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Kutatócsoportunkban a fehérbiotechnológiai kutatások évtizedes múltra tekintenek 

vissza. 2001-2010 között intenzív kutatásokat végeztünk az glicerin platform egyik 

termékének – az 1,3-propándiolnak – enzimes biokonverzióval történő előállítására. 

2006-2013-ig az 1,3-propándiol mellett kiterjesztettük a kutatásokat az L-tejsav fermentációs 

előállítására, és biofinomítóban történő előllítására. Ezen kutatások sarokpontja volt a 

Biotrans 2013 konferencián bemutatott poszter10, amelyen a léptéknövelési kísérletek 

eredményeit mutattuk be és hasonlítottuk össze. E két kutatási területtel a BME 

Kutatóegyetemi Pályázatában (úMFT TáMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0012) is sikerrel részt 

vettünk, ahol további potenciális platform alkotó vegyületeket kerestünk azzal a céllal, hogy 

azokra is kiterjesszük kutatásainkat. Ennek eredményeként, ebben a félévben indulnak 

borostyánkősav illetve izoprén fermentációs kísérletek. Utóbbiak jelentőségét növeli, hogy a 

biofinomítóknál tapasztalt termék kinyerési nehézségek az izoprén gáz halmazállapota miatt 

várhatóan csökkennek. 

A platform-enzimek kutatása területén elkezdtük a feltérképezését az enzimek 

ugynevezett promiszkuitásának, felhasználásuk „nem természetes” területekre történő 

kiterjeszthetőségének. Ez egyelőre intenzív iradalmazásban nyilvánult meg, amelynek néhány 

elemét az alábbiakban taglalom. 

Az enzimek promiszkuitása, azaz  a természetestől eltérő reakciók katalizise avagy 

nem természetes szubsztrátok átalakítása sokak véleménye szerint rendkívül fontos az 

enzimek evolúciója szempontjából (1). Az a vélemény alakult ki, hogy  (bizonyos) specifikus 

enzimek olyan közös ősökből alakultak ki az evolúció során, amelyek eredetileg több(sok)féle 

szubsztrát átalakítását katalizálták illetve több(sok)féle reakció katalízisére voltak képesek. 

A génduplikáció jelenségének fontosságát hangsúlyozzák ebben a vonatkozásban, 

mivel ez lehetőséget teremt a spontán mutációk okozta fehérjeszerkezet megváltozásra, és 

ezáltal új vagy csak megváltozott katalitikus képesség kialakulására anélkül, hogy az eredeti 

képességnek el kellene tűnnie a sejtből. Tehát egy sokkal specifikusabb enzim evolúciója egy 

kevésbé specifikus ősenzimből indulhatott ki. Ez a kérdéskör, kiegészülve az irányított 

evolúció ma már elérhető lehetőségével igen kiterjeszti e témakör határait, ezért ezen 



összeállításban  inkább avval a kérdéssel foglakozom, hogy hogyan használjuk ki a szerves 

kémiai, biokémiai szintézisekben, azaz vegyületek előállítása során, másszóval a fehér 

biotechnológiai alkalmazásokban azt a sokféleséget, amit az enzim promiszkuitás lehetővé 

tesz. 

Háromféle enzim-promiszkuitás illetve enzimfajta  létezik: 

1.A működési körülmények szerinti promiszkuitás azt jelenti, hogy a környezeti 

feltételek változásai  megváltoztat(hat)ják a katalitikus aktivitást a körülmények 

függvényében. Ez teljesen nyilvánvaló, hiszen azt, hogy az oldószer, amely víz helyett 

például egy szerves közeget jelent, vagy egy extrém hőmérséklet illetve extrém közeg-pH 

megváltoztatja  a elemi lépések sebességi állandóit és ezáltal a reakció egyensúlyi állandóját 

is, régóta kihasználja a bioipar, például arra, hogy a reverz reakcióirányt preferálja a 

természeteshez képest (lásd aszpartámszintézisben a fehérjebontó enzim termolizin 

alkalmazása peptidszintézisre, vagy a penicillin aciláz alkalmazása mind a penicillin-G 

oldalláncának lehasítására mind reverz irányban más oldalláncok beépítésére azaz a 

félszintetikus penicillinek alőállítására).  

 2.A szubsztrát szerinti promiszkuitás, ami a szigorú szubsztrátspecifitás ellentéte,  azt 

jelenti, hogy az adott enzim szélesebb illetve laza szubsztrát specifitással rendelkezik. Erre is 

van klasszikus példája a bioiparnak.  A kukoricakeményítő bázisú izocukor gyártás esetében a  

glükóz –fruktóz átalakításra az ipar nem a glükóz-fruktóz izomerázt, hanem a xilóz-izomerázt 

alkalmazza, mivel annak katalitikus tulajdonságai ipari szempontból kedvezőbbek. És végül 

3.A katalitikusan promiszkuózus enzimek (ez a jelenség a szigorú reakcióspecifitás 

ellentéte) határozottan különböző kémiai átalakulásokat katalizálnak különböző átmeneti 

állapotokkal, alkalmasint a fehérjemolekula különböző doménjeit mint aktív helyeket 

felhasználva. Vagyis teljesen más mechanizmussal teljesen más katalitikus aktivitás valósul 

meg mint a „természetes”. Ennek is két fajtája ismert: 

 -vad típusú enzim esetében mellékreakció, vagy 

 -indukált mutáció(kk)val, genetikai módosítással mesterségesen kiváltott 

promiszkuitás.  

 

A biokatalízis vonatkozásában az elmúlt években az érdeklődés előterébe került a 

reakcióspecifitás kérdése. Az egyik kérdés az, hogy vajon egy egyszerű enzim altív helye 

képes-e egynél több kémiai átalakulás katalizálására, valamint, hogy egy kis (akár 

mesterséges) változtatás  képes-e egy új kémiai lehetőséget adni az adott aktív helynek? Ma 



az az általános vélemény, hogy a katalitikus promiszkuitás egyáltalán nem ritka jelenség, 

inkább elterjedt az enzimek esetében.  

A legtöb ilyen vizsgált rendszer a C-C-kötést létrehozó reakciók, az oxidációk, és a  

hidrolázok által katalizált reakciók esetében figyelhető meg, valamint a glikozil transzfer 

reakciók körében is (2) 

 

Elsősorban a katalitikus  promiszkuitás léte illetve kiváltása a bioipar ígéretes területe, 

ezért a továbbiakban leginkább evvel a területével kívánok foglalkozni. Jelen tanulmányban 

jellemző példákon keresztül mutatom be a katalitikus enzim promiszkuitás lehetőségeit és 

jelentőségét. 

1.Példa: Klasszikus  kémiai felhasználása a  katalitikus promiszkuitásnak az élesztőeredetű 

piruvát-dekarboxiláznak a felhasználása, amely enzim (EC 4.1.1.1.: Piruvát dekarboxiláz) 

nem csak  dekarboxilezi a piroszőlősavat, de C-C kötést képes létrehozni  acetaldehid és 

benzaldehid között, azaz egy liáz aktivitást eredményez. Ez a már 1921 óta ismert és ma is 

iparilag alkalmazott un.aciloin kondenzáció (3).  Tápoldatban lévő glükózt, anaerob 

körülmények között a Saccharomyces cervisiae glikolitikus enzimrendszerével lebontja 

acetaldehidig. A glikolízis során képződő nascens acetaldehid a hozzáadott benzaldehiddel 

kondenzál, és mintegy 80%-os konverzióval aciloint képez. Az izolált aciloin reduktív 

metilaminálással könnyen konvertálható L-efedrinné. Az efedrin hatékony szimpatikusideg-

izgatószer, használják az asztma kezelésében is. Ha az adagolt benzaldehid szubsztituált, 

akkor efedrinszármazékot kapunk. Maga az efedrin további szintézisek alapanyaga lehet,  pl. 

a tüdőrák ellenes gyógyszer taxol oldalláncának is az építőköve. 

 

 



 

 

 

A 2. példa az  α-amiláz (EC 3.2.1.1) katalitikus promiszkuitása (4): Bacillus subtilis eredetű 

enzimet,  ami egy közismerten α1,4-glikozidkötést hasító hidroláz,  elsőként alkalmaztak az 

idézett szerzők oxa-Michael típusú addícióra/és aldol kondenzációra 3-szubsztituált 2H-

kromén származékok előállítására szalicilaldehid (1-es vegyület) és metilvinilketon (2 

vegyület)  között szerves oldószerben  létrejövő reakcióval. 

 

 

 

 



3.példa:  Egy sor különböző eredetű lipáz, pl.  C. antarctica (CAL-B), sertés pancreász(PPL), 

Candida cylindracea(CCL)  lipáz enzimek promiszkuózus alkalmazását ítrák le kínai  kutatók 
(5) , amikor un. Mannich-reakciókat valósítottak meg arilaminok és  aromás aldehidek,  

ketonok valamint  1-hydroxy-2-propanone között az alábbi séma szerint. Etanol/víz rendszert 

alkalmaztak, un. one-pot technológiával (azaz egy reaktorban megvalósított reakciókként) egy 

sor szubasztrátum esetében. 

 

 

 

 

 

A különböző eredetű lipázok igen széleskörű promiszkuitását, annak megvalósult ipari 

alkalmazását foglalja össze az alábbi táblázat Kapoor és  Gupta (11) nyomán. 

Reakció 1 Szubstrát  2 Szubsztrát 2 Lipáz 
Konverzió 

(%) 

Michael-
tipusú 
addíció 2(trifluorometil) propénsav  (a) víz 

Candida 
rugosa   

(a) 48%, 
70% ee 
(34 h) 

    (b) Dietillamin   

(b) 47%, 
71% ee 
(92 h) 

    (c) Benzilamin   

(c) 76%, 
39% ee 
(40 h) 

Michael-
tipusú 
addíció Imidazol Metil akrilát 

Mucor 
javanicus  96% (24 h) 



Michael 
addíció Metill nitroacetát 

(a) Metil vinil 
keton 

CALB 
immobilizált  

(a) 99% 
(20 h) 

    
(b) Trans-β-
nitrostyrene   

(b) 91% 
(20 h) 

Michael 
addíció Akrilnitril (a) Benzilamin 

(a) Lipozyme 
RMIM 

(a) 92% 
(1 h) 

      
(b) Lipozyme 
TLIM   

    (b) Dietilamin (c) Lipozyme 
(b) 85% 
(1.2 h) 

    (d) Pyrrolidine   
(d) 71% 
(1.4 h) 

Aza-Michael 
addíció Dietilamine Etilakrilát CALB 

89% 
(3.5 h) 

Markovnikov 
addíció Benzyl thiol Vinilacetát CALB 

83.9% 
(48 h) in 
diisopropyl 
ether 

Anti-
Markovnikov 
addíció Benzil-tiol Vinilacetát CALB 

93.1% 
(48 h) in 
DMF 

Markovnikov 
addíció Benzil-tiol Vinilacetát CALB 

99.6% 
(48 h) 

Henry 
reakció 4-Nitrobenzaldehid Nitrometán 

Immobilizált 
lipáz 
Thermomyces 
lanuginosus 64% (48 h) 

Henry 
reakció 4-Nitrobenzaldehid Nitroetán 

(a) Lipase 
from Hog 
pancreas 

(a) 65% 
(0.5 h) 

 

 

Szintén sztereoszelektív aldolkondenzációt valósítottak meg a szerzők (6) a 4.példa esetében: 

Sertés pankreász eredetű  tripszinnel az itt bemutatott séma szerint szerves oldószerekben kis 

vízaktivitás mellett: 

 

 



 

Úgy tűnik tehát, hogy a C-C kötésnek aldolkondenzációs létrehozására egy eléggé széles 

enzimspektrum alakalmas mind a hidrolázok mind a liázok csoportrepzentánsai által.  

Az 5.példa mintegy összefoglalja a C-C kötés létrehozására illetve felbontására irányuló 

lehetőségeket (7) , az első estben a DSM által királis laktonok előállítására alkalmazott ipari 

eljárást láthatjuk: 

((DERA-aldoláz=deoxyribose-5-phosphate aldolase)) 



  

 

   

 

 



6.példa: Bizonyos esetekben az enzim promiszkuitásának tanulmányozása az enzim 

„természetes”,valódi reakciójára világít rá. Így egy eredetileg racemáz enzimnek tartott 

fehérjéről (l. az alábbi séma első reakciója) kiderült, hogy ezerszer hatékonyabb egy másik 

reakcióban (második séma), azaz  o-szukcinilbenzoát-szintázként.  Racemázként 12 s-1 

váltásszámmal és 102 M-1s-1 specifitási állandóval rendelkezik, míg   –szintázként  kcat=120 s-1 

és kcat/Km=105 M-1s-1 állandók jellemzik (2). 

 

 

 

7.példa:  Ma az oxidoreduktázok igen széles skáláját alkalmazzák különböző enzimes 

biotranszformációkban, elsősorban nyugvó vagy szaporodó sejtekkel, amelyek esetében a 

sejtek anyagcsereútjai elvégzik a koenzimregenerálás feladatát, vagy tisztított enzimekkel, 

kapcsolt koenzimregeneráló reakciók felhasználásával. Az alkohol dehidrogenáz az egyik 

ilyen széleskörűen felhasznált oxidoreduktáz. Ezen enzim promiszkuitását  először a 

fenilaldoxim átalakításával kapcsolatban írták le(9):  a séma szerint a Rhodococcus 

erythropolis ADH-ja a fenilacetaldoxim cisz-transz izomerizációját katalizálta, míg 5 más 

forrásból származó  ADH egy instabil iminen keresztül a fenilacetaldehiddé illetve 

feniletanollá alakítását katalizálta. 

 



 

A citokróm 450 enzimcsoport, mint monooxigenázok csoportja katalitikus promiszkuitását 

jelen összeállításban nem érintem, az önmagában egy igen széles terület, bár leginkább a 

szubbsztrátszintű esetek jellemzik. 

A szubsztrátszintű promiszkuitást nem szabad figyelmen kívül hagyni, amikor a 

fehér biotechnológia lehetőségeit térképezzük fel. Sok enzim ugyanis laza 

szubsztrátspecifitással rendelkezik és ez lehetőséget nyújt egy enzimnek egy sor szubsztrát 

átalakításárban történő felhasználására. A ma már klasszikusnak mondható glükóz-fruktóz 

átalakulást kell első helyen említeni, mint eklatáns példát, hiszen erre az átalakításra nem  a 

„természetes” D-glucose-ketol-isomerase-t (EC 5.3.1.18.) használják, hanem a jobb 

katalitikus tulajdonságokkal rendelkező EC 5.3.1.5. D-xylose-ketol-isomerase-t. 

8. Példa:Nagy ipari jelentősége van a nitrilhidratáz enzimnek (EC 4.2.1.84. nitrile hidro-

lyase)  is.  Az akrilnitril-akrilamid átalakulást rézkatalizátor segítségével végezték nagyon 

sokáig, ma azonban gyakorlatilag az enzimes módszer kizárólagos. Japánban (Mitsubishi 

Rayon) már 1985 óta ilyen eljárással készül a műanyag-ipari monomerként, koagulátorként 

(pl. szennyvíztisztításban), talajkondícionáló szerként és papírgyártási adalékanyagként 

alkalmazott akrilamid (3) . Az enzimet Rhodococcus rhodochrous törzzsel végzett 

fermentációval állítják elő, és az ipari átalakításban az immobilizált teljes sejtet alkalmazzák: 



A      

A Lonza cég azonban a nikotinamid (B3 vitamin) szintéziséhez használja fel ezt a nem (vagy 

lazán) szelektív nitrilhidratázt méghozzá ipari szinten (8) . 

 

                        3-cianopiridin                                                  nikotinsavamid 

 

A Kutatóegyetemi vizsgálódások során jutottunk arra az analógiára, hogy az algák 

között számos olyan mikroorganizmus található, amelyek illetve amelyeknek komponensei 

többcélúan és széleskörűen felhasználhatóak, azaz az algák hasonlítanak a platform 

vegyületekre vagy egy új fogalommal platform-élőlényként is definiálhatóak. Ennek okán 

2010-től fokozatosan kiszélesítettük az alga kutatásainkat is mind a fermentációs előállításra, 

mind feldolgozásra, amely utóbbihoz az EU Leonardo programja keretében külföldi 

(portugál) kolléganő is csatlakozott. 2013-14-ben. Az elmúlt évben főként a Nannochloropsis 

faj szaporodását vizsgáltuk eltérő tenyésztési körülmények között. Végeztünk kísérleteket 

tökéletesen kevertetett biorekatorban és airlift reaktorban, ezek a szaporodási kinetika 

felvételét és a minél nagyobb biomassza tömeg előállítását célozták. A termelődött sejttömeg 

egy részét flokkulációs tesztekre használtuk fel, melyekkel a különböző flokkuláló szerek 

hatását vizsgáltuk. Egy folytonos biomassza termelést biztosító kaszkád rendszert is 

felállítottunk, a folytonos biomassza termelésre. Ezek mellett kis léptékben is folytattunk 

teszteket. A Nannochloropsis sp. sejttömegének kisebb részét mikroplate kísérletekben 

használtuk fel. Ledek segítségével, hat eltérő színű megvilágítás, növekedésre gyakorolt 



hatását vizsgáltuk. A flokkulációs teszteket Chlorella vulgaris fajjal is elvégeztük, azonos 

tenyésztési körülmények között szaporítva a sejteket és azonos flokkuláló szereket 

alkalmazva a teszteknél. 
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