszárított
por formájában jobbnak találták, mint szerves oldószerben (pl. hexadekánban), és
természetesen vízben még kevésbé volt stabil (Toscano és mtsai., 1990). Ebből a szerzők arra
következtettek, hogy a kiszárítás okozza a stabilitásnövekedést, nem a szerves oldószer
jelenléte.
Később azonban tripszinnél és -kimotripszinnél kiderült, hogy a stabilitáson kívül
bizonyos kinetikai paraméterek (KM) is minimumgörbe szerint változtak az oldószertartalom
függvényében (Simon és mtsai, 2001). Ez konformációváltozásokat jelzett, amit a cirkuláris
dichroizmus (CD) vizsgálatok be is igazoltak. Kimutatták, hogy az oldószertartalom
növekedésével ezekben a fehérjékben csökken a -lemez szerkezet, és növekszik az -hélixek
mennyisége, ez azonban a nagyon magas oldószertartalomnál (95%) visszarendeződik, és a
protein a natív enzimhez hasonló arányban tartalmazza az  és  struktúraelemeket.
Szerkezete azonban eltérhet a vizes közegben lévőtől, a CD spektrum szerint. Az új
konformáció is lehet stabil, sőt aktív. Röntgen diffrakciós vizsgálatokkal kimutatták
acetonitril jelenlétét az -kimotripszin és a tripszin aktív helyénél, és ez olyan lokális
konformációs változásokat okozott, amely még segítette is a szubsztrát bejutását (Gupta és
mtsai., 2000). A szubtilizin röntgen struktúráját szerves oldószerben vizsgálva szintén
kiderült, hogy szerves oldószer molekulák kapcsolódtak az enzimhez, megváltoztatva annak
másodlagos szerkezetét (Xu és mtsai., 1997). Hasonló változás a PPL-nél is elképzelhető.
Carrea
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enantioszelektivitására, és egy szolvens-enzim komplexet feltételezve tudták magyarázni a
tapasztaltakat (1992).
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A rögzített lipáz vizsgálatához kiválasztottunk két oldószert: az egyik az oldott
enzimnél minimumgörbét mutató acetonitril, a másik a nem minimumgörbés DMSO. Az
Akrilexre rögzített lipáz nem mutatott lényeges eltérést az oldott enzimtől. Habár az
előzőekben azt tapasztaltuk, hogy a kovalens rögzítés Akrilexre növelte az enzim stabilitását
különböző hatásokkal szemben (hő, pH, karbamid), a szerves oldószer negatív hatásait nem
csökkenti ez a hordozó, az enzim az oldotthoz hasonlóan viselkedik.
A toluol és az etilacetát oldott lipáz aktivitására gyakorolt hatásának vizsgálatánál az
oldószer-víz aránya szintén 20-80 % között változott a két fázisú rendszerben. Ilyenkor a
pufferes fázisban (ahol az enzim van) az oldószerkoncentráció kicsi és állandónak tekinthető a
fázisok térfogatának egymáshoz viszonyított arányától függetlenül. Ezért az ilyen
rendszerekben (pl. mikroemulziók) az enzimek jó stabilitásúak lehetnek (Gianfreda és Scarfi,
1991). Egyes enzimeket azonban az interfázisok inaktiválhatnak érintkezéskor (Adlercreutz és
Mattiasson, 1987), lipázoknál pedig aktiválódás is elképzelhető, ezért lényeges lehet a
határfelületek mennyisége, minősége és tulajdonságai.
A toluol nagyobb mennyiségben inaktiválta a lipázt, míg az etilacetát még 80 %-os
összetételben sem csökkentette az enzimaktivitást 40 perc inkubálás után. Két fázisú
rendszerekben az oldószer hidrofóbicitása és polaritása is lényeges a stabilitás szempontjából.
Oldószereink közül az etilacetát polárisabb, a toluol apolárisabb. Úgy tűnik, a toluol-víz
határfelületek kedvezőtlenebbül hatottak a lipázra, mint az etilacetát-víz felületek. Az
enzimek számára általában az apolárisabb oldószereket tartják kedvezőbbnek a két fázisos
rendszerekben (Van Sonsbeek és mtsai., 1993; Holmberg, 1994), de ennek az lehet az oka,
hogy az apoláris oldószer kevésbé oldódik át a vizes fázisba, és így alig érintkezik az
enzimmel. Az apoláris toluol negatív hatása a lipázra azonban azt mutatja, hogy az enzim
érintkezett az oldószerrel, mivel speciális szerkezete következtében hozzákapcsolódik a
hidrofób határfelületekhez.
5.3. Fruktóz-észterek PPL-katalizált szintézise szerves oldószert tartalmazó közegben
A PPL enzimmel sikerült szerves oldószerben fruktóz-zsírsav észtereket szintetizálni.
A kísérleteink során keletkezett fruktóz-butirát észtereket a fruktóznak az 1-es és 6-os
pozíción (primér -OH-nál) észteresített származékaiként tudtuk azonosítani, 0,54:0,46-os
arányban. Egy mikrobiális lipáz hasonló helyen észteresítette a fruktózt olajsavval és metiloleáttal (Coulon és mtsai., 1995). Eltérő arányban, de azonos pozíciókon észteresített a PPL,
ha halogénezett etil-acetát volt az acil donor (Therisod és Klibanov, 1986). Mint a PPL, a
legtöbb enzim inkább a monoszacharidok (sztérikusan legkevésbé gátolt) primér hidroxil
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csoportjait acilálja (Bashir és mtsai., 1995; Drueckhammer és mtsai., 1991). A
szakirodalomban ritkán használt triglicerid szubsztrát (tributirin) a vajsavval azonos
eredményt adott.
Munkánk során a fruktóznak csak monoészter származéka képződött, diészter nem
volt kimutatható. Magasabb (pl. 60

C körüli) hőmérsékleten elvégzett fruktóz

o

észteresítéseknél azonban felmerülhet a diészter keletkezésének problémája is (Cao és mtsai.,
1997). A kémiai úton végzett szénhidrát-zsírsav észteresítésnél (magas hőmérsékleten, lúgos
katalizátor jelenlétében) pedig egyszeresen és többszörösen acilált termékek keveréke
keletkezik (Colbert, 1974), melyek közül némelyik nehezen biodegradálódó vagy toxikus is
lehet, ezért ilyen szempontból is előnyös a lipázokkal történő előállítás.
5.3.1. PPL-katalizált fruktóz-észter szintézis jellemzése
A következő oldószereket használtuk közegként a fruktóz PPL katalizált
észteresítéséhez vajsavval, illetve tributirinnel: n-hexán, ciklohexán, toluol, 2-metil-2propanol, acetonitril, DMSO, piridin. Ezek között hidrofóbak és kevésbé hidrofóbak egyaránt
vannak (log P 3,5 és –1,3 között), és gyakran használatosak lipáz katalíziseknél (pl. Basheer
és mtsai., 1995; Scheckermann és mtsai., 1995).
Megvizsgáltuk a PPL stabilitását az egyes oldószerekben 24 órás működés után, és a
vizsgált oldószerek közül a normál hexánban, ciklohexánban, 2-metil-2-propanolban és az
acetonitrilben nem találtunk aktivitáscsökkenést. DMSO-ban inaktiválódott a lipáz, toluolban
és piridinben pedig csökkent a hidrolitikus aktivitása (54,12; illetve 74,54 %-ára). Nem
találtunk összefüggést az oldószerek log P értéke és a lipáz aktivitást csökkentő hatása között.
Mikrobiális lipázoknál sem találtak ilyen összefüggést, inkább az egyes oldószerek
molekuláinak direkt hatását feltételezték az enzim struktúrájára vagy működésére (Wehtje és
Adlercreutz, 1997b).
A PPL a legtöbb oldószerben szintetizált fruktóz-butirátot, csak DMSO-ban és nhexánban nem találtunk észtert. A DMSO esetén ezt inaktiváló hatásával magyarázhatjuk, az
erősen apoláris n-hexánban viszont a poláris fruktóz nem megfelelő feloldása okolható. Más,
apoláris szubsztrátok esetén a hexánt gyakran alkalmazzák lipáz-katalizált szintéziseknél (pl.
Mojović és mtsai., 1994), de a szénhidrát észteresítéseknél inkább poláris oldószereket (pl.
piridint) használnak (pl. Colombo és mtsai., 1994).
Az észter kitermeléseket összehasonlítva az oldószer log P értékével összefüggést
találtunk: a nagy log P-vel rendelkező oldószerekben (ciklohexán, toluol) alacsony volt az
észter kitermelés, a polárosabbaknál (2-metil-2-propanolnál, acetonitrilnél és piridinnél)
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viszont jó eredményeket kaptunk. Mikrobiális lipáz katalizált szénhidrát észteresítésnél
viszont nem függött a reakciósebesség az oldószer log P értékétől (Cao és mtsai., 1997), és
más szintézisnél sem találtak összefüggést (Park és mtsai., 1995). A részletesebb kinetikai
vizsgálatok szerint az oldószerek hidrofóbicitása nem a lipázokra hat közvetlenül, hanem egy
reakcióösszetevő megoszlásának befolyásolásán keresztül hat a reakciósebességre (Wehtje és
Adlercreutz, 1997b). Ez az összetevő lehet pl. a víz, mint a PPL-katalizált glicidol-vajsav
észteresítésnél (Martins és mtsai., 1994), vagy egy szubsztrát, esetünkben a hidrofil fruktóz: a
polárisabb oldószerekben való jobb oldódása teszi előnyösebbé azokat. Az alkalmazott
szerves oldószerek másik lényeges tulajdonsága az esetleges enziminaktiváló hatása volt,
amely miatt pl. a poláris, fruktózt jól oldó DMSO nem bizonyult megfelelőnek.
A vizsgált szerves oldószerek közül az acetonitrilnél kaptuk a legjobb eredményt, ezért
a későbbiekben acetonitrilben végeztük a kísérleteket. CaL-katalizált glükóz-vajsav
észteresítésnél szintén az acetonitrilt találták a legmegfelelőbb közegnek (Ljunger és mtsai.,
(1994b).
Ha összehasonlítjuk az észteresítési és átészteresítési reakciókat, az átészteresítés
általában nagyobb fruktóz-észter kitermelést nyújtott (kivéve a ciklohexán esetén).
Aszkorbinsavnál is ugyanezt tapasztalták, ha összehasonlították az észteresítést (zsírsavval) az
átészteresítéssel (zsírsav metilészterrel, Humeau és mtsai., 1995). Ez egyrészt azzal
magyarázható, hogy a direkt észteresítéskor keletkező víz hidrolízist okoz, ami verseng a
szintézissel, és nem hagyja a szintézis felé eltolódni az egyensúlyt még a nagy (5-szörös) acil
donor felesleg ellenére sem. Ráadásul a PPL még érzékenyebb a keletkező vízre, mint a
legtöbb mikrobiális lipáz (Zaks és Klibanov, 1984). Másrészt a zsírsav szubsztrátoknak van
egy inaktiváló hatása a lipázokra (Bloomer és mtsai., 1991; 1992). Átészteresítésnél viszont
triglicerid volt az acil donor, ami hasonlít a lipázok természetes szubsztrátjaihoz, és aktivált
szubsztrátnak vehető.
Szerves oldószerben még kevesebb ismeret áll rendelkezésre a lipázok szubsztrát
specifitásáról, de a tapasztalatok szerint a hidrolitikusan meghatározott specifitások
észteresítésnél is megmaradnak (Bloomer, 1992).
A fruktózt különböző zsírsavakkal észteresítettük, melyek szénatomszám (C1-C19),
elágazás és telítettség tekintetében különböztek egymástól. A PPL aktivitása a szénatomszám
változásával „optimumszerű” összefüggést mutatott. A szénlánc hosszával kezdetben nőtt az
aktivitás, C13-C17 volt a legnagyobb, a 18-19-es szénatomszámnál viszont lecsökkent az
észterképződés. Ez utóbbiaknál már oldódási problémák is jelentkeztek, és valószínűleg ez is
okozta az aktivitáscsökkenést, és ez nem a lipázok specifitásával volt kapcsolatos. Lipozyme80

mal (rögzített RmL) és CaL-lal, 2-metil-2-butanolban észteresítve a fruktózt, már a 12-es
szénatomszámnál elkezdődött a konverziócsökkenés (Scheckermann és mtsai., 1995). A
zsírsavak olvadékában végzett észteresítéseknél szintén befolyásolták a konverziót a zsírsavak
fizikai tulajdonságai (Ward és mtsai., 1997). A szilárd közegű katalízisnél a helyzet
megfordult, és a 18-nál hosszabb szénatomszámnál egyre nagyobb volt a konverzió (Cao és
mtsai., 1997). Ezeknél a vizsgálatoknál nehéz a szubsztrát fizikai tulajdonságainak hatását
elkülöníteni a specifitástól, de általában a közepes és hosszabb zsírsavakat tartják kedvezőnek
a lipázok számára (Bloomer, 1992).
A lánc elágazások hatását a hexánsavnál teszteltük, és az alifás láncúval jóval több
észtert termelt a PPL (10,69 μmól/g enzim), mint az elágazóval (1,35 μmól/g enzim). Az
elágazások hidrolízisnél is gátlóak voltak a PPL-nél, ha túl közel estek a triglicerid
zsírsavjának a karboxil végéhez (Bloomer, 1992). A zsírsavak olvadékában végzett szénhidrát
észteresítésnél a karboxil csoporthoz közeli elágazások és kettős kötések szintén
csökkentették a lipázok aktivitását (Ward és mtsai., 1997). A CCL-nek az aktivitás mellett az
enantioszelektivitását is jelentősen lecsökkentette a sav szubsztrátnak már egyetlen metil
csoporttal való módosítása primér alkoholok észteresítésénél (Parida és Dordick, 1991).
Mindezek valószínűleg sztérikus hatásokra vezethetők vissza.
A zsírsav karboxil végéhez túl közeli kettős kötések csökkenthetik a legtöbb
mikrobiális lipáz aktivitását (Ward és mtsai., 1997), a C5-nél távolabbiak viszont már
legtöbbször nem (Bloomer és mtsai., 1992). Feltehetőleg a zsírsavlánc bizonyos pontjainak
flexibilitása szükséges a lipáz aktív helyével való megfelelő kölcsönhatáshoz. A lipázok a
lánc közepén transz kettős kötést tartalmazó zsírsavaknál is aktívak. Méréseinkben a karboxil
végtől távolabbi (10-es szénatomszám körüli) kettős kötést tartalmazó zsírsavakat használtunk
fel.
PPL-nél a kettős kötés hatását először a 18-as szénatomszámú zsírsavaknál: a telített
sztearinsavval (C18:0) és a kétszeresen telítetlen linolsavval (C18:2) való észteresítéssel
vizsgáltuk. Az utóbbival 4-szer annyi észter képződött 24 óra alatt. A sztearinsav adta a
legkevesebb cukor észtert Byssochlamys fulva lipáznál is, összehasonlítva egyszeresen,
kétszeresen és háromszorosan telítetlen, szintén 18-as szénatomszámú zsírsavakkal, és a
kétszeresen telítetlen linolénsav volt a legjobb szubsztrát (Ku és Hang, 1995). A sztearinsav
viszont jobb konverziót adott az olajsavnál a szilárd közegű észteresítésnél (Cao és mtsai.,
1997), tehát a fizikai tulajdonságok itt is valószínűleg torzítják az eredményeket. Ezt
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ezáltal a reakciósebességre is (Bloomer és mtsai., 1992). Eredményeik szerint az RmL nem
tesz különbséget a telített és telítetlen zsírsavak között.
PPL-nél egy kisebb szénatomszámnál (10-es körül) is megvizsgáltuk a telítetlenség
hatását, ahol úgy tűnt, a telített és telítetlen zsírsavak egyaránt jól oldódnak az acetonitrilben.
Összehasonlítva az előző, 18-as szénatomszámú szubsztrátokkal, a kettős kötés ezeknél is
hasonló helyzetben volt (a linolsavnál a karboxil végtől a 9. és 12. szénatomnál,
undecénsavnál 10. szénatomnál). A telítetlen zsírsavval (10-undecénsav, C11:1) való
észtertermelés kétszerese volt a telített zsírsavénak (dekánsav, C10:0). Ezek alapján
feltételezhető, hogy a PPL-nek (a szubsztrát fizikai tulajdonságaitól függetlenül) van egy
preferenciája a 10-es körüli szénatomszámnál cisz kettős kötést tartalmazó zsírsavak felé.
Megvizsgáltuk a szubsztrátok (fruktóz és vajsav) koncentrációjának hatását a
fruktóz-észter szintézisre, és mindkettőnél telítési görbét kaptunk. A reakcióelegyeink
szubsztrát koncentrációját a görbék telítési szakaszáról választottuk (20, illetve 100 μmól/ml
fruktóz, illetve acil donor), mivel célunk a lehető legnagyobb reakciósebességek elérése volt,
hogy (a Vmax-hoz közelítve) az enzimműködésről minél reálisabb képet kapjunk (Wehtje és
Adlercreutz, 1997b).
A szubsztrátok egymáshoz viszonyított aránya is fontos lehet egy katalízisnél, mert
nemcsak a reakciósebességet, hanem a termékek arányát, sőt a képződött termékeket is
befolyásolhatja (Pelenc és mtsai., 1993; Scheckermann és mtsai., 1995). Esetünkben az 1:5-ös
fruktóz-acil donor arány bizonyult optimálisnak, valószínűleg az acil-donor felesleg kedvező
irányba tolja el az egyensúlyt. Bizonyos esetekben viszont szubsztrát gátlást okozhat, vagy a
pH-t csökkenti le, ezért olyankor a szubsztrátok ekvimoláris koncentrációja az előnyösebb (pl.
Ward és mtsai., 1997). Ipari méretekben, a termék visszanyerés és tisztítás szintén
ekvimoláris szubsztrátok esetén az egyszerűbb (Bloomer és mtsai., 1992).
A PPL katalizált észteresítésnél az enzimmennyiség növelésével nőtt a fruktóz-észter
koncentrációja (egészen 50 mg/ml = 850 U/ml enzimkoncentrációig). Hasonló összefüggést
találtak Scheckermann és mtsai. (1995) a Lipozyme koncentráció hatásának vizsgálatakor a
fruktóz észteresítésre. A reakciósebességen kívül esetenként a termékösszetételt is
befolyásolhatja az enzimkoncentráció (Bloomer és mtsai, 1991).
A PPL enzimnél a 0,33-4,33 %-os koncentrációtartományban vizsgáltuk a
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növekedésével az aktivitás nagymértékben lecsökkent. Ez az eredmény egyrészt a reakció,
másrészt az enzim tulajdonságaiból adódhat. A PPL enzimet egy kis víz szükségletű
enzimnek ismerik (Martins és mtsai., 1993 és 1994). A szerves oldószerben a PPL
szuszpenzió szemcséi aggregálódhatnak víz hatására, ami csökkenti a specifikus aktivitást.
Hordozóra rögzítéssel ez a hátrány kiküszöbölhető (Bloomer, 1992).
Maga a reakció is érzékeny a vízre, az észterszintézisben termékként szereplő víz
nagyobb mennyiségben kedvezőtlenül hat az egyensúlyra. A víz mellékreakciókat is okozhat
(Valivety és mtsai., 1992b), ezen kívül a víz (mint nukleofil) az alkohol szubsztrát kompetitív
inhibítoraként léphet fel, és az alkohol K M-jét megemeli (Valivety és mtsai., 1993). Ha
azonban az „alkohol partner” egy szénhidrát, akkor szükség lehet egy minimális
víztartalomra, ami megakadályozza, hogy a szénhidrát az enzimmel egy erős komplexet
képezve lassítsa a reakciót (Drueckhammer és mtsai., 1991). PPL esetében a vizsgált
víztartalom régióban nem észleltük a túl alacsony víztartalom negatív hatását. Összefoglalva,
a reakció számára kedvező alacsony víztartalom miatt előnyös a kis víz szükségletű PPL
enzim használata.
A fruktóz-észter szintézis pH-optimumát pH 7,4-nél határoztuk meg acetonitrilben. A
vizes közegű hidrolízisnél pH 8,9-nél volt az optimum. Külső körülmények (reakció,
reakcióelegy összetevők, mérési módszer) okozhatják ezt az eltérést, mert maguk az enzimek
pH-függését oldószerekben általában hasonlónak tartják a vizes közegben lévőével (Yang és
mtsai., 1993; Zaks és Klibanov, 1985, 1988a). Ritkán határoznak meg pH-optimumot szerves
közegben. Vízben egy mikrobiális lipáz pH-optimuma 5,4 volt monoszacharid-zsírsav
észteresítésnél (Seino és mtsai., 1984). Mikroemulzióban Rhizopus delemar lipáz katalizált
zsírsav-alkohol észteresítésnél a pH 3,45-8,55 között nem volt hatással a reakciósebességre
(Xenakis és mtsai., 1991).
A lipáz katalizált fruktóz-észter szintézis hőmérsékletfüggését a 30-50 oC közötti
tartományban vizsgáltuk, háromféle acil donorral: vajsavval, tributirinnel és undecénsavval
(C11:1), hogy összehasonlíthassuk az észteresítés-átészteresítés, illetve egy hosszabb láncú
(telítetlen) zsírsavval való észteresítés hőmérséklet-függését. Három optimum görbét kaptunk,
amelyek a szubsztrátokra jellemző eltéréseket mutattak, de optimumuk közel (40-45oC) volt.
A tributirin – mivel a vajsav már észterkötésben van – bizonyos szempontból aktivált
molekulának számít a vajsavhoz képest, talán ezzel is magyarázható kissé alacsonyabb
hőmérsékleti optimuma.
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A PPL-nél tapasztalt, 40 oC körüli optimum nagy előnynek számít a mikrobiális
lipázokkal szemben, amelyekkel főleg 60 oC körüli hőmérsékletnél érnek el sikereket (pl.
Coulon és mtsai., 1995; Ward és mtsai., 1997). Az alacsonyabb reakcióhőmérséklet gyakorlati
előnyei kézenfekvőek: pl. a kedvezőtlen mellékreakciók háttérbe szorulása (Bloomer és
mtsai., 1991), ipari méretekben az energiatakarékosság, illetve az oldószerpárolgás,
környezetszennyezés, tűzveszélyesség csökkentése. Mikrobiális lipázokat csak ritkán
alkalmaznak 30-40 oC-nál (pl. Ku és Hang, 1995), ez a hőmérséklettartomány inkább a PPLnek kedvező (pl. Hennen és mtsai., 1988; Bashir és mtsai., 1995), és ezen a hőmérsékleten
összehasonlítva a pankreász lipázok jobb kitermeléseket adnak a mikrobiális lipázoknál
(Shibatani és mtsai., 1997). Kiszárított állapotban (<0,015 %-os víztartalomnál) azonban a
PPL is képes magas hőmérsékleten működni, akár 100 oC-nál is (Zaks és Klibanov, 1984).
A fruktóz észteresítését 5 napon keresztül figyelemmel kísérve telítés-szerű
folyamatgörbéket kaptunk mindhárom acil donornál (vajsav, tributirin, undecénsav). Ez
némileg eltér a szakirodalomban, a lipázoknál tapasztalt észteresítések folyamatgörbéitől,
amelyek jellegzetes S alakúak kis víztartalmaknál és/vagy nagy szubsztrát koncentrációknál
(Goldberg és mtsai., 1990) A reakció kezdetén az optimálisnál kisebb víztartalom okozza a
lelassulást, később pedig a nagyobb, mivel az észteresítéskor víz keletkezik, így alakulhat ki
az S alakú görbe (Wehtje, 1992). PPL-nél a kezdeti lassú szakasz hiányzott, melyet egyrészt
az enzim – előzőekben is tapasztalt - alacsony vízszükségletével magyarázhatunk, másrészt
azzal, hogy reakcióelegyünk már eleve tartalmazott vizet (0,33 %-ot), amely elegendő volt az
enzim működéséhez.
A vajsavval, illetve tributirinnel végzett fruktóz-butirát szintézis folyamatgörbék
alakja egymáshoz nagyon hasonló volt: mindkét esetben már 24 óra alatt majdnem teljesen
eléri maximumát az észterszint, utána nem változik. Az egyensúly helyzete azonban majdnem
egy nagyságrendbeli különbséget mutatott a tributirines átészteresítés javára. Triglicerideket
ritkábban alkalmaznak az észteresítéseknél, mint a zsírsavakat, de tapasztalataink szerint a
gyakorlati felhasználásnál ígéretesek lehetnek. Az undecénsav szubsztrát esetén az észterszint
később érte ugyan el maximumát (4 nap alatt), de a termékszint magasabb is lett. Az
egyensúlyi helyzet elérésekor az észterképződés csak látszólag állt le, valójában egy azzal
ellentétes folyamat indult el, ami fogyasztja a terméket. Ez a dinamikus egyensúly vajsavas és
tributirines reakcióelegyben már 1 nap, undecénsavnál 4-5 nap után beáll. Valószínűleg a
rendszerben lévő víz befolyásolja az egyensúly helyzetét, mégpedig kedvezőtlen irányban:
hidrolízist okoz. Észteresítésnél víz termelődik, ezért ott alacsonyabb a termékszint. Az
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mellékreakciókat okozhat (Bloomer és mtsai., 1991). Az egyensúly kedvező irányba
mozdítására, így a termékszint emelésére sokféle lehetőség van, pl. a víz eltávolítása
különböző módszerekkel (pl. Svensson és mtsai., 1994). Az enzim rögzítése szintén jó
hatással lehet az egyensúlyi szintre, mivel megváltoztathatja a szubsztrátok, termékek és víz
koncentrációját az enzim mikrokörnyezetében.
A szerves közegű reakció során a hidrolítikus aktivitás mérésével ellenőriztük az
enzim stabilitását, amely megfelelő volt: a 6. napon 58-77 %-át mértük a kiindulási
aktivitásnak.
5.3.2. Fruktóz-butirát szintézis rögzített PPL formákkal
A szerves oldószeres fruktóz észteresítéshez a vizes közegű hidrolízisnél alkalmazott
rögzített PPL formákat használtuk fel: adszorpciósan Al2O3-ra, Celite-re és Sorsilenre
rögzített, illetve kovalensen Akrilex C-100-ra és Szilokróm-aldehidre rögzített PPL-t.
Kontrollként az előzőekben vizsgált, nem rögzített lipáz port alkalmaztuk.
Összehasonlítottuk az észteresítés és átészteresítés sebességét a szabad és rögzített
PPL formákkal, amelyek mindegyikénél jól kimutatható volt a fruktóz-észter képződés. Az
adszorpciós rögzítés minden esetben növelte a PPL reakciósebességét, például észteresítésnél
a Sorsilen-re rögzítéssel kb. 6-szorosára (0,25 μmól/óra), átészteresítésnél pedig a Celite-re
rögzítéssel kb. 6,5-szeresére (0,64 μmól/óra) nőtt az aktivitás. Cao és mtsai. (1992) agar
gyöngyökre rögzített PPL-nél 50-100 %-kal magasabb átészteresítési, de csak 11 %-kal
magasabb észteresítési aktivitást kaptak az oldotthoz képest. A Celite hordozót mikrobiális
lipázok rögzítésére is elterjedten alkalmazzák szerves oldószeres közegű felhasználáshoz (pl.
Mojović és mtsai., 1994; Phutrakul és Kanasawud, 1992).
A kovalens rögzítésnél csak az egyik hordozón (Szilokróm-aldehid) nőtt az
átészteresítés sebessége (kb. másfélszeresére), a többi esetben csökkent. Valószínűleg az erős
enzim-hordozó kapcsolat gátolja a katalízishez szükséges konformációs mozgásokat. Szerves
közegben nincs is szükség az erős kapcsolatokra, mert az enzim úgysem oldódik le a
hordozóról, mint vízben.
A különböző enzimformák maximális fruktóz-butirát termelését észteresítéssel és
átészteresítéssel egy hosszabb reakcióidő folyamán (20 nap) hasonlítottuk össze. Az
észteresítést tekintve, a rögzítés minden hordozónál jobb konverziókat eredményezett, míg az
átészteresítésnél csak a Celite és a Sorsilen hordozókon. Ellentétben a vizes közegben
tapasztaltakkal, szerves oldószerben egyértelművé vált az adszorpciós rögzítés előnye a
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kovalenssel szemben. Érdekes módon, míg észteresítésnél a Sorsilen-PPL adta a legjobb
konverziót (10,38 %), amit ráadásul a legrövidebb idő (4 nap) alatt ért el; átészteresítésnél a
Celite-PPL-nél találtuk a legmagasabb fruktóz-észter szintet (57,36 %). Összehasonlítva ezt a
két hordozót, a Sorsilen erősebben hidrofób, a Celite kevésbé. Előnyük valószínűleg abban
állt, hogy hidrofób jellegük miatt egy kisebb víztartalmú mikrokörnyezetet alakítottak ki a
felületükön a PPL számára, ami jó hatással volt a reakcióegyensúlyra. Ez főleg a vizet is
termelő észteresítésnél volt döntő, ezért ott a hidrofóbabb Sorsilen volt a legjobb hordozó.
Lipázoknál elképzelhető egy határfelületi aktiválódáshoz hasonló aktiválódás is a hidrofób
hordozóra kapcsolódáskor (Brockman és mtsai., 1973). Átészteresítésnél nem képződik víz,
így ott a kevésbé hidrofób Celite bizonyult az ideális hordozónak. Marlot és mtsai. (1985)
mentil-laurát szintézisénél szintén a Celite-t találták a legjobbnak lipázok rögzítésére több
hordozó közül.
A PPL-lel észteresítettek már fruktózt, de a jóval reaktívabb halogénezett acil
donorokat használva. Így is csak 47 %-os (Therisod és Klibanov, 1986), illetve 8-20 %-os
(Drueckhammer és mtsai., 1991) konverzióról számolnak be, miközben más szénhidrátokat
nagyobb konverzióval is észteresíthet a PPL. Esetünkben észteresítésnél 10,38 %-os,
átészteresítésnél 57,36 %-os konverziót sikerült elérni. Az átészteresítésnél az acil donor
tributirin volt. Az ilyen triglicerid acil donorok használatára nem túl sok példa van a
szakirodalomban. Zaks és Klibanov (1984) szintén tributirint észteresített át. Chopineau és
mtsai. (1988) pedig különböző növényi és állati olajokat észteresítettek át többféle cukorral.
Ezek a zsírok, olajok a leggazdaságosabb, könnyen hozzáférhető lipáz szubsztrátok, ami
előrevetítheti az ilyen reakciók jövőbeli jelentőségét. Ráadásul, mint vizsgálatainkból
kiderült, a triglicerid szubsztrátok a zsírsavaknál jobb konverziókat adhatnak.
Stabilitási kísérleteink során a 20 napos reakcióidő alatt az egyes hordozókra
jellemző, változatos formájú görbéket kaptunk. Egy kezdeti gyorsabb, majd lassú
inaktiválódást

mutatott

az

Akrilex-PPL

észteresítésnél,

illetve

a

Sorsilen-PPL

átészteresítésnél. Egyszerűbb képet mutatott a nem rögzített lipáz, melynek aktivitása
majdnem egyenletesen csökkent, és átészteresítésnél volt stabilabb. A rögzített formák viszont
inkább az észteresítésnél őrizték meg jobban az aktivitásukat, ez az Akrilex-PPL-nél és a
Sorsilen-PPL-nél a legszembetűnőbb.
Két fázisú rendszerben (víz – n-butanol) Ghatorae és mtsai. (1994) szintén két
szakaszos (gyors-lassabb) inaktiválódási görbéket írtak le különböző enzimeknél. A hordozó
anyaga hatással volt az adszorbeált Rhizomucor miehei lipáz stabilitására is, pl. a cirkóniumon
jobban megmaradt az enzimaktivitás, mint az Al2O3-on (Oladepo és mtsai., 1995). Arra is van
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példa, hogy a különböző reakcióknál más-más hordozót találtak előnyösebbnek lipáz
rögzítésére, pl. a trioleinnek palmitinsavval, illetve etil-palmitáttal való módosításához
(Bloomer és mtsai., 1990). A reakciók szubsztrátjai, termékei, melléktermékei ugyanis
eltérőek észteresítésnél és átészteresítésnél, ez okozhatja a stabilitásbeli eltéréseket. Az egyes
hordozók különbözőképpen módosíthatják az enzim mikrokörnyezetét, ahol ezek a
reakcióelegy-összetevők megjelenhetnek, és hatással lehetnek az enzim működésére.
Az előzőekben jelentős konverziókat nyújtó Sorsilen-PPL stabilitása nem olyan
kiemelkedő, mint a másik két adszorpciósan rögzített formáé. Más enzimeknél már vizes
közegben kimutatható volt a Sorsilen negatív hatása a stabilitásra (Simon és mtsai., 1990).
Feltehetőleg az aktív PPL molekulán lévő, az interfázishoz kapcsolódásban szerepet játszó
hidrofób molekulafelszín is védte az enzimet bizonyos mértékig. Habár a stabilitás
szempontjából nem olyan előnyös a hidrofób Sorsilen, az aktivitást viszont megnövelte, mint
az előzőekben láttuk, valószínűleg az egyensúlyt befolyásolta kedvezően a víz távoltartásával.
Emiatt a konverziókat tekintve a Sorsilen-PPL jó (észteresítésnél a legjobb) eredményt adott.
A Celite-PPL kiemelkedő stabilitása mellett jó kitermeléseket is adott szerves
közegben, míg vízben más hordozók nyújtottak nagyobb stabilitást. Nem túl erős hidrofób
jellege mellett éppen megfelelő, alacsony porozitásának köszönhetően jó hordozónak
bizonyult a PPL rögzítésére a fruktóz átészteresítésénél.
Észteresítésnél a Celite-re, Al2O3-ra és Akrilexre rögzített lipáz volt a legjobb
stabilitású, átészteresítésnél a Celite- és Al2O3-PPL. Ezek 45-65 % közötti aktivitást mutattak
a 20. napon, míg rögzítés nélkül csak 12,5-26 %-os aktivitást őrzött meg a lipáz. Valószínűleg
ezek a hordozók egy védő hatást fejtettek ki a felszínükön rögzült lipázra a szerves
oldószerek, illetve a többi reakcióelegy-összetevő esetleges inaktiváló hatásával szemben. Ha
figyelembe vesszük, hogy – előző eredményeink szerint - a rögzítés a PPL fruktóz-észter
termelését is jelentősen megnövelheti, egyértelművé válik az enzimrögzítés előnye a szerves
közegű reakciókban is, mint a vizes közegben tapasztaltuk előzőleg.
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6. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A sertés hasnyálmirigy lipázt (PPL) választottuk vizsgálataink tárgyául, amely egy
még kevésbé ismert és hasznosított emésztőenzim, mint a biotechnológiában már jó
eredményeket

nyújtó

és

ígéretes

mikrobiális

lipázok.

A

hasnyálmirigy

lipáz

felhasználhatóságát egyrészt rögzített formában, másrészt a hagyományos vizes közegen kívül
szerves oldószeres közegben tanulmányoztuk. A PPL rögzített formáit többféle hordozó
felhasználásával, különböző kötéstípusokkal rögzítve állítottuk elő. Hidrolítikus aktivitásukat
vizes közegben hasonlítottuk össze, míg észteresítési és átészteresítési aktivitásukat szerves
oldószeres reakcióelegyben vizsgáltuk. A PPL stabilitását is figyelemmel kísértük, és mindkét
típusú reakcióközegben egyes hordozókon az enzimstabilitás növekedését tapasztaltuk.
1.
Adszorpcióval alumínium-oxidra, Celite-re és Sorsilen-re; ionos kötésekkel Dowex gyantára;
kovalens kötésekkel Akrilex C-100-ra és Szilokróm-aldehidre rögzítettük a PPL-t. Mindegyik
rögzített enzim aktív volt, és aktivitásuk 28,82 és 1114,84 U/g száraz gél között változott.
Nagy aktivitással rögzült a lipáz hidrofil (pl. Akrilex C-100) és hidrofób (Sorsilen)
hordozókra egyaránt, tehát a hordozó hidrofóbicitása kevésbé befolyásolta a rögzített enzim
aktivitását. A rögzített enzimek stabilitását is tekintve, a PPL-t erősebben kötő hordozók
(Akrilex C-100, Sorsilen) bizonyultak megfelelőnek a rögzítéshez. A kovalensen rögzített
Akrilex-PPL aktivitás és stabilitás szempontjából is a legjobb volt a hagyományos közegben,
ezért részletesen ennek a lipáz formának a vizsgálatával foglalkoztunk.
2.
Az Akrilex-lipáz hőstabilitása jobb volt az oldott enziménél: míg 50 oC-on, 60 perc után az
oldott enzim 20 %-át őrizte meg aktivitásának, a rögzített 49 %-át. A rögzített lipáz pH 6,0nál volt a legstabilabb, a lúgos pH-val szemben viszont érzékeny maradt. Ezen keresztkötések
alkalmazásával próbáltunk javítani, amit glutáraldehiddel, illetve DFNB-lal végeztünk. A
keresztkötött, rögzített lipáz formák pH-stabilitása javult, hőstabilitása és ureával szembeni
stabilitása is tovább nőtt.
3.
Kevés adat áll rendelkezésre a lipáz szubsztrátspecifitásának rögzítés hatására bekövetkező
változására vonatkozóan. Ezért összehasonlítottuk a PPL-formák szubsztrátspecifitását
triolein, tributirin és trisztearin szubsztrátokkal. Mindegyik hidrolizálta ezeket a
szubsztrátokat, azonban a flexibilisebb szerkezetű oldott lipáz a tributirint, míg a rögzített,
keresztkötött formák a trioleint bontották nagyobb sebességgel. Az enzimaktivitás
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szubsztrátkoncentráció függésében nem tapasztaltunk eltérést az oldott és rögzített formák
között, amiből valószínűsíthető, hogy aktív, működő PPL molekulák elsősorban a
gélszemcsék felszínén helyezkednek el. Az oldott és rögzített lipáz pH-optimuma egyaránt 8,9
volt, a rögzítés nem okozott változást az enzim aktív centrumában. Az enzimaktivitás
optimális hőmérséklete az oldott PPL-nél 32-33 oC volt, rögzített formánál 45 oC, a
keresztkötött rögzítettnél 47 oC-ra emelkedett, jelezve a merevebb molekulaszerkezetet és a
jobb hőstabilitást.
4.
Tanulmányoztuk

a

PPL

formák

hidrolítikus

aktivitását

olívaolaj

szubsztráton.

Megállapítottuk, hogy a rögzített és a rögzített, keresztkötött lipáz jóval gyorsabban
hidrolizálta az olívaolajat és nagyobb produktivitással rendelkezett az oldott enzimnél.
5.
Kísérleteinkben a lipáz formák nem hagyományos közegű szintézisben való felhasználását
terveztük. Ehhez szükség volt a PPL stabilitásának ismeretére az ilyen közegben, amelyet
különböző összetételű víz-szerves oldószer elegyekben vizsgáltunk. Dimetilszulfoxid
(DMSO) esetén a lipáz aktivitása 40 %-os oldószer koncentrációig nem változott, majd 50-60
% között az enzim inaktiválódott. 1,4-dioxánban, acetonitrilben és etanolban azonban az
enzimaktivitás az oldószer koncentráció növekedésével egy minimum görbe szerint változott.
A minimum acetonitrilben 40 %-os, dioxán és etanol esetén 50 %-os koncentrációnál
következett be (20 perc alatt az enzimaktivitás 0-13 % közé csökkent), a magasabb (80 %-os)
oldószertartalmú reakcióelegyekben azonban jobban megőrizte aktivitását a lipáz: 20 perc
elteltével 1,4-dioxánban 70 %-át, acetonitrilben 27 %-át, etanolban 34 %-át mértük a
kiindulási aktivitásnak. Az enzimnek ez a tulajdonsága előnyös a tervezett szerves oldószeres
reakciókban. Az Akrilexre rögzített PPL vizsgálatánál nem tapasztaltunk számottevő eltérést
ettől. A vízben nem oldódó szerves oldószerek közül a toluolban a lipáz inaktiválódását
tapasztaltuk (80 %-os oldószer koncentrációnál 20 perc alatt 16 %-ra csökkent az aktivitás),
etilacetátban azonban nem észleltünk aktivitáscsökkenést.
6.
Szerves oldószeres közegben a PPL működését a fruktóz-vajsav észter szintézisén, mint
modell reakción tanulmányoztuk. Az észterszintézishez a fruktóz szubsztrát mellett vajsavat
(észteresítés), illetve tributirint (átészteresítés) használtunk acil donorként. Mindkét
reakciótípusban a nem rögzített lipázzal végzett szintézis során 2 termék keletkezett 0,54:0,46
arányban, amelyeket NMR analízissel fruktóz-1 és 6-butirátként azonosítottunk.
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7.
Az észteresítéseknél használt oldószerek (n-hexán, ciklohexán, toluol, 2-metil-2-propanol,
acetonitril, DMSO, piridin) közül a kisebb log P-vel rendelkező, polárosabb oldószerek (pl. 2metil-2-propanol, acetonitril, piridin) voltak az előnyösek az észterképződésnél. Az acetonitril
volt a legmegfelelőbb közeg az észterszintézishez.
8.
Vizsgáltuk a zsírsav szénatoszámának (C1-C19 között) hatását az észterszintézisre, és
megállapítottuk, hogy a lánchossz növekedésével nőtt az észterszintézis C13-17
szénatomszámig. A kettős kötések jelenléte a 10-es körüli szénatomszámnál pozitív hatással
volt a lipáz katalizált észterszintézisre. Szubsztrátjaink közül az egyszeresen telítetlen
undecénsavval kaptuk a legtöbb fruktóz-észtert (19,91 μmol/g enzim).
9.
A reakciókörülmények fruktóz-butirát szintézisre gyakorolt hatásait vizsgáló kísérleteink
rámutattak, hogy a PPL a szerves oldószeres közegű szintézis során igen kevés víz jelenlétét
igényli: <0.3%, amely előnyös lehet mind az észteresítésnél és az átészteresítésnél. Az
enzimaktivitás hőmérsékleti optimuma 40-45 oC volt, szemben a mikrobiális lipázok 60 oC
körüli optimumával. A fruktóz és az acil donorok (vajsav, tributirin) optimális aránya 1:5 volt;
az észteresítés pH-optimuma 7,4.
10.
A gyakorlati alkalmazhatóság megállapítására a különböző rögzített PPL formák szerves
oldószeres fruktóz észteresítését összehasonlítottuk a nem rögzített lipázzal. Észteresítésnél
mindegyik rögzített forma a nem rögzített lipáznál nagyobb fruktóz-észter mennyiséget
termelt. A Sorsilen-re rögzített lipáz 10,3 %-os konverziót adott, míg a nem rögzített lipáz 0,4
%-osat. Átészteresítésnél a Celite-re és a Sorsilenre rögzített formák adták a legnagyobb
konverziót: 57, illetve 16,8 %-osat, miközben a nem rögzített PPL-nél 8,7 %-os volt a
konverzió. Szemben a vizes közegben tapasztaltakkal, a rögzítésre használt hordozó
hidrofóbicitása fontos volt az egyes enzimformák reakciósebessége és kitermelése
szempontjából: észteresítésnél a hidrofób Sorsilen, átészteresítésnél az enyhén hidrofób Celite
bizonyult a legjobb hordozónak.
11.
Vizsgáltuk az egyes lipáz formák működési stabilitását is. A legjobb stabilitást a kovalensen
kötött Akrilex-lipáz mellett az adszorpciósan rögzített Celite-lipáz és Al2O3-lipáz formák
mutatták. A szerves oldószeres közegben – ellentétben a vízben tapasztaltakkal – a
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kovalensnél gyengébb adszorpciós kötőerők is megfelelőnek bizonyultak a rögzített
enzimformák stabilitásának megőrzésére.
12.
A fruktóz vajsavval való észteresítését, illetve tributirinnel való átészteresítését is
összehasonlítottuk a szabad és rögzített PPL formáknál. Megállapítottuk, hogy az
átészteresítés nagyobb hatásfokkal ment végbe, mint az észteresítés, esetenként egy
nagyságrenddel nagyobb kitermelést is adott: pl. a Celite-PPL észteresítésnél 6,18 %-os,
átészteresítésnél 57 %-os kitermelést adott. A nem rögzített forma észteresítésnél 0,4 %-os,
átészteresítésnél 8,7 %-os kitermelést nyújtott.
Összefoglalva, az előállított és vizsgált rögzített lipázok közül már különböző célokra
felhasználható formákat lehet választani: vizes közegű hidrolízisnél az Akrilex-lipáz, szerves
oldószeres közegben észteresítésnél a Sorsilenhez rögzített enzim, átészteresítésnél pedig a
Celite-hez kötött lipáz nyújtotta a legnagyobb kitermelést. A sertés hasnyálmirigy lipáz a
mikrobiális lipázokhoz hasonlóan felhasználható lehet, tulajdonságai bizonyos esetekben
többlet előnyöket is nyújthatnak.
Eredményeink az egyes lipáz formák tulajdonságainak feltárása révén gyakorlati
alkalmazásuk kibővítéséhez járulhatnak hozzá, és széles körben használt észterek kémiai
szintézisének alternatív lehetőségét nyújthatják.
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ABSTRACT

Introduction

Lipases are enzymes that catalyse the hydrolysis of the ester bonds of lipids. As
important digestive enzymes of oils and fats, lipases are to be found in all living organisms. In
terms of application, lipases are highly significant; for example, they have long been used in
the dairy industry, and they now also play a leading role in many areas of modern
biotechnology. To date, mostly the microbial lipases have been employed with success, and
fewer examples are to be found of the application of lipases from the mammalian pancreas.
For this reason, I set out to examine porcine pancreas lipase (PPL).
Immobilised enzymes (e. g. attached to a solid support, or locked in membranes)
possess numerous advantageous properties relative to the soluble forms. For instance, they
can be operated, separated or controlled more easily; and the characteristics or stability of the
enzymes are often favourable in consequence of the immobilisation. Enzymes can be attached
to a large number of different support materials, and by many different methods. Microbial
lipases are employed mainly in immobilised form. The immobilisation method is in most
cases adsorption, or deposition, or rarely covalent binding. The characteristics of the support
materials (e. g. the size and porosity of the granules, or the hydrophobicity) can vary widely.
There are few precedents concerning the examination or application of immobilised
mammalian pancreas lipases.
For the choice of the support most suitable for the immobilisation of an enzyme, it is
worth trying different materials and coupling methods, and examining their effects on the
activity and stability of the enzyme. The reaction conditions of the immobilisation (e. g. the
pH, enzyme loading, and so on) can influence both the quantity and activity of the attached
lipase. The catalytic properties, specificity and stability of the enzyme can also change
because of the immobilisation.
The natural reaction medium for enzyme catalysis is usually aqueous, but enzymes
have proved to be catalytically active in alternative media. Organic solvents (also containing a
little water) are employed most frequently as alternative reaction media. Recently, enzymatic
conversions are frequently performed in these non-conventional media, in view of their
advantages. For example, the solubility of hydrophobic substrates increases, catalysis carried
out in an organic medium can be integrated more easily into the steps of a chemical synthesis,
the enzyme loss from the reactor or support decreases, and there is less risk of microbial
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infections. Organic media can also open up new catalytic reaction routes. For example, at a
low water content, the equilibrium of the catalysis can change; in this way, hydrolytic
reactions can become reversible, which makes the synthesis of different important molecules
possible through the use of hydrolytic enzymes.
Carbohydrates esterified with different (long-chain) fatty acids are currently prepared
and applied in large quantities, in order to utilise their excellent surfactant properties. The
interest in these natural, biodegradable, non-ionic detergents has increased by virtue of their
potential industrial applications. Fructose fatty acid esters also belong in this group of
detergents, but they can hardly be produced in the conventional chemical way. Any hydroxy
group in fructose can react with fatty acids, resulting in a mixture of different esters, which
decreases the surface activity of the product, among other disadvantages. The regiospecifity
of enzymatic syntheses solves this problem, in addition to the advantage of the mild reaction
conditions of enzyme catalysis.
Fructose esters can be produced by lipases (or other esterases) in two different ways:
direct esterification, with the use of free fatty acids as acyl donors, or transesterification, when
the acyl donor is usually the ester of a fatty acid and an alcohol. Triglycerides are rarely
applied for the transesterification of fructose. These promising substrates have the advantage
of being available in large quantities in nature, and in addition, triglycerides are applicable
directly, without the costly preparation of a substrate (e. g. in the case of fatty acids or their
esters).
Prior to the application of PPL in organic media, it is necessary to examine its stability
in the solvents. Choice of the organic solvent most advantageous for the enzymatic catalysis
must be based on the scanning of different types of solvents, and examination of the effects of
the solvent hydrophobicity on the catalysis. The operation and stability of the enzyme can also
be influenced decisively by the water content of the reaction medium, just as other reaction
conditions (pH, temperature, and the quantity and proportions of the substrates). Immobilised
enzymes can also be employed with success in organic media, but since the
microenvironment of the enzymes differs basically from that in aqueous media, the effects of
the support and the linking methods on the conformational stability and catalytic activity of
the enzyme in the non-conventional media need to be reconsidered.
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Objectives
1. One of my aims was to produce several forms of immobilised PPL, with the application of
different supports and connecting methods. I planned to examine the effects of the
immobilisation on the catalytic properties and stability of PPL in an aqueous system, and to
compare the applicability of the produced enzyme forms for the hydrolysis of olive oil.

2. I set out to study the influence of different organic solvents on the stability of PPL.

3. Fructose ester synthesis catalysed by PPL in organic solvents was considered as a model
reaction. It was also necessary to compare the applicability of PPL forms immobilised on
different supports for fructose ester synthesis.

Materials and methods

Measurement of hydrolytic activity of PPL: The hydrolytic activity of PPL was
determined by pH-stat titration with previously emulsified olive oil as substrate. The reaction
mixture used for activity measurements contained 5 ml of substrate emulsion, 2.5 ml of
distilled water and 125 μl of a 20% solution of sodium taurocholate; the pH of the mixture
was adjusted to 8.9 with the use of 0.2 M NaOH (about 300-350 μl of which was needed).
With an automatic titrator, the formation of fatty acids was followed at pH 8.9. In the case of
the other substrates (triolein, tristearin and tributyrin), the activity measurements were
performed under analogous conditions.
Preparation of immobilised PPL: The PPL was covalently bound to polyacrylamide
beads (Akrilex C-100) activated by carbodiimide, or to a Silochrome-aldehyde support. The
PPL was attached to Sorsilene, Celite and Al2O3 by physical adsorption, and to Dowex resin
by ionic bonds in addition to the adsorption.
Hydrolysis of olive oil: Hydrolysis was carried out at 37 oC, and pH 8.9, during
continuous stirring (300 rpm). The substrate: 0.15 g of olive oil was mixed previously in 15
ml of distilled water for 1 minute, without the use of an emulsifier, and the reaction was
started by the addition of the different PPL forms with an activity of 50 U. The quantity of
fatty acids formed during the hydrolysis was determined with a pH-stat titrator.
Stability of PPL in organic solvents: The stability of the PPL was studied in 100 mM
Tris/HCl buffer (pH 7) containing organic solvents in different concentrations (between 20
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and 80%,v/v). The PPL was incubated at 25 oC for 120 minutes, and aliquots were then taken,
in which the residual activity of the PPL was determined by a standard method.
Synthesis of fructose esters by immobilised and free PPL forms: The reaction mixture
contained 150 μmol of fructose and 750 μmol of acyl donor (butyric acid or tributyrin) in 15
ml of acetonitrile. The reaction was initiated by addition of the PPL preparation (immobilised,
or freely suspended PPL for comparison) with a hydrolytic activity of 300 U. Synthesis was
carried out at 30 oC, in a thermostated, stirred batch reactor. The water content was 0.6%. 300
μl of reaction mixture was taken from time to time as sample, and analysed by TLC.
Thin-layer chromatography (TLC): The fructose esters formed in the synthesis were
isolated on reactivated silica gel plates (Kieselgel-60, Merck) with the use of a mixture of
chloroform : methanol : acetic acid : water (80:10:8:2). Plates were sprayed with
diphenylamine-aniline-phosphoric acid developer reagent, and the fructose ester spots
appeared after heating at 100-120 oC. Plates were analysed with use of the computer program
Gelbase Pro&Gelbase/Gelblot (UVP Ultra Violet Products), which is suitable for the
determination of optical density. Fructose esters were identified by means of 13C NMR.

Results
1.
All of the PPL forms (immobilised on aluminium oxide, Celite or Sorsilene by adsorption; on
Dowex resin by ionic bonds; and on Akrilex C-100 and Silochrome-aldehyde by covalent
linking) were active, with the activity between 28.82 and 1114.84 U/g xerogel. PPL could be
attached readily both to hydrophilic (e.g. Akrilex C-100) and hydrophobic (Sorsilen) supports,
and consequently the hydrophobicity of the supports exerted only a slight effect on the
activity of the immobilised enzyme. As regards the stability of the bound enzyme, the
supports that linked PPL strongly proved to be the most appropriate for the immobilisation (e.
g. Akrilex C-100 and Sorsilen). Covalently attached Akrilex-PPL provided the best activity
and stability too, and for this reason we studied this PPL form in detail.

2.
The thermal stability of Akrilex-PPL was better than that of the soluble PPL: after 60 minutes
of incubation at 50 oC, the soluble form retained 20% of its starting activity, while the residual
activity of the immobilised form was 49%. pH 6 was most favourable for the stability of the
immobilised PPL: it exhibited sensitivity to alkaline pH. The immobilised PPL was
crosslinked by glutaraldehyde or difluoronitrobenzene to improve its resistance to alkaline
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pH. The crosslinked and immobilised forms exhibited better pH and thermal stability, and
also stability against urea, as compared with the immobilised PPL.

3.
Comparisons were made as concerns the substrate specificity of the different PPL forms with
the use of triolein, tributyrin and tristearin as substrates. All of the enzyme forms were able to
hydrolyse these substrates, but while tributyrin was most favourable for the soluble PPL
because of its flexible enzyme structure, the crosslinked and immobilised forms hydrolysed
triolein at maximum rate. The dependence of the enzyme activity on the substrate
concentration was very similar for the soluble and immobilised forms, and the active PPL
molecules are therefore most probably situated on the surface of the granules. The soluble and
the immobilised PPL had the same pH optimum, pH 8.9, because the immobilisation did not
alter the structure of the active sites of the enzyme. The thermal optima of the enzyme activity
were 32-33 oC, 45 oC and 47 oC for the soluble, immobilised and crosslinked-immobilised
PPL, respectively. This indicates a more inflexible molecule structure and at the same time a
better thermal stability due to the immobilisation and crosslinking.

4.
The activities of the different PPL forms were compared in the hydrolysis of olive oil. It can
be stated that the immobilised and immobilised-crosslinked lipases hydrolysed the olive oil
much more quickly and led to greater productivity than for the soluble form.

5.
Prior to the application in organic media, we studied the stability of the PPL in mixtures
containing organic solvents and water in different compositions. In dimethyl sulphoxide
(DMSO), the PPL retained its activity up to 40% DMSO concentration, but lost its activity at
50-60% DMSO concentration. In 1,4-dioxane, acetonitrile or ethanol, the activity of the PPL
changed according to a minimum curve as a function of the organic solvent amount. This
minimum point occurred at 40% acetonitrile concentration, or 50% dioxane or ethanol
concentration (where the activity of the enzyme decreased to 0-13% in 20 minutes). In the
incubation mixtures containing higher (80%) concentration of the solvents, the PPL retained
more activity: after 20 minutes, 70%, 27% and 34% of the starting activity was measured for
1,4-dioxane, acetonitrile and ethanol, respectively. When the stability of PPL immobilised on
Akrilex was examined in these solvents, considerable differences from the stability of soluble
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PPL were not observed. Water-immiscible organic solvents were also studied: while the
activity of the PPL decreased in toluene (at 80% solvent concentration, the retained activity
after 20 minutes was 16% of the starting activity), in ethyl acetate, no decrease of activity was
observed.

6.
Fructose butyrate synthesis served as a model reaction for study of the operation of PPL in
organic media. Butyric acid (in esterification) or tributyrin (in transesterification) was used as
acyl donor for the fructose ester synthesis. In both types of reaction, two products were
identified: fructose-1 and 6-butyrate, in a ratio of 0.54:0.46.

7.
Several solvents were used as medium for ester synthesis (n-hexane, cyclohexane, toluene, 2methyl-2-propanol, acetonitrile, DMSO and pyridine), and the more polar solvents, which
possessed smaller log P values (e. g. 2-methyl-2-propanol, acetonitrile and pyridine), proved
to be advantageous for the synthesis. Acetonitrile was the most suitable for the catalysis.

8.
The effect of the number of carbon atoms (between 1 and 19) in the fatty acids on the ester
synthesis was also examined. It was found that the extent of ester production increased with
increasing chain length of the fatty acids, up to C13-C17. In the examined fatty acids
containing about 10 carbon atoms, unsaturation (the presence of carbon-carbon double bonds)
had a positive effect on the PPL-catalysed ester synthesis. Among the substrates employed,
the mono-unsaturated undecenic acid yielded the most fructose ester.

9.
Investigation of the influence of the reaction conditions on fructose butyrate synthesis
revealed (among others) that PPL demands the presence of only a very small amount of water
(<0.3%) during the synthesis in organic media. This feature of PPL can be advantageous both
in esterification and in transesterification. The thermal optimum of the enzyme activity was
observed at 40-45 oC, in contrast with the optimum for the most microbial lipase, which is
usually at about 60 oC. The optimum ratio of fructose to acyl donor (butyric acid or tributyrin)
was 1:5; and the pH optimum of the esterification was at 7.4.
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10.
For the establishment of practical applicability, fructose ester syntheses with different
immobilised or freely suspended PPL forms were compared. For esterification, all of the
immobilised forms produced more fructose ester than free lipase. PPL attached to Sorsilene
provided 10.3% conversion, while free lipase gave 0.4%. In transesterification, the PPL forms
immobilised on Celite and Sorsilene provided the best conversion, 57 and 16.8%,
respectively, in comparison for 8.7% with free PPL. In contrast with the observations in
aqueous media, the hydrophobicity of the support used for immobilisation had a noticeable
influence on the reaction rate and conversion of the enzyme forms in organic media: in
esterification the hydrophobic support Sorsilene and in transesterification the less
hydrophobic Celite proved to be the most suitable support.

11.
The operational stability of the PPL forms was also investigated. The lipases immobilised
covalently on Akrilex, or bound on Celite or Al 2O3 by adsorption, were the most stable. In
organic media (in contrast with the conventional media), binding effects weaker than covalent
bonds seemed to be sufficient to retain the stability of the immobilised enzyme forms.

12.
The esterification of fructose (with butyric acid) was compared with the transesterification
(with tributyrin) with the application of both immobilised and free PPL forms. It was
established that transesterification provided better efficiency than esterification, the difference
between the conversion of esterification to transesterification even attaining about one order
of magnitude.

To summarise, the series of immobilised lipases that I produced and examined furnish
a good selection for application for alternative technical purposes. In aqueous medium
Akrilex-lipase was the most suitable enzyme form in hydrolysis, whereas in esterification in
organic medium the lipase attached to Sorsilene, and in transesterification the PPL bound to
Celite provided the best conversions.
Our results can contribute to a broadening of the technical application of lipases
through exploration the characteristics of the examined lipase forms.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Asp: aszparaginsav
CaL: Candida antarctica lipáz
CcL: Candida cylindracea lipáz
CMC: N-ciklohexil-N’-(2-morfolinoetil)-karbodiimid-metil-p-toluolszulfonát
CMEC: N-ciklohexil-N’-[-(N-metilmorfolino)etil]-karbodiimid-p-toluolszulfonát
CPG: controlled pore glass
CrL: Candida rugosa lipáz
Cys: cisztein
DAPEC: N-(dimetilaminopropil)-N’-etilkarbodiimid-hidriklorid
DFNB: 3,5-difluoronitrobenzol
DMF: dimetil formamid
DMSO: dimetilszulfoxid
GcL: Geotrichum candidum lipáz
Glu: glutaminsav
hPL: emberi hasnyálmirigy lipáz
PEG: poli(etilén glikol)
PPL: sertés hasnyálmirigy lipáz
RmL: Rhizomucor miehei lipáz
Ser: szerin
TLC: vékonyréteg-kromatográfia

