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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Οι νιτριλάσες είναι ένζυµα που καταλύουν την απ’ ευθείας υδρόλυση των νιτριλίων 

προς τα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα. Μελέτες ολόκληρων µικροοργανισµών που 

εµφανίζουν δράση νιτριλασών έδειξαν ότι εµφανίζουν ενάντιο-εκλεκτικότητα, όταν δρουν 

σε  προ-χειρόµορφα και χειρόµορφα  νιτρίλια. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η 

καταλυτική δράση επτά νέων αποµονωµένων νιτριλασών σε νιτρίλια, πρόδροµες ενώσεις 

σηµαντικών βιολογικών µορίων. 

Συγκεκριµένα η µελέτη επεκτάθηκε σε τρεις διαφορετικούς τοµείς. Με απλά (µη 

χειρόµορφα) νιτρίλια µελετήθηκε η δραστικότητα των ενζύµων αυτών, η οποία για τις 

περισσότερες των περιπτώσεων κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική µιας και οι υδρολύσεις 

πραγµατοποιήθηκαν σε χρόνους µικρότερους από ότι απαιτεί η αντίστοιχη συµβατική 

χηµική µέθοδος και µε αποδόσεις που αγγίζουν το 100 %. 

Ο δεύτερος τοµέας µελέτης επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της 

εναντιοεκλεκτικότητας των νιτριλασών µε χειρόµορφα νιτρίλια προς το σχηµατισµό των 

αντίστοιχων οπτικά ενεργών οξέων που αποτελούν σηµαντικά ενδιάµεσα µόρια τόσο στη 

οργανική σύνθεση όσο και στη φαρµακολογία. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι σε 

κάποια από τα υποστρώµατα αυτά η εναντιοεκλεκτικότητα των ενζύµων κυµάνθηκε σε 

αρκετά υψηλά επίπεδα. 

Στο τρίτο µέρος επιχειρήθηκε να µελετηθεί η τοποεκλεκτικότητα των ενζύµων 

αυτών µε προ-χειρόµορφα δινιτρίλια, καµία όµως από τις νιτριλάσες δεν ήταν δραστική σε 

αυτά τα υποστρώµατα. Τέλος εξίσου σηµαντική µε τα παραπάνω ήταν και η τοποεκλεκτική 

υδρόλυση του 2-µεθυλο-γλουταρονιτριλίου από µία νιτριλάση προς το µόνο-αµίδιο, που 

αποτελεί σηµαντικό πρόδροµο µόριο µε βιολογική δράση.   

 

Λέξεις-κλειδιά: νιτριλάση, νιτρίλιο, καρβοξυλικό οξύ, εναντιοεκλεκτικότητα, 

τοποεκλεκτικότητα, οπτικά ενεργό, β-υδροξυνιτρίλιο.  
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TZANAKI  NIKOLETTA 

Enzymic  Hydro lys i s  o f  N i t r i l e s  By  I so la t ed  

N i t r i l a se s  

 

SUMMARY 
 

 Nitrilases are enzymes that catalyze the hydrolysis of nitriles to the corresponding 

carboxylic acids. Studies of whole cells that exhibit nitrilase activity showed that these 

enzymes could act enantiospecifically when acting in prochiral and chiral nitriles. This 

dissertation deals with the hydrolysis of nitriles, important molecules in organic chemistry, 

by seven different nitrilases. 

 Firstly, the reactivity of senen nitrilases, was studied when acting in aromatic nitriles. 

Most of the nitrilases showed increased reactivity hydrolyzing quantitatively nitriles much 

faster than their conventional chemical hydrolysis. 

 Secondly, the enantioselectivity of seven nitrilases was studied when acting in chiral 

nitriles for the formation of the corresponding optically active carboxylic acids. Nitrilases in 

several cases showed satisfactory enantioselectivity. 

 Thirdly, the regioselectivity of seven nitrilases was studied when acting in pro-chiral 

dinitriles. Unfortunately no nitrilase showed any reactivity for such substrates. Finally, one 

nitrilase hydrolyzed 2-methylglutaronitrile quantitatively to the corresponding monoamide in 

a regioselective manner.       

 

Keywords: nitrilase, nitrile, carboxylic acid, enantioselectivity, regioselectivity, optically 

active, β-hydroxynitrile. 
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Εισαγωγή: Τα Ένζυµα στην Οργανική Χηµεία 

I. ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 

 Τα ένζυµα είναι βιολογικά µακροµόρια µε φυσική αποστολή την εκλεκτική 

κατάλυση αντιδράσεων, απαραίτητων για τη δηµιουργία και τη διατήρηση της ζωής. 

Αρχικά,  θεωρούνταν καταλύτες µόνο βιολογικών συστηµάτων, αλλά µεταγενέστερες 

µελέτες απέδειξαν ότι δεν είναι απαραίτητο το περιβάλλον του κυττάρου για την 

πραγµατοποίηση µιας ενζυµικής αντίδρασης. Η ανακάλυψη αυτή, σε συνδυασµό µε τις  

γενικότερες ιδιότητες ενός ενζύµου στη χρήση του ως καταλύτη, ώθησε στην εφαρµογή των 

ενζυµικών αντιδράσεων σε τοµείς όπως είναι η τεχνολογία και η ανάλυση τροφίµων, η 

παραγωγή νέων υλικών και πολυµερών, η βιοµηχανία απορρυπαντικών καθώς και η 

παραγωγή χηµικών και αντιβιοτικών. 

Ο επιστηµονικός τοµέας των βιοµετατροπών διερευνάται από την εποχή του Pasteur. 

Παρόλα αυτά, η πρόοδος στη χρήση τόσο των ενζύµων όσο και ολόκληρων κυττάρων στη 

συνθετική οργανική χηµεία ήταν σχετικά µικρή µέχρι την δεκαετία του ‘50, όταν η χρήση 

µικροοργανισµών για την τροποποίηση του πυρήνα στεροειδών είχε µελετηθεί στη 

βιοµηχανία και στα ακαδηµαϊκά εργαστήρια. Ωστόσο η µετατροπή της 17α-ακετοξυ-11-

δεοξυκορτιζόλης σε κορτιζόλη, µε τη χρήση του µικροοργανισµού Curvularia lunata, 

βοήθησε στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος στη χρήση βιολογικών καταλυτών σε 

προβλήµατα συνθετικής οργανικής χηµείας. Μεγάλη ώθηση δόθηκε στον τοµέα της 

βιοκατάλυσης από τους C. Sih, B. Jones, G. Whitesides και άλλους, και από τα µέσα της 

δεκαετίας του ‘80 έγινε ευρέως αποδεκτή σαν µία ισχυρότατη µέθοδος, ιδιαίτερα για την 

παρασκευή οπτικώς ενεργών ενώσεων. Την ίδια εποχή δόθηκε επίσης τεράστια ώθηση, από 

τα ερευνητικά αποτελέσµτα του Α. Klibanov και των συνεργατών του, ο οποίος έδειξε (όχι 

για πρώτη φορά), ότι ορισµένα ένζυµα (ιδιαίτερα οι λιπάσες) µπορούν να λειτουργήσουν και 

σε οργανικούς διαλύτες, διευρύνοντας έτσι το εύρος υποστρωµάτων που ήταν δυνατόν να 

µελετηθούν, περιλαµβάνοντας και αυτά που ήταν δυσδιάλυτα στο νερό1. 

 Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, το ενδιαφέρον στη χρήση των ενζύµων στην 

οργανική σύνθεση αυξήθηκε µε σχεδόν εκθετικό ρυθµό. Σήµερα, στην αρχή του νέου αιώνα, 

έχει γίνει τελείως σαφές ότι η επιστήµη των βιοµετατροπών έχει να παίξει έναν πολύ 

σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της συνθετικής οργανικής χηµείας και αποτελεί, χωρίς ίχνος 

φαντασίας, πανάκεια για τον συνθετικό οργανικό χηµικό. Ωστόσο, η βιοκατάλυση αποτελεί 

µέθοδο επιλογής για την παρασκευή κυρίως ορισµένων κατηγοριών οπτικώς ενεργών 

υλικών. Σε άλλες περιπτώσεις προτιµάται η χρήση συνθετικών καταλυτών. 
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 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ενζύµων, στα οποία οφείλεται η εκτεταµένη 

χρήση τους ως χειρόµορφοι καταλύτες στην ασύµµετρη σύνθεση2,3 είναι:  

 

1. Καταλύουν ένα µεγάλο εύρος αντιδράσεων. Σήµερα είναι γνωστά περισσότερα από 

2000 ένζυµα και υπάρχει ένα ενζυµικά καταλυόµενο ισοδύναµο σχεδόν για κάθε τύπο 

οργανικής αντίδρασης, εκτός ίσως από αντιδράσεις τύπου Diels Alder ή Cope4 

(παρόλο που άλλες [3,3] σιγµατροπικές, όπως η αντίδραση Claisen, έχουν ενζυµικό 

ανάλογο). Η ενζυµική κατάλυση εµφανίζει το πλεονέκτηµα ότι επιτρέπει τη διεξαγωγή 

παράλληλων αντιδράσεων ή αντιδράσεων σε σειρά µε τη χρήση κατάλληλων 

συνδυασµών ενζύµων.  

 

2. Είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικοί καταλύτες. Η ταχύτητα µιας ενζυµικά καταλυόµενης 

αντίδρασης µπορεί να είναι µέχρι και 1012 φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της 

µη καταλυόµενης διεργασίας. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η αύξηση δεν 

επιτυγχάνεται µε µεταβολή της σταθεράς ισορροπίας, αλλά µε µείωση της ενέργειας 

ενεργοποίησης στο καθορίζον την ταχύτητα της αντίδρασης στάδιο. Αυτό συνεπάγεται 

ότι τα ένζυµα µπορούν να δράσουν αντιστρεπτά. 

 

Μη ενζυµική αντίδραση 

Πορεία Αντίδρασης 

Ε+S 

ES

EP

E+P

TS

TS

TS

TS 

Εν
έρ
γε
ια

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Ενεργειακό διάγραµµα ενζυµικά και µη καταλυόµενης αντίδρασης. 

 

3. Εµφανίζουν πολύ µεγάλη εξειδίκευση. Είναι ιδιαίτερα εκλεκτικά όσον αφορά τόσο στον 

τύπο της αντίδρασης που καταλύουν, όσο και στη δοµή και στερεοχηµεία των 

υποστρωµάτων στα οποία δρουν, οδηγώντας έτσι σε συνθετικά χρήσιµα ενδιάµεσα 

(synthons) ή τελικά προϊόντα5. Για το λόγο αυτό τα ένζυµα χρησιµοποιούνται 
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ευρύτατα στην ασύµµετρη σύνθεση, και ιδιαίτερα εκείνα τα οποία µπορούν να 

δεχθούν ένα ευρύ, ως προς τη δοµή, φάσµα υποστρωµάτων, διατηρώντας παράλληλα 

υψηλή στερεοεκλεκτικότητα. Γενικά τα ένζυµα από θηλαστικά ικανοποιούν 

περισσότερο αυτό το κριτήριο, ενώ τα ένζυµα από βακτήρια έχουν µικρότερη ανοχή 

όσον αφορά στη δοµή των υποστρωµάτων. 

  

4. Πραγµατοποιούνται κάτω από ήπιες συνθήκες. Οι ενζυµικά καταλυόµενες αντιδράσεις 

πραγµατοποιούνται συνήθως σε θερµοκρασίες 20 0C έως 40 0C, σε σχεδόν ουδέτερο 

pH και υπό ατµοσφαιρική πίεση. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά 

κατά τη µετατροπή ασταθών µορίων σε χειρόµορφα, αλλά και στην ελαχιστοποίηση 

προβληµάτων, όπως είναι ο ισοµερισµός, η ρακεµοποίηση και ο επιµερισµός, που 

εµφανίζονται συνήθως στις αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται µε τις κλασσικές 

χηµικές µεθοδολογίες. ∆ραστικές συνθήκες αντίδρασης οδηγούν σε αδρανοποίηση των 

ενζύµων αφού συντελούν στην καταστροφή της τριτοταγούς τους δοµής.  

 

5. Μπορούν να υποστούν ρύθµιση. Η καταλυτική τους ενεργότητα µπορεί να επηρεαστεί 

ισχυρά τόσο από τις συνθήκες αντίδρασης, όσο και από τη θερµοκρασία, το διαλύτη 

και τη χρήση συνενζύµων. Το κυριότερο µειονέκτηµα της ρύθµισης είναι η αναστολή 

της δράσης του ενζύµου εξαιτίας της δηµιουργίας των προϊόντων, η οποία συνήθως 

αντιµετωπίζεται µε την αποµάκρυνση του προϊόντος καθώς σχηµατίζεται ή µε τη 

χρήση µεγάλων ποσοτήτων ενζύµου. 

 

6. Είναι καταλύτες φιλικοί προς το περιβάλλον. Σε αντίθεση µε τους συνήθεις συνθετικούς 

µεταλλικούς καταλύτες, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ευρύτατα στη βιοµηχανία µε 

αποτέλεσµα επικίνδυνα και µολυσµατικά για το περιβάλλον απόβλητα, τα ένζυµα 

αποτελούν τη νέα εναλλακτική πρόταση για καθαρότερες και οικολογικότερες 

βιοµηχανικές διεργασίες. 

 

7. Η έρευνα όσον αφορά την δοµή και την στερεοειδικότητα πολλών ενζύµων έχει 

προχωρήσει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Το γεγονός αυτό παρέχει διευκόλυνση στους 

οργανικούς χηµικούς οι οποίοι έχουν πλέον να επιλέξουν το κατάλληλο ένζυµο από 

µία ποικιλία τέτοιων καταλυτών µε γνωστές δοµικές και στερεοχηµικές ιδιότητες6,7,  8. 
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Τα πιο ενδιαφέροντα ένζυµα για τους συνθετικούς οργανικούς χηµικούς είναι εκείνα 

που είναι ικανά να δράσουν σε ένα ευρύ φάσµα, δοµικά διαφορετικών υποστρωµάτων, ενώ 

ταυτόχρονα διατηρούν υψηλή στερεοεκλεκτικότητα9. Αυτές οι δύο απαιτήσεις αν και 

µοιάζουν αντίθετες ικανοποιούνται από πολλά ένζυµα. Το σηµαντικό πλεονέκτηµα που 

προσφέρουν τέτοιου είδους ένζυµα, είναι ότι δεν απαιτείται η χρήση διαφορετικού ενζύµου 

για κάθε νέο υπόστρωµα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2. 
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Σχήµα 2:  Υποστρώµατα µε µεγάλες δοµικές διαφορές που µπορούν να αναχθούν από τρεις 

µόνο αφυδρογονάσες. 

 

Οι παραπάνω ιδιότητες συνιστούν τη σηµαντική ιδιοµορφία των ενζύµων για τη 

χρήση τους στην ασύµµετρη σύνθεση και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούνται ευρέως σε 

πολλούς τοµείς, όπως είναι: 

i. Παρασκευή χειρόµορφων synthons. 

ii. ∆ηµιουργία οπτικώς καθαρών εναντιοµερικών ενώσεων, ιδιαίτερα σηµαντικών στη 

φαρµακευτική βιοµηχανία. 

iii.   Μετατροπή χειρόµορφων ενώσεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται εκτενώς στην έρευνα 

του µεταβολισµού, όπως σάκχαρα, λίπη και νουκλεϊκά οξέα10.  

 

Ο τοµέας της ενζυµικής κατάλυσης στην οργανική σύνθεση έχει σαν στόχο την 

οικονοµική και σε µεγάλη απόδοση, σύνθεση πολύ εξειδικευµένων οργανικών µορίων. Για 

τον λόγο αυτό πρέπει να λάβουµε υπόψη, όχι µόνο τα πλεονεκτήµατα των ενζυµικών 

καταλυτών, αλλά και κάποιους ανασταλτικούς παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν τις 

εφαρµογές και τη χρησιµότητα τους. Σ’ αυτούς περιλαµβάνονται:  

 

1)  Η τιµή τους. Το κόστος των απαραίτητων για την κατάλυση ενζύµων είναι πολλές 

φορές απαγορευτικό για την χρήση τους.  
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 2)  Η διαθεσιµότητα τους. Κατά πόσο δηλαδή είναι δυνατή η ανεύρεση και η αποµόνωση 

ενός ενζύµου ικανού να καταλύσει την κάθε στερεοεκλεκτική µετατροπή. 

Τα ένζυµα είναι γενικά ασταθή. Η διαθεσιµότητα, ο χρόνος ζωής και το κόστος των 

ενζύµων διαφέρουν πολύ. Ένα τυπικό ένζυµο περιέχει ένα ενεργό κέντρο ανά 20000-50000 

µονάδες µοριακού βάρους. Η µικρή αυτή αναλογία, µπορεί να αντισταθµιστεί από ένα 

µεγάλο αριθµό µετατροπής ( moles προϊόντος ανά mole ενζύµου στη µονάδα του χρόνου). 

Το κόστος µιας ενζυµικής αντίδρασης καθορίζεται από την ενεργότητα του ενζύµου και τον 

χρόνο ζωής του. Πολλά ένζυµα απαιτούν την παρουσία συµπαραγόντων. 

 

3)  Ο χρόνος ζωής τους. Το κάθε ένζυµο διατηρεί τη δραστικότητα του στο κύτταρο του 

οργανισµού στον οποίο ανήκει. Είναι όµως δυνατό να υποστεί αλλαγές στη 

διαµόρφωσή του και ίσως και αποσύνθεση, αν οι πειραµατικές συνθήκες διαφέρουν 

πολύ από αυτές του φυσικού του περιβάλλοντος. Η αλλαγή στην τριτοταγή δοµή τους 

µπορεί να συµβεί, κάτω από ήπιες συνθήκες, µε ένα πλήθος µηχανισµών11 ή να 

προκληθεί από αλλαγές στη θερµοκρασία ή το µέσο της αντίδρασης. Γι΄ αυτό το λόγο 

απαιτείται ιδιαίτερα προσεκτικός χειρισµός τόσο κατά τη χρήση, όσο και κατά την 

αποθήκευσή τους. 

 Επιπλέον, αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνικές όπως η ακινητοποίηση12 

(immobilization), η ‘κατευθυνόµενη µετάλλαξη’13 (site directed mutagenesis), και το χηµικό 

cross linking14 µε στόχο την σταθεροποίηση τους, αλλά και την βελτίωση της 

κατευθυνόµενης εκλεκτικότητας τους.  

 

4)  Η χρήση συνενζύµων15, απαραίτητων για την ενεργοποίηση πολλών ενζύµων, ( όπως 

NAD(P)H ή ΑΤΡ), αποτελεί µια επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. Γι’ αυτό το λόγο 

έχουν αναπτυχθεί αρκετά ικανά συστήµατα in situ αναγέννησης του συµπαράγοντα.  

 

Η µεγάλη χρησιµότητα των ενζύµων έγκειται επίσης στο γεγονός ότι είναι δυνατό να 

δράσουν εκλεκτικά σε κάποια υποστρώµατα, γεγονός που δεν είναι δυνατόν να συµβεί µε 

τις συµβατικές οργανικές µεθόδους.  Οι ενζυµικές λοιπόν αντιδράσεις ανάλογα µε την 

εκλεκτικότητα που επιδεικνύουν µπορούν να διαχωριστούν σε: 

  

Χηµειοεκλεκτικές µεταξύ διαφορετικών οµάδων του ίδιου µορίου, • 

• Τοποεκλεκτικές µεταξύ ίδιων οµάδων σε διαφορετικές θέσεις στο ίδιο µόριο, 
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Εναντιοεκλεκτικές ως προς το ένα εναντιοµερές ενός ρακεµικού µίγµατος ή µεταξύ 

εναντιοτοπικών οµάδων ή επιφανειών του ίδιου µορίου,  

• 

• ∆ιαστερεοεκλεκτικές ως προς ένα από τα διαστερεοµερή του µίγµατος, ή ως προς µία 

από τις διαστερεοτοπικές οµάδες ή επιφάνειες του µορίου. 
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II. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΖΥΜΩΝ 
 

 Η εκλεκτικότητα των ενζύµων σε ένα υπόστρωµα µπορεί να µετρηθεί µε το ποσοστό 

εναντιοµερικής περίσσειας ( ee % ). 

Σαν ποσοστό εναντιοµερικής περίσσειας ορίζεται ο λόγος: 

 

% ee = 
][][
][][

SR
SR

+
−  (1) 

 

όπου: [R] η συγκέντρωση του R εναντιοµερούς και 

  [S] η συγκέντρωση του S εναντιοµερούς. 

 Σε έναν οπτικό διαχωρισµό η εναντιοµερική καθαρότητα των προϊόντων και 

αντιδρώντων µεταβάλλεται µε το ποσοστό µετατροπής16. Για να είναι λοιπόν δυνατή η 

σύγκριση της εναντιοµερικής περίσσειας µεταξύ δύο αντιδράσεων, είναι απαραίτητο αυτές 

να βρίσκονται στο ίδιο ποσοστό µετατροπής. Για την πιο απλή σύγκριση του οπτικού 

διαχωρισµού χρησιµοποιούµε τον παράγοντα εναντιοεκλεκτικότητας Ε17. 

 

Ε = 
)]1(1ln[
)]1(1ln[

p

p

eec
eec

−−
+−  (2) 

 

Ε = 
)]1)(1ln[(
)]1)(1ln[(

s

s

eec
eec

+−
−−  (3) 

 

Ε = 
]

)/(1
1ln[

]
)/(1

1ln[

ps

s

ps

s

eeee
ee

eeee
ee

+
+

+
−

 (4) 

 

όπου: (eep) η εναντιοµερική περίσσεια του προϊόντος 

  (ees) η εναντιοµερική περίσσεια του αντιδρώντος και 

 (c) το ποσοστό µετατροπής 

 Η καθεµία από τις παραπάνω σχέσεις καθιστά δυνατό τον υπολογισµό του Ε, 

υπολογίζοντας δύο από τις τρεις παραµέτρους (eep, ees ή c). Μία αντίδραση χωρίς 

εναντιοεκλεκτικότητα παρουσιάζει µία τιµή για τον παράγοντα Ε ίση µε ένα, ενώ οι 
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αντιδράσεις µε τιµές Ε ƒ 20 είναι χρήσιµες για τη σύνθεση ενώσεων µε υψηλή οπτική 

καθαρότητα. 

 Η εναντιοεκλεκτικότητα που χαρακτηρίζει τις ενζυµικές αντιδράσεις οφείλεται στο 

σχηµατισµό διαστερεοµερών µεταβατικών καταστάσεων (Σχήµα 3) µεταξύ του 

χειρόµορφου ή προχειρόµορφου υποστρώµατος και του ενζύµου, που διαφέρουν στην 

ενέργεια ενεργοποίησης κατά ∆∆G≠. 

 

∆∆G≠ 

∆G≠ 

ER≠

E + S’ E + R’ 

E + R,S 

ES≠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3:  Ενεργειακό διάγραµµα µιας τυπικής ενζυµικής αντίδρασης ενός ρακεµικού 

µίγµατος (R,S). Ε: Ένζυµο, R’: Προϊόν που προκύπτει από το R, S’: Προϊόν που 

προκύπτει από το S.   

 

 Στον Πίνακα 1 αναφέρονται ενδεικτικές τιµές εναντιοµερικής περίσσειας (ee%) και 

οι ανάλογες διαφορές στην ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτούνται για να επιτευχθούν.  

 

ee % ∆(∆G≠) Kcal/mol 

10 0,118 

50 0,651 

90 1,740 

95 2,170 

99 3,140 

99,9 4,500 
 

Πίνακας 1: Ενεργειακές απαιτήσεις για τις αντίστοιχες τιµές εναντιοµερικής περίσσειας. 
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Οι διαφορές αυτές στην ενέργεια ενεργοποίησης ∆∆Gγ είναι ισοδύναµες µε την ύπαρξη 

ενός ή περισσότερων δεσµών υδρογόνου. Αυτό επιτρέπει την διαφοροποίηση των συνθηκών 

της αντίδρασης µε στόχο τη µεγιστοποίηση της εναντιοµερικής περίσσειας. Οι παράγοντες 

που συνήθως διαφοροποιούνται είναι: 

1. το pH18,19 

2. η θερµοκρασία20,21,22 

3. ο διαλύτης23 

4. η πίεση24 

5. η τροποποίηση του ενζύµου25 (modification). 

 

1. Μεταβάλλοντας το pH µπορεί να επιτευχθεί αλλαγή τόσο στη διαµόρφωση όσο και 

στην ιοντική κατάσταση του µορίου. Η νέα αυτή διαµόρφωση ή η νέα κατανοµή φορτίου, 

µπορεί να επηρεάσει την εκλεκτικότητα ως προς τα υποστρώµατα ανάλογα µε το κάθε 

ένζυµο. Η εύρεση της βέλτιστης κάθε φορά τιµής pH είναι εξαιρετικά σηµαντική για να 

επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

2. Η αλλαγή της θερµοκρασίας που πραγµατοποιείται η αντίδραση, µε την 

προϋπόθεση ότι ο καταλύτης παραµένει σταθερός, µπορεί να διαφοροποιήσει την 

εκλεκτικότητα της αντίδρασης. Σε µία ενζυµική αντίδραση η εναντιοεκλεκτικότητα στον 

οπτικό διαχωρισµό εξαρτάται από τη θερµοκρασία και δίνεται από την παρακάτω 

θερµοδυναµική σχέση26: 

 

lnE = ∆∆S≠/R-∆∆Η≠/(RT) (5) 

 

 Έχει παρατηρηθεί αύξηση της εναντιοεκλεκτικότητας µε µείωση της θερµοκρασίας, 

αλλά και αύξηση της εναντιοεκλεκτικότητας µε αύξηση της θερµοκρασίας27 καθώς και 

αναστροφή στην εναντιοεκλεκτικότητα. 

3. Η αντικατάσταση του νερού ως µέσον µιας ενζυµικής αντίδρασης από έναν 

οργανικό διαλύτη, µπορεί να µεταβάλλει τόσο την καταλυτική δράση όσο και την 

εναντιοεκλεκτικότητα της αντίδρασης28. Είναι επίσης δυνατό να επιτευχθεί ακόµα και 

αναστροφή της στερεοεκλεκτικότητας που επιδεικνύει ένα ένζυµο µε αλλαγή του οργανικού 

διαλύτη µέσα στον οποίο πραγµατοποιείται η ενζυµική αντίδραση29. 

4. Η µεταβολή της πίεσης µπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην εκλεκτικότητα ενός 

ενζύµου.  

5. Η τροποποίηση ενός ενζύµου30 µπορεί να επιτευχθεί µε τους εξής τρόπους: 
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Φυσική µετατροπή: Περιλαµβάνει ακινητοποίηση του ενζύµου σε ένα πολυµερές είτε µε 

απορρόφησή του πάνω σε αυτό31, είτε µε εγκλωβισµό του32 σε ένα αδιάλυτο πολυµερές ή σε 

µία µικροκάψουλα. 

Χηµική µετατροπή: Αφορά τη δέσµευση ενός ή περισσοτέρων αµινοξέων που βρίσκονται 

στο ενεργό κέντρο του ενζύµου µε κάποιο αντιδραστήριο, προκαλώντας έτσι τη µεταβολή 

της δραστικότητας και της εναντιοεκλεκτικότητάς του33. 

Μετάλλαξη: Περιλαµβάνει την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων αµινοξέων του ενζύµου 

από αµινοξέα διαφορετικής δοµής, προκαλώντας έτσι τη µεταβολή της δραστικότητας και 

της εναντιοεκλεκτικότητάς του34. 

 Τα πλεονεκτήµατα που έχει η χρήση ακινητοποιηµένων ενζύµων µπορεί να είναι: 

α) µεγαλύτερη απόδοση προϊόντος ανά µονάδα ενζύµου35 

β) ευκολότερος διαχωρισµός του προϊόντος από το µίγµα της αντίδρασης36 

γ) δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του ενζύµου37, λόγω αυξηµένης σταθερότητάς του και 

χρόνου ζωής του 

δ) ευκολότερη φύλαξη και χρήση του ενζυµικού συστήµατος.    
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ΕΝΖΥΜΙΚΗ Υ∆ΡΟΛΥΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ 
 

I. ΝΙΤΡΙΛΙΑ 
 

Α. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

 

 Οι νιτριλοενώσεις, που περιέχουν σαν λειτουργική οµάδα µία οµάδα κυανίου (CN-), 

είναι ευρέως διαδεδοµένες στο περιβάλλον όχι µόνο ως φυσικά προϊόντα αλλά και ως 

αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Τα φυσικά νιτρίλια συντίθενται από φυτά, 

µύκητες, βακτήρια, φύκια, σπόγγους και έντοµα, αλλά όχι από θηλαστικά. Όπως φαίνεται 

στο Σχήµα 4, τα φυσικά νιτρίλια βρίσκονται κυρίως µε τη µορφή κυανογλυκοζιτών1, 

κυανολιπιδίων, ρικινίνης, φαινυλακετονιτριλίου2, ινδολο-3-ακετονιτριλίου και β-κυανο-L-

αλανίνης ενώ παράγονται από µια µεγάλη ποικιλία φυτών3. Αυτές οι ενώσεις χρησιµεύουν 

όχι µόνο ως αποθήκη αζώτου, αλλά και ως προστατευτικοί παράγοντες εναντίον επίθεσης 

µεγαλύτερων οργανισµών. Ορισµένα νιτρίλια που παράγονται από βακτήρια και µύκητες 

χρησιµεύουν ως αντιβιοτικά, όπως είναι το toyocamycin και το treponemycin4.  

 

N

N

N

CN

ribose

R2

O

NC

R1

O

R1

R2

CN

O glucose

R CN
CN

Ph (CH2)n CN N

OMe

CN

O

Toyocamycin
(µικροβιακό αντιβιοτικό)

R1: C13 -C21
κορεσµένα και ακόρεστα

Κυανολιπίδια (φυτά)
R2:  R1-CO-O-, H-

Κυανογλυκοζίτες
(µύκητες, φύκη, φυτά, έντοµα)

(µικροοργανισµοί)
Ακετυλενικά νιτρίλια n = 1,2 Ρικινίνη(φυτά)

(φυτά) (φυτά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4: Οργανικά νιτρίλια που υπάρχουν στη φύση. 

 

Οι κυανογλυκοζίτες βρίσκονται σε ιδιαίτερα µεγάλη αφθονία. Πρόκειται για 

δευτερογενή φυτικά προϊόντα που προκύπτουν από αµινοξέα και βρίσκονται σε 

περισσότερα από 2000 φυτικά είδη. Σε περίπτωση τραυµατισµού ιστού, οι κυανογλυκοζίτες 

υδρολύονται προς γλυκόζη, αλδεΰδη ή κετόνη και υδροκυάνιο. Το ζαχαρόχορτο γένους 
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Sorghum3 περιέχει τον κυανογλυκοζίτη dhurrin [β-D-γλυκοπυρανοζυλοξυ-(S)-p-

υδροξυµενδελονιτρίλιο], παράγωγο της τυροσίνης, ο οποίος συντίθεται σε µεγάλες 

ποσότητες στους σπόρους. Η µετατροπή της L-τυροσίνης σε p-υδροξυµανδελονιτρίλιο 

καταλύεται από µικροσώµατα, το οποίο γλυκοζυλιώνεται στη συνέχεια in vivo προς dhurrin 

από µια διφωσφογλυκοζυλοτρανσφεράση. In vitro, το p-υδροξυµανδελονιτρίλιο διασπάται 

αυθόρµητα σε p-υδροξυβενζαλδεΰδη και υδροκυάνιο. 

 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ     

 

Τα νιτρίλια είναι δυνατόν να παρασκευαστούν χηµικά µε έναν µεγάλο αριθµό 

µεθόδων. Αυτές περιλαµβάνουν την προσθήκη ιόντος κυανίου σε αλκυλαλογονίδια5, την 

αντίδραση Strecker6, την αντίδραση Sandmeyer7, την αντίδραση αρυλαλογονιδίων µε 

κυανιούχο χαλκό8, την αντίδραση κετονών µε το τοσυλ-µεθυλ-ισοκυανίδιο9 και την 

αφυδάτωση των αµιδίων10.  

 

Γ. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ 

 

Τα περισσότερα νιτρίλια στη φύση είναι ισχυρά τοξικά, µπορούν να προκαλέσουν 

µετάλλαξη και είναι καρκινογόνα. Ορισµένα νιτρίλια είναι σχεδόν τόσο τοξικά όσο και το 

υδροκυάνιο. Το υδροκυάνιο είναι ιδιαίτερα τοξικό σε ζωντανά κύτταρα και εµπλέκεται σε 

βιοχηµικές διαδικασίες µε τρεις κύριους µηχανισµούς: 

1) ισχυρή πρόσδεση σε άτοµα µετάλλων διαφόρων µεταλλοενζύµων όπως είναι τα 

κυτοχρώµατα 

2) προσθήκη σε αλδεΰδες ή κετόνες προς τον σχηµατισµό παραγώγων κυανοϋδρινών, που 

αποτελούν υποστρώµατα ενζύµων και  

3) αντίδραση µε ενδιάµεσα βάσεων-Schiff (όπως για παράδειγµα στις αντιδράσεις 

τρανσαµίνωσης) προς το σχηµατισµό σταθερών παραγώγων νιτριλίων. 

Γενικά τα κορεσµένα αλειφατικά και αρωµατικά νιτρίλια δεν είναι περισσότερο 

τοξικά από άλλα χηµικά που θεωρούνται ακίνδυνα. Τα ακόρεστα νιτρίλια όµως, οι 

κυανοϋδρίνες και τα αµινονιτρίλια πλησιάζουν στην τοξικότητα το υδροκυάνιο. Τα 

αλογονοµένα νιτρίλια είναι επίσης τοξικά και ορισµένα είναι εξαιρετικά δακρυγόνα. 

Ακόρεστα νιτρίλια, όπως το ακρυλονιτρίλιο και το φουµαρονιτρίλιο προκαλούν εκτενή και 

επώδυνη δερµατίτιδα  όταν το υγρό, η σκόνη ή οι ατµοί έρθουν σε επαφή µε το δέρµα. 
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Γενικά ο µηχανισµός και τα συµπτώµατα της δηλητηρίασης που προκαλούνται από νιτρίλια 

οµοιάζουν µε αυτά που προκαλούνται από το υδροκυάνιο. 

 Η γενική τοξικότητα των νιτριλίων στους ανθρώπους εκφράζεται µε τη µορφή 

γαστρικών προβληµάτων, ναυτίας, βρογχικών ερεθισµών, αναπνευστικών δυσκολιών, 

σπασµών και κώµα, που οδηγεί σε εξασθένιση και σκελετικές δυσµορφίες. Τα νιτρίλια 

απενεργοποιούν το αναπνευστικό σύστηµα µε το να προσδένονται ισχυρά στην 

κυτοχρωµική-c-οξειδάση11.  

 

∆. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ  

 

Οι χηµικές βιοµηχανίες χρησιµοποιούν ευρύτατα διάφορες νιτριλοενώσεις για την 

παρασκευή ποικιλίας πολυµερών και άλλων χηµικών. Για παράδειγµα το ακρυλονιτρίλιο και 

το αδιπονιτρίλιο απαιτούνται για την παρασκευή των πολυµερών πολυακρυλονιτριλίου και 

nylon-66. Γενικά διάφορα νιτρίλια χρησιµοποιούνται σαν διαλύτες, φαρµακευτικές ουσίες, 

ενδιάµεσα φαρµάκων (χειρόµορφα synthons), µικροβιοκτόνα κ.λ.π. Τα µικροβιοκτόνα 

νιτρίλια, όπως το dichlobenil (2,6-διχλωροβενζονιτρίλιο, εµπορικό όνοµα, Caroson), το 

ioxynil (3,5-διίωδο-4-υδροξυβενζονιτρίλιο, εµπορικό όνοµα, Bentrol), το bromoxynil και το 

buctril (4-οκτανόυλοξυ-3,5-διβρωµοβενζονιτρίλιο) χρησιµοποιούνται ευρέως στην γεωργία 

του ρυζιού, του σιταριού, του κριθαριού και του καλαµποκιού. Τέτοια νιτρίλια είναι ευρέως 

κατανεµηµένα στο περιβάλλον µας, µε τη µορφή αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων και  

υπολειµµάτων αγροτικών χηµικών. Αν η αποβολή τους στο περιβάλλον δεν ελεγχθεί, θα 

αποτελέσουν τελικά απειλή για το περιβάλλον12. Για το λόγο αυτό, τα νιτρίλια είναι ένας 

επείγον στόχος για τους επιστήµονες εκείνους που ασχολούνται µε την κάθαρση και τη 

διατήρηση του περιβάλλοντος.  

 Η µικροβιακή αποικοδόµηση θεωρείται σαν ένας αποτελεσµατικός τρόπος για την 

αποµάκρυνση υψηλά τοξικών νιτριλίων από το περιβάλλον. Οι βιολογικές µέθοδοι είναι 

περισσότερο αποδεκτές εξαιτίας της φιλικής προς το περιβάλλον φύσης τους. ∆ιάφορα 

ένζυµα είναι υπεύθυνα για το µεταβολισµό των νιτριλίων στα µικρόβια. Αυτά 

περιλαµβάνουν υδρόλυση (νιτριλοϋδρατάση, αµιδάση, νιτριλάση), οξείδωση (οξυγεννάση) 

και αναγωγή (νιτρογεννάση) των νιτριλίων.  

 Από συνθετική άποψη, τα νιτρίλια αποτελούν ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο 

χειρόµορφο συνθετικό ενδιάµεσο. Από την άλλη µεριά, οι περαιτέρω µετατροπές των 

νιτριλίων είναι παρεµποδισµένες εξαιτίας των δραστικών συνθηκών αντίδρασης που 

απαιτούνται για την υδρόλυσή τους. Για το λόγο αυτό η χηµειο-εκλεκτική υδρόλυση των 
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νιτριλίων αποτελεί µία πολύτιµη εναλλακτική πορεία µιας και πραγµατοποιείται σε 

θερµοκρασία δωµατίου και σε φυσιολογικό pH. Πολλές αντιδράσεις οι οποίες καταλύονται 

από ένζυµα που µεταβολίζουν νιτρίλια χρησιµοποιούνται ήδη σε µεγάλη κλίµακα στη 

βιοµηχανία ή έχουν τις προοπτικές να χρησιµοποιηθούν. Η επιτυχία των µικροοργανισµών 

αυτών, όπως είναι το Rhodococcus N-774, Pseudomonas chlororaphis B23 και Rhodococcus 

rhodochrous J1 στη βιοµηχανική παραγωγή του ακρυλαµιδίου, σε ποσότητες χιλιάδων 

τόνων, και στη σύνθεση του νικοτιναµιδίου και του νικοτινικού οξέος από την 3-

κυανοπυριδίνη13, απέδειξε την εµπορική βιωσιµότητα αυτών των ενζύµων. Τα τελευταία 

χρόνια η χρήση των ενζύµων που µετατρέπουν νιτρίλια, και ιδιαίτερα των νιτριλασών και 

των νιτριλοϋδρατασών, έχει αυξηθεί δραµατικά.  

       

Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ 

 

Οι νιτριλοενώσεις αποτελούν σηµαντικά ενδιάµεσα στην οργανική σύνθεση (Σχήµα 

5)14 των αµινών, αµιδίων,  αµιδινών, καρβοξυλικών οξέων, εστέρων, αλδεϋδών, κετονών 

και ετεροκυκλικών ενώσεων. Οι παραδοσιακές χηµικές µέθοδοι για την µετατροπή 

νιτριλίων σε οξέα ή αµίδια παρουσιάζουν µία σειρά από µειονεκτήµατα: 

 

1) οι αντιδράσεις απαιτούν την ύπαρξη ισχυρά όξινων (6 Μ HCl) ή βασικών (2 Μ ΝaΟΗ 

µε reflux) συνθηκών15 

2) υψηλή θερµοκρασία αντίδρασης 

3) σχηµατισµός παραπροϊόντων όπως έκλυση τοξικού υδροκυανίου ή σχηµατισµός 

µεγάλων ποσοτήτων αλάτων κ.α. 

 

Οι βιοµετατροπές των νιτριλίων αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για τους 

συνθετικούς χηµικούς. Η ικανότητα ενός ενζυµικού συστήµατος να µετατρέπει µια  

νιτριλοµάδα είτε στο αντίστοιχο οξύ είτε στο αντίστοιχο αµίδιο, έχει από µόνη της 

εξαιρετική χρησιµότητα. 
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Σχήµα 5: Αντιδράσεις νιτριλίων στην οργανική σύνθεση. 
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II.  ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΟΥΝ ΝΙΤΡΙΛΙΑ ΣΤΗ 

ΦΥΣΗ 
 

 Η δράση της αποικοδόµησης των νιτριλίων σε φυτικούς οργανισµούς, απαντά 

σχετικά σπάνια. Η ύπαρξη ενζύµων µε τέτοια δράση σε µόλις τρεις από τις εικοσιµία 

οικογένειες φυτών (Gramineae, Cruciferae  και Musaceae)16, 17 και σε έναν περιορισµένο 

αριθµό από γένη µυκήτων (Fusarium, Aspergillus, Penicillium)18, αποδεικνύει τη σχετική 

σπανιότητα αυτής της δράσης. Αντίθετα η δράση της αποικοδόµησης των νιτριλίων 

απαντάται συχνότερα στα βακτήρια. Έτσι µια σειρά από βακτήρια (Acinetobacter, 

Corynebacterium, Arthrobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Nocardia, Rhodococcus κ.λ.π.) 

είναι γνωστό ότι µεταβολίζουν νιτρίλια σαν µοναδική πηγή άνθρακα και αζώτου. 

  

 

Σχήµα : Ο ρόλος των ενζύµων που αποικοδοµούν νιτρίλια στην φυτική επαναφορά του 

 

 φυσιολογικός ρόλος των ενζύµων αυτών στους µικροοργανισµούς δεν έχει ακόµα 

διασαφηνιστεί πλήρως. Στα φυτά τέτοιες δραστηριότητες εµπλέκονται στο διατροφικό 
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µεταβο

ηση νιτριλίων 

δεν έχ  διερευνηθεί, σηµειώνεται ότι σε ένα µικροβιακό σύστηµα, ορισµένες από τις 

µικροβ

 των 

νιτριλίων. Οι νιτριλάσες καταλύουν τη µετατροπή των οργανικών νιτριλίων στα αντίστοιχα 

µων. Για παράδειγµα, η κυανάση 

,  κ

ζυµα που µεταβολίζουν νιτρίλια, αυτά που εµφανίζουν 

ιαίτερο ενδιαφέρον (τόσο βιοτεχνολογικό όσο και ερευνητικό στην συνθετική οργανική 

ηµεία

 

λισµό, ειδικότερα στην αποικοδόµηση των glucosinolates19 και στη σύνθεση του 

ινδολοοξικού οξέος20. Σε µερικά ανώτερα φυτά η δράση της αποικοδόµησης νιτριλίων είναι 

επίσης αναγκαία για την αποτοξίνωση από το υδροκυάνιο21. Έχει επίσης προταθεί ότι τα 

ένζυµα αυτά σχηµατίζουν µε πολύπλοκες πορείες ενώσεις, οι οποίες ελέγχουν εξίσου τόσο 

την παραγωγή όσο και την αποικοδόµηση των κυανογενών γλυκοζιτών και σχετικών 

ενώσεων, όπου οι αλδοξίµες είναι τα σηµαντικότερα ενδιάµεσα (Σχήµα 6)22.  

 

Ενώ αυτός ο ρόλος των ενζύµων που εµπλέκονται µε την αποικοδόµ

ει

ιακές δράσεις περιλαµβάνουν το σχηµατισµό νιτριλίων από αλδοξίµες23, τα οποία 

στη συνέχεια υπόκεινται σε υδρόλυση, οξείδωση, αναγωγή κ.τ.λ. από διάφορα ένζυµα. 

 

 Η υδρόλυση αποτελεί την πιο συνηθισµένη διαδικασία για το µεταβολισµό

καρβοξυλικά οξέα και αµµωνία, ενώ οι νιτριλοϋδρατάσες (ΝHάσες) καταλύουν το 

σχηµατισµό των αντίστοιχων αµιδίων από τα νιτρίλια, τα οποία στη συνέχεια µετατρέπονται 

σε οξέα και αµµωνία από τις αµιδάσες (Σχήµα 7)24. 

 Το υδροκυάνιο που σχηµατίζεται αβιοτικά από διάφορα µεταλλοκυανίδια, οδηγεί σε 

διάφορα προϊόντα µέσω της δράσης διαφόρων ενζύ

παράγει CO2 και NH3
25, η κυανοϋδρατάση οδηγεί στο σχηµατισµό φορµαµιδίου26 και η 

κυανοδιϋδρατάση παράγει φορµικό οξύ και αµµωνία27. Πολλά φυτά και έντοµα 

χρησιµοποιούν τις οξυγεννάσες για να οξειδώσουν µερικά από τα νιτρίλια σε κυνοϋδρίνες 

(α-υδροξυνιτρίλια)  τα οποία µετατρέπονται στη συνέχεια σε αλδεΰδη αι υδροκυάνιο από 

τις οξυνιτριλάσες (υδροξυνιτριλολυάσες)28. Αυτού του τύπου το ενζυµικό σύστηµα είναι 

σχεδόν άγνωστο σε µικροοργανισµούς. Μολαταύτα, έχει αναφερθεί ότι ένας µύκητας 

(Trichoderma sp.) αποικοδοµεί το διαµινοµαλενονιτρίλιο, απελευθερώνοντας υδροκυάνιο29. 

Οι νιτρογεννάσες τέλος, είναι ικανές να ανάγουν τα νιτρίλια προς τους αντίστοιχους 

υδρογονάνθρακες και αµµωνία30.  

 

 Από όλα τα παραπάνω έν

ιδ

χ ), είναι τα ένζυµα που υδρολύουν τα νιτρίλια, δηλαδή οι νιτριλάσες και το σύστηµα 

νιτριλοϋδρατάσης-αµιδάσης, για αυτό και θα αναλυθούν παρακάτω εκτενέστερα. 
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III.  ΝΙΤΡΙΛΑΣΕΣ 
 

 Οι νιτριλάσες ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1964 από τους Thimann και 

Ma 17 η νιτριλάση που αποµονώθηκε ήταν από φύλλα κριθαριού και 

βρέθηκε ότι υδρόλυε µια φυσική φυτική ορµόνη, το ινδολοακετονιτρίλιο (ΙΑΝ), σε 

ινδολοοξικό οξύ (ΙΑΑ). Όπως αναφέρεται στο άρθρο «Η µετατροπή του ΙΑΝ σε ΙΑΑ είναι 

ποσοτική, δεν απαιτεί την ύπαρξη οξυγόνου και δεν παράγει το ελεύθερο αµίδιο σαν 

ενδιάµεσο προϊόν. Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αµύλου έδειξε ότι όλη η δράση σχετίζεται µε 

ένα πρωτεϊνικό θραύσµα, έτσι ώστε τα δύο στάδια της υδρόλυσης πιθανόν να 

πραγµατοποιούνται από ένα και µοναδικό ένζυµο.» Η ονοµασία νιτριλάση επικράτησε της 

ινδολοακετονιτριλάσης , µιας και σύντοµα βρέθηκε ότι έχει την ικανότητα να υδρολύει 

έναν µεγάλο αριθµό από συνθετικά νιτρίλια πέρα από το ΙΑΝ.   

 Ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε ισχυρή ένδειξη ότι η διαδικασία αυτή που λάµβανε 

χώρα σε φυτικούς ιστούς, καταλυόταν από ένα ένζυµο. Στην ίδια εργασία δοκιµάστηκαν 

εικοσιεννέα είδη φυτών από εικοσιµία διαφορετικές οικογένειες, από τις οποίες µόνον οι 

τρεις επέδειξαν δράση νιτριλάσης. Αυτές ανήκαν στις οικογένειες Gramineae, Cruciferae 

και Musaceae. 

 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΝΙΤΡΙΛΑΣΩΝ 

 

 Τα χρόνια που ακολούθησαν, αποµονώθηκε ένας µεγάλος αριθµός από 

µικροοργανισµούς που εµφανίζουν δράση νιτριλάσης και έχουν την δυνατότητα να 

µεταβολίζουν τόσο φυσικά όσο και συνθετικά νιτρίλια. Ανάλογα µε την εξειδίκευσή τους 

στα υποστρώµατα που είναι ικανές να υδρολύσουν, οι µικροβιακές νιτριλάσες 

κατατάσσονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: 

1) αρωµατικές ή ετεροκυκλικές νιτριλάσες, 

2) αλειφατικές νιτριλάσες και 

3) αρυλακετονιτριλάσες. 

 Το ένζυµο αυτό είναι εντελώς διαλυτό σε υδατικό διάλυµα και δεν απαιτεί την 

παρουσία συµπαράγοντα ή κάποιου µεταλλικού ιόντος για την ενεργοποίησή του. Είναι 

δραστικό σε ένα ευρύ φάσµα τιµών pH, από 5,5 έως 8 στους 250C, ενώ µπορεί να δράσει σε 

θερµοκρασίες 5  έως 35 C (βέλτιστη τιµή 300C), ενώ σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 

hadevan . Η πρώτ

31

0 0
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350C το ένζυµο απενεργοποιείται, πιθανόν λόγω καταστροφής της τεταρτοταγούς του 

δοµής. 

 
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά νιτριλασών από διαφορετικούς µικροοργανισµούς.  

Μικροοργανισµός ολόκληρου 
(υποµονάδων) 

(kDa) 

Βέλτιστο 
pH 

Βέλτιστη 
Τ (0C) 

Εξειδίκευση σε 
υπόστρωµα 
νιτρίλια 

Επηρεάσιµη Παραποµπή 

 
Μ.Β 

Βακτήρια       

Acinetobacter sp. 
AK226 α

ετεροκυκλικά 
Όχι 32 580 (43) 8,0 50 

Αλειφατικά, 
ρωµατικά, 

faecalis JM3 υλακετονιτρίλ

ATCC8750 
ποκατεστηµένα
αλειφατικά 

rthrobacter sp
J1 30 8,5 40 Aρωµατικά, 

ετεροκυκλικά Ναι 35 

cillus pallidu
Dac 521 600 (41) 7,6 65 Αρωµατικά Ναι 36 

Comamonas 
testoteroni 38,7 7,0 25 ∆ινιτρίλια - 37 

37 9,2 35 Bromoxynil Όχι 38 
Nocardia sp. 
NCIB 11216 560 (45) Ν  18 8,0  Αρωµατικά αι

Nocardia sp. 
NCIB 11215 560 (46) ε8,0 40 Aρωµατικά, 

τεροκυκλικά Ναι 39 

Rhodococcus 
r  45 hodochrous J1 78 (41,5) 7,5 Αλειφατικά, 

αρωµατικά Ναι 40 

. rhodochrous
K22 650 (41) 5,5 50 Αλειφατικά Ναι 41 

R. rhodochrous 
PA-34 45 7,5 35 Αλειφατικά Ναι 42 

Rhodococcus sp. 
ATCC 39484 560 (40) 7,5 30 Αρωµατικά Ναι 50 

 

R. rhodochrous 
NCIMB 11216 45,8 8,0 30 Αρωµατικά Ναι 43 

Pseudomonas 
fluorescens    
DSM 7155 

- 9,0 55 Αρυλακετονιτρίλια Ναι 44 

Μύκητες 
 Αρωµατικά Ναι 45 

Fusarium 
o  xysporum 550 (27) 6,0-11 40 αρωµ τικά Ναι 48 Αλειφατικά, 

α
Cryptococcus sp. 

U  FMG-Y28 - - - Β  ενζονιτρίλιο Ναι 46 

Στον  ιδιότητες µ  νιτ , πο

Alkaligenes 275 (44) 7,5 45 Αρ ια Ναι 33 

A. faecalis 460 (32) 7,5 40-45 Υ  Ναι 34 

A . 

Ba s 

Klebsiella ozaenae 

R  

      
Fusarium solani 620 (76) 7,8-9,1 

 
 Πίνακα 2 συνοψίζονται οι βιοχηµικές ερικών ριλασών υ 

ουν αποµονωθεί από διάφορους µικροοργανισµούς και έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία. Οι νιτριλάσες είναι γενικά επηρεάσιµα ένζυµα που αποτελούνται από ένα ή 

έχ
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δ ους υποµονάδων διαφορετικού µεγέθους και αριθµού. Η νιτριλάση από Nocardia sp. 

έχει αναφερθεί ότι επηρεάζεται από το βενζονιτρίλιο47. Το ακετονιτρίλιο έχει 

χρησιµοποιηθεί σαν υποκινητής για το σχηµατισµό της νιτριλάσης στο Fusarium 

oxysporum48. Η χρήση του ισοβουτυρονιτριλίου ή του ισοβαλερονιτριλίου αυξάνει την 

παραγωγή της βενζονιτριλάσης στο R. rhodochrous J149.  

 Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αρατηρηθεί ότι διαφορετικές ποµονάδες της 

νιτριλάσης

ύο τύπ

π υ

B 11216 συνδέονται µεταξύ τους 

ια να

Οι νιτριλάσες, σε αντίθεση µε τις νιτριλοϋδρατάσες, δεν περιέχουν κάποιο µεταλλικό 

ί ότι περιέχουν ουσιώδη καταλυτικά 

τεΐνης στο ή κοντά στο ενεργό τους κέντρο52. Η νιτριλάση από R. 

Οι νιτριλάσες (ΝΙΤ), όπως προσδιορίστηκε από πειράµατα συνεχούς ηλεκτρονιακής 

πυκν ος πρωτεϊνικής αναδίπλωσης 

ου αποτελείται από πέντε α-έλικες που αποδίδονται ως NH1 έως ΝΗ5 και 13 

-πτυχω

 συνδέονται µεταξύ τους για να σχηµατίσουν την ενεργή µορφή του ενζύµου. Τα 

µονοµερή (47 kDa) της νιτριλάσης από Nocardia sp. NCI

γ  σχηµατίσουν ένα δωδεκαµερές 560 kDa, εξαιτίας της ενεργοποίησης από το 

βενζονιτρίλιο18. Αυτή η συσχέτιση επιταχύνεται από την θερµοκρασία και από την 

συγκέντρωση του ενζύµου. Έχει αναφερθεί ότι µία νιτριλάση από R. rhodochrous 

µετατρέπεται στην ενεργή της µορφή όταν επωαστεί µε κάποιο υπόστρωµα50 ή παρουσία 

υψηλότερης συγκέντρωσης ενζύµου, άλατος ή οργανικού διαλύτη51. Όλες οι παραπάνω 

µετατροπές έχουν σαν αποτέλεσµα την αύξηση της υδροφοβικότητας και αυτό πιθανόν να 

αλλάζει την διαµόρφωση του ενζύµου, αποκαλύπτοντας περισσότερο τις υδρόφοβες 

περιοχές του και έτσι να υποβοηθάται η συσχέτιση των υποµονάδων και η ενεργοποίηση 

του ενζύµου. 

 
Β. ∆ΟΜΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΤΡΙΛΑΣΩΝ  

  

 

συµπαράγοντα ή προσθετική οµάδα. Έχει αναφερθε

κατάλοιπα κυσ

rhodochrous Κ22, βρέθηκε ότι περιέχει ένα κυστεϊνικό κατάλοιπο στο ενεργό της κέντρο12. 

 

 Οι νιτριλάσες είναι πρωτεΐνες µε δοµή α-β-β-α σάντουιτς 

  

 

ότητας (continuous electron density), είναι ένας νέος τύπ

(protein fold) π

β τές επιφάνειες που αποδίδονται ως NS1 έως NS1353. Η ΝΙΤ µπορεί να 

συµπεριληφθεί στην α-β κλάση πρωτεϊνών και στην αρχιτεκτονική τύπου σάντουιτς 
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τεσσάρων στρωµάτων. Στον πυρήνα του ενζύµου υπάρχει µία δοµή τύπου α-β-β-α σάντουιτς 

που περιέχει τις έλικες ΝΗ1 έως ΝΗ4 και τις πτυχωτές επιφάνειες NS1 έως NS12 (Σχήµα 8).  

 Μία περιοχή διασταύρωσης του πυρήνα της νιτριλάσης αποκαλύπτει ένα στρώµα 

που περιέχει δύο α-έλικες , ακολουθούµενο από δύο στρώµατα έξι β-πτυχωτών επιφανειών, 

ακολουθούµενα µε τη σειρά τους από ένα στρώµα που περιέχει ακόµα δύο α-έλικες. Η δοµή 

α-β-β-α σάντουιτς είναι παρόµοια µε αυτή της DΝάσης I54 και άλλων παρόµοιων 

νουκλεασών, όµως η θέση της DΝάσης I είναι τόσο τοπολογικά διακριτή από αυτή της 

νιτριλάσης και είναι µάλλον απίθανο να σχετίζονται. Το µοτίβο και η κατεύθυνση των οκτώ 

πρώτων στοιχείων του πυρήνα της ΝΙΤ (NS1, NH1, NS2, NH2, NS3, NS4, NS5, NS6 µε το 

άµινο-τελικό άκρο των NS1, NS2, NS3, NS5 και το καρβόξυ-τελικό άκρο των NH1, NH2, 

NS4 και NS6 να κοιτάζουν τον αναγνώστη), επαναλαµβάνονται από τα οκτώ δεύτερα 

στοιχεία (NS7 µέχρι NS12) µέσω ενός εσωτερικού ψευδο-άξονα περιστροφής. Η έλικα ΝΗ5 

και η πτυχωτή επιφάνεια NS13 βρίσκονται ορθογώνια στον πυρήνα, µε την NS13 να 

εκτείνεται αρκετά µακριά από αυτόν όπου είναι σε θέση να δηµιουργήσει εκτενείς 

αλληλεπιδράσεις µε άλλες πρωτεΐνες. 

 

 

 

 

χήµα 8: Σχέδιο

ένα «κουτί» από 52 β-πτυχωτές 

επιφάνειες 

 Ribbon του µονοµερούς της νιτριλάσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 Οι νιτριλάσες είναι τετραµερή που σχηµατίζουν 
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δύο τ οµότυπες ΝΙΤ-ΝΙΤ τερµατικές διεπιφάνειες που βρίσκονται βόρεια-νότια 

αι ανα

χήµα 9: Σχηµατική 

κά-δυτικά σχηµατίζεται από µία 

έσµη τεσσάρων ελίκων (ΝΗ3 και ΝΗ4) και από µία αντιπαράλληλη β-αλληλεπίδραση 

έσω τ

Οι µονοµερείς περιοχές της ΝΙΤ συναρµολογούνται σε ένα τετραµερές που περιέχει 

ύπους από 

κ τολικά-δυτικά. (Σχήµα 9).  

 

 

δοµή του τετραµερούς της νιτριλάσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 Η διµερής ΝΙΤ επιφάνεια που βρίσκεται ανατολι

δ

µ ης NS13 β-πτυχωτής επιφάνειας. Έτσι το α-β-β-α σάντουιτς µετατρέπεται σε ένα 

οκτώ στρωµάτων α-β-β-α-α-β-β-α σάντουιτς. Οι έλικες ΝΗ1 και ΝΗ2 είναι εκτεθειµένες 

στο εξωτερικό στρώµα του σάντουιτς. Επιπλέον, η µία πλευρά των β-φύλλων περιβάλλεται 

από την ΝΗ5 έλικα, ενώ η άλλη πλευρά είναι εκτεθειµένη στο διαλύτη. Η ΝΙΤ διεπιφάνεια 

που βρίσκεται βόρεια-νότια σχηµατίζεται από αντιπαράλληλες οµοτυπικές β 
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αλληλεπιδράσεις που αφορούν τις πτυχωτές NS11 και NS12. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

διπλασιάζουν το ήκος του τετρ µερούς στην κατεύθυνση βορά-νότου, α ό έξι πτυχωτές 

επιφάνειες σε δώδεκα. Η τετραµερής ΝΙΤ µοιάζει µε ένα «κουτί» από 52 β-πτυχωτές 

επιφάνειες. Η ανατολική και η δυτική πλευρά του κουτιού αποτελείται από δώδεκα β-

πτυχωτές επιφάνειες, ενώ ο βόρειος και ο νότιος πόλος του τετραµερούς καλύπτεται από την 

τελική β-πτυχωτή επιφάνεια (NS13) του κάθε µονοµερούς. 

           

 Στο ενεργό κέντρο της νιτριλάσης βρίσκεται η καταλυ

µ α π

τική τριάδα αµινοξέων Glu-Lys-

ys. 

  

 όλο που δεν είναι διαθέσιµη η δοµή της νιτριλάσης όταν προσδένεται σε κάποιο 

όστρωµα, οι επιστήµονες55 έχουν φτάσει στο συµπέρασµα ότι γίνεται χρήση µιας νέας 

u

 

χήµα 10: Το ενεργό  τριάδα αµινοξέων 

Glu-Lys-Cys. 

 

C

Παρ

υπ

καταλυτικής τριάδας αµινοξέων, που αποτελείται από γλουταµινικό οξύ (Glu), λυσίνη (Lys) 

και κυστεΐνη (Cys). H Cys169 βρίσκεται στην εκτεθειµένη στον διαλύτη πλευρά της β 

επιφάνειας της ΝΙΤ (Σχήµα 10). Σε απόσταση µόνο 3,0 Å και 3,7 Å από την Cys169, 

εντοπίστηκαν το Gl 54 και η Lys127 αντίστοιχα. Αυτά τα τρία κατάλοιπα µπορούν να 

δράσουν σαν η καταλυτική τριάδα, µε το Glu να δρα σαν βάση. 

 

 

 κέντρο της νιτριλάσης όπου φαίνεται η καταλυτική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ
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Γ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΑΣΗΣ 

 

Ένας πιθανός µηχανισµός της αντίδρασης που καταλύει η νιτριλάση περιλαµβάνει 

H) ενός καταλοίπου κυστεΐνης, στο άτοµο 

νθρακα του νιτριλίου, µε ταυτόχρονη πρωτονίωση του αζώτου, προς σχηµατισµό ενός 

 

 

 

 

 

 

Σχήµ

 

 

µία πυρηνόφιλη προσβολή µιας θειολοµάδας (-S

ά

τετραεδρικού ενδιαµέσου. Στα βήµατα που ακολουθούν πραγµατοποιείται προσβολή από 

δύο µόρια νερού και πρωτονίωση του ατόµου του αζώτου, το οποίο αποχωρεί σαν αµµωνία, 

ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται το προϊόν οξύ. Σε µερικές περιπτώσεις το τετραεδρικό  

ενδιάµεσο που σχηµατίζεται µπορεί να διασπαστεί απρόβλεπτα και έτσι να παραχθεί αµίδιο 

και όχι το αναµενόµενο οξύ13,50. Στο Σχήµα 11 φαίνεται ο µηχανισµός δράσης της 

νιτριλάσης. 

  

 

 
R C

H ON

 

α 11: Προτεινόµενος µηχανισµός αντίδρασης που καταλύει η νιτριλάση              

NH3

R

S

NH2

Enz
R

S Enz

OH O2

R

OH

O

+ Enz-SH

2

R
S Enz

O
H

+ Enz-SHN
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IV. ΝΙΤΡΙΛΟΫ∆ΡΑΤΑΣΕΣ 

Η νιτριλοϋδρατάση είναι το ένζυµο κλειδί στην διπλή ενζυµατική πορεία µετατροπής 

των πει τα νιτρίλια, σε πρώτο στάδιο, στα αντίστοιχα αµίδια. 

Έχει αποµονωθεί ένας µεγάλος αριθµός µικροοργανισµών που εµφανίζουν δράση 

νιτριλοϋδρατάσης, ενώ τα ένζυµα έχουν καθαριστεί και χαρακτηριστεί (Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά νιτριλοϋδρατασών από διαφορετικούς µικροοργανισµούς. 

Μικροορ

Μ.Β 

(υποµονάδων) 
(kDa) 

κέντρο pH Τ (0C) νιτρίλια 
η Παραποµπή 

 

 

 νιτριλίων σε οξέα και µετατρέ

γανισµός ολόκληρου Ενεργό Βέλτιστο Βέλτιστη Εξειδίκευση σε 
υπόστρωµα Επηρεάσιµ

Βακ  τήρια       
cterium Agroba

tumefaciens 
IAMB-261 

102 (25) Co και Fe 7,5 25 Ινδολο-3- Ναι 56 ακετονιτρίλιο 

Agrobacterium 
tumefaciens d3 Αρυλονιτρίλια Ναι 57 69 (27) Fe 7,0 40 

robacter sp
revibacterium sp

R 312 λειφατικά

peralis CBS489
74 

Bacillus sp. RAPc8 (28,29) Fe 7,0 60 Αλκυλονιτρίλια - 61 
Corynebacterium 

sp. 5 61,5 Fe 8,0-8,5 - Αλειφατικά Όχι 62 

Pseudonocardia 
thermophila 

30JCM 95 
 (29,25) C 6o - 0 Ακρυλονιτρίλιο Όχι 63 

Pseudomonas 
chlororaphis B 23 100 (25) Fe 7,5 20 Aλειφατικά 

putida NRRL-
18668 

a) L-NHάση 101 (26,29) Co 8,8 40 Αρωµατικά Ναι  
a) Η-NHάση 5  35-40 05 (26,29) Co 6,5 Αλειφατικά Ναι  
hodococcus sp.

N 774 70 (29) Fe Αλειφατικά Όχι 67 

N 771 
odococcus eq

A4 60 (25) - - - Αλειφατικά Ναι 8

Rhodococcus 
erythropolis - - - - Στεροειδή  - 69 

Rhodococcus sp. 
YH3-3 130 (27,34) Αλειφατικά. Co - - αρωµατικά Ναι 70 

Μύκητες 

verrucaria 

Arth . J1 420 (24) -SH 7,0-7,2 35 Aλειφατικά Ναι 58 
B . 85 (26) Fe 7,8 25 A  Όχι 59 

Brevibacterium 
im - - - 6,0 - Ακρυλονιτρίλιο Όχι 60 

Ναι 64 

Pseudomonas 
54,95 Co - - Αλειφατικά Όχι 65 

R. rhodochrous J1       66 

R   7,7 35 

Rhodococcus sp.  70 (28) Fe 7,8 30 Αλειφατικά Όχι 77 

Rh ui 6  

       
Myrothecium 170 (28) Zn 7,7 55 Κυαναµίδιο Ναι 71 
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 Όλε µελέτ ποκάλυψ ν ευρέω µαινό κοχηµι  

ξειδίκευση ποστρωµάτων. Παρόλο  το ένζυµο αποτελείται από δύο υπο ονάδες, α 

σε ι ές ποσότητες, η σότητα ικίλει  από ορετικές 

ικροβ

γάλες κατηγορίες:  

. Σι

 λόγοι για τους οποίους αυτά τα ένζυµα περιέχουν 

 ό τους κέντρο: 

α είναι πολύ καλοί καταλύτες για την ενυδάτωση του κυανίου 

 την αναδίπλωση του ενζύµου. 

 

παίζουν κ  στην αύξηση της αναδίπλωσης ή της σταθεροποίησης των 

πολυ ιδ

Οι ΝΗάσες από Rhodococcus R312 (προηγούµενα γνωστό ως Brevibacterium R312) 

α πρώτα παραδείγµατα µη-αιµικών σιδηρούχων ενζύµων 

ου περιέχουν ένα ιόν σιδήρου χαµηλού spin Fe (III)72. Η δραστικότητα της ΝΗάσης 

ς µ

ς αυτές οι ες α α ς κυ µενες φυσι κές ιδιότητες

και ε υ  που µ

και β, σοµοριακ  πο  πο σε ένζυµα διαφ

µ ιακές πηγές.  

 Οι νιτριλοϋδρατάσες είναι µεταλλο-ένζυµα που περιέχουν είτε κοβάλτιο είτε σίδηρο. 

Έτσι ανάλογα µε το µεταλλικό ιόν που φέρουν οι νιτριλοϋδρατάσες (ΝΗάσες) µπορούν να 

χωριστούν σε δύο µε

A δηρούχες ΝΗάσες και  

B. Κοβαλτούχες ΝΗάσες. 

 Εικάζεται ότι δύο είναι οι κύριοι

ένα άτοµο µετάλλου στο ενεργ

1) τα µεταλλικά ιόντ

(-CN), και 

2) τα µεταλλικά ιόντα απαιτούνται για

Επιπρόσθετα µε τη δράση τους στο ενεργό κέντρο, τα µεταλλικά ιόντα ενδέχεται να 

άποιο ρόλο

πεπτ ικών υποµονάδων του ενζύµου.  

 

A. ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΕΣ ΝΗΑΣΕΣ  

 

 

και P. Chlororaphis B23 είναι τ

π

παρουσιάζει µοναδικά χαρακτηριστικά όταν εκτεθεί στο φως73,74. Το χρωµοφόρο που 

εµπλέκεται στην φωτοδιέγερση είναι ένα σύµπλοκο του σιδήρου, στην β υποµονάδα του 

ενζύµου. Η φωτεινή ακτινοβόληση του συµπλόκου επάγει µια δοµική αλλαγή στη β 

υποµονάδα, µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση του ενδογενού ορίου ΝΟ που είναι 

δεσµευµένο στο ιόν Fe (III), στην ανενεργό µορφή του ενζύµου, φέρνοντάς το έτσι στην 

αρχική ενεργό του µορφή. Ανάλυση τριών διατάσεων της ΝΗάσης από Rhodococcus R312 

έδειξαν ότι περιέχει ένα νέο κέντρο σιδήρου75. Όλοι οι πρωτεϊνικοί υποκαταστάτες του 

µεταλλικού ιόντος περιέχονται στην α υποµονάδα. Οι υποκαταστάτες αυτοί είναι τρεις 

οµάδες -SH από κατάλοιπα κυστεΐνης και δύο άτοµα αζώτου κύριας αλυσίδας. Αυτοί οι 

πέντε υποκαταστάτες του σιδήρου (Cys 110, Cys 113, Cys 115, Ser 114 και Cys 115) 
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βρίσκονται στις κορυφές ενός οκταέδρου, ενώ το πιθανότερο είναι η έκτη κορυφή να 

καταλαµβάνεται από ένα ιόν υδροξυλίου.  

 Στο Σχήµα 12 φαίνονται οι µηχανισµοί που έχουν προταθεί για την ΝHάση τόσο για 

τη φωτοδιέγερση όσο και για την ενζυµική κατάλυση. 

 

Σχήµα 12: Προτεινόµενοι µηχανισµοί αντίδρασης που καταλύει η νιτριλοϋδρατάση. 
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          ∆ύο είναι οι πιθανοί µηχανισµοί της αντίδρασης που καταλύει η ΝΗάση: 

 

Μηχανισµός I: Το νιτρίλιο που δρα ως υπόστρωµα, πλησιάζει το ιόν υδροξυλίου που είναι 

προσδεδεµένο στο µέταλλο και µπορεί να δράσει σαν πυρηνόφιλο 

προσβάλλοντας το άτοµο άνθρακα του νιτριλίου. 

Μηχανισµός II:Το ιόν του υδροξυλίου που είναι προσδεδεµένο στο µέταλλο µπορεί να 

δράσει σαν βάση, ενεργοποιώντας ένα µόριο νερού, το οποίο στη συνέχεια 

προσβάλλει το άτοµο άνθρακα του νιτριλίου σχηµατίζοντας ένα ιµιδικό 

ενδιάµεσο (imidate). Το ιµιδικό ενδιάµεσο τέλος ταυτοµερίζεται για να 

σχηµατιστεί το αµίδιο.        

 

B. ΚΟΒΑΛΤΟΥΧΕΣ ΝΗΑΣΕΣ  

 

 Παρουσία ιόντων κοβαλτίου ο ακτινοµύκητας R. rhodochrous J176 παράγει δύο 

ΝΗάσες ανάλογα µε τον υποκινητή. Όταν καλλιεργηθεί σε µέσο που περιέχει ουρία, τότε 

παράγονται εκλεκτικά υψηλού και χαµηλού µοριακού βάρους ΝΗάσες (Η- και L-

ΝΗάσες)77. Οι Η-ΝΗάσες78 δρουν εκλεκτικά σε αλειφατικά νιτρίλια, ενώ οι L-NHάσες76 

επιδεικνύουν µεγαλύτερη συγγένεια µε τα αρωµατικά. Οι Η- και L-ΝΗάσες έχουν 

χρησιµοποιηθεί στην βιοµηχανική παραγωγή τόσο του ακρυλαµιδίου από ακρυλονιτρίλιο 

όσο και του νικοτιναµιδίου από 3-κυανοπυριδίνη. 

 Και οι δύο αποµονωµένες ΝΗάσες περιέχουν κοβάλτιο σαν συµπαράγοντα. Το 

κοβάλτιο στην Η-ΝΗάση υπάρχει σαν Co χαµηλού spin σε ένα τετραγωνικά 

παραµορφωµένο οκταεδρικό πεδίο υποκαταστατών. Μελέτες µε ακτίνες-Χ έδειξαν ότι το 

περιβάλλον των υποκαταστατών των µεταλλικών ιόντων είναι παρόµοιο, τόσο στην 

κοβαλτούχα όσο και στη σιδηρούχα ΝΗάση. Η κρυσταλλική δοµή της Co(III)-ΝΗάσης από 

Pseudonocardia thermophila JCM3095 έδειξε ότι και το Co(III) και o Fe(III) βρίσκονται σε 

παρόµοιο περιβάλλον. Ένα κατάλοιπο τρυπτοφάνης (Trp 72), το οποίο µάλλον σχετίζεται µε 

ατάλοιπο 

ίµησης των 

οβαλτούχων ΝΗασών για αρωµατικά αντί για αλειφατικά νιτρίλια79.    

 

 

την πρόσδεση του υποστρώµατος, στην Co(III)-ΝΗάση, έχει αντικαταστήσει το κ

τυροσίνης στην Fe(III)-ΝΗάση. Αυτή είναι µάλλον η αιτία της προτ

κ
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V. ΑΜΙ∆ΑΣΕΣ 

σες καταλύουν τη µετατροπή των αµιδίων σε ελεύθερα καρβοξυλικά οξέα 

υτά τα ένζυµα εµπλέκονται στο µεταβολισµό του αζώτου τόσο στα 

σο και στα ευκαρυωτικά κύ

 

 Οι αµιδά

και αµµωνία. Α

προκαρυωτικά ό τταρα. Τα χαρακτηριστικά διάφορων αµιδασών 

πό διαφορετικές πηγές δίνονται στον Πίνακα 4. Μερικές από αυτές είναι ειδικές για 

ν αµίδια αρωµατικών οξέων81 και άλλες αµίδια α- ή ω-

µινοξέων82. Γενικά έχει αναφερθεί ότι η στερεοεκλεκτικότητα στα δι-ενζυµατικά 

υστήµ

Μι

Μ.Β 

(υποµονάδων) Ph Τ (0C) υπόστρωµα αµίδια πή 

α

αλειφατικά αµίδια80, άλλες υδρολύου

α

σ ατα σχετίζεται µε τις αµιδάσες83. 

 

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά αµιδασών από διαφορετικούς µικροοργανισµούς.  

 

κροοργανισµός ολόκληρου 

(kDa) 

Βέλτιστο Βέλτιστη Εξειδίκευση σε Επηρεάσιµη Παραποµ

Β ια       
hrobact r sp. J1 320 7,0 35 Αλειφατικά Ναι 58 
grobacterium 490 (63) - - Αρωµατικά Να  84 

vibacterium sp. 120 (46) - - Αρυλοξυπροπιοναµίδια Ναι 92 
 

Bacillus 
rothermophilus 

BR 388 
- 7,0 55 Ευρύ φάσµα Ναι 85 stea

Κlebsiella 
pneumoniae 

NCTR1 
62 7,0 65 Αλειφατικά Ναι 90 

lororaphis B23 105 (54) 7,0-8,6 50 Αλειφατικά Ναι 86 

chrobactrum 
nthropi SV3 40 8,5-9,5 45 Αµ νοξ α Ναι 87 

odococcus sp. 118 - - Αρυλοπροπιοναµίδιο 
odococcus sp. 360 (44,5) 8,5 40 Αλειφατικά 

ακτήρ
Art e

A
tumefaciens d3 ι

Bre
R312  

Pseudomonas 
Ch

O
a ι έ

Rh Ναι 83 
Rh Όχι 88 

R odococcus 
erythropolis MP50 480 7,5 55 Αρωµατικά Ναι 81 h

R odococcus 
rhodochrous Μ8 150 (43) 7,0 55-60 Αλειφατικά Όχι 89 h

 

 Αντίθετα µε τις νιτριλοϋδρατάσες, η συσχέτιση των αµιδασών µε µέταλλα, όπως 

ίναι το κοβάλτιο ή ο σίδηρος, έχει αναφερθεί µόλις µία φορά στην αµιδάση από K. 
90

91

εναντιοεκλεκτική αµιδάση που υδρολύει αρυλοξυπροπιοναµίδια , µία αµιδάση που 

ε

Pneumoniae . Το Rhodococcus sp. R312 βρέθηκε ότι έχει ένα ευρύ φάσµα από αµιδάσες: 

µία α-αµινοξέων αµιδάση ειδική για L-α-αµινο-αµίδια, µία αλειφατική αµιδάση , µία 
92
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υδρολύει δινιτρίλια κ.λ.π. Οι άλλες αµιδάσες από P. Chlororaphis B23, Rhodococcus sp. N-

774, Rhodococcus rhodochrous J1 κ.λ.π. ανήκουν σε µία οµάδα αµιδασών που περιέχουν 

µία αλληλουχία αµινοξέων GGSS93. Έχει δειχθεί94 ότι αυτές οι αµιδάσες εριέχουν στο 

καταλυτικό τους κέντρο Asp 191 και 

π

 195, αντί για τα πιο κοινά κατάλοιπα κυστεΐνης95. 

 εξειδίκευση σε υποστρώµατα και οι βιολογικές λειτουργίες αυτών των ενζύµων 

Αποτέλεσε έκπληξη η ανακάλυψη ότι η αµιδάση από R.  rhodochrous J1 κατέλυε 

ποσοτικά την υδρολυτική διάσπαση οµάδας νιτριλίου στο αντίστοιχο οξύ και αµµωνία96. 

  τω ά  κα ριλά

είναι ανάλογοι, το τικό πυρηνόφιλο που υπάρχει σε κάθε ένζυµο είναι σηµαντικά 

Στο Σ α 13 φαίνεται ο µ ανισµός ς αµιδάση ου εµπλέ

ην υδ νιτριλίο . Η καρβονυλοµάδα υ δέχεται πυρηνόφ

προσβολή, σχηµατίζοντας ένα τετραεδρικό ενδιάµεσο, το οποίο στη συνέχεια µετατρέπεται 

στο άκυλο-ένζυµο µε την αφαίρεση ενός µορίου αµµωνίας ενώ µετέπειτα υδρολύεται 

περαιτέρω προς το οξύ.  

 

 

Σχήµα 13: Προτεινόµενος µηχανισµός αντίδρασης που καταλύει η αµιδάση. 

 

 

 

 

 

 

Ser

Η

διαφέρουν πολύ.  

 

Παρόλο που οι µηχανισµοί

 δρασ

ν αντιδρ σεων που ταλύουν οι νιτ σες και οι αµιδάσες 

διαφορετικό. χήµ ηχ δράσης τη ς π κει 

επίσης και τ ρόλυση υ  του αµιδίο  µία ιλη 

C NH2

O

XE

R E

R C NH2

O

R C N R C XE

NH
EXH

EXH

H2O

H2O

R

H

NH3

C X

O

H2O

O
+ EXH

R C OH
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V ΑΡΜΟΓΕΣ 

 
Α. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ 

 

Οι βιοκαταλυόµενες µετατροπές των νιτριλίων είναι περισσότερο ελκυστικές από τις 

παραδοσιακές οργανικές χηµικές αντιδράσεις, εξαιτίας του φιλικότερου προς το περιβάλλον 

τρόπου πραγµατοποίησής τους, καθώς και της δυνατότητας επίτευξης χηµειο-, τοπο- και 

εναντιοεκλεκτικών µετατροπών. Όλα αυτά τα ένζυµα υδρολύουν έναν µεγάλο αριθµό από 

δοµικά διαφορετικά νιτρ

I. ΕΦ

ίλια. Αρκετά εµπορικά σηµαντικές οργανικές ενώσεις, όπως είναι 

ο p-αµινοβενζοπυραζινοϊκό οξύ, το βενζαµίδιο, το ακρυλαµίδιο, το νικοτινικό οξύ, το 

πυραζινοϊκό οξύ, το θειοφαιναµίδιο κ.α., έχουν παρασκευαστεί από τα αντίστοιχα νιτρίλια 

µε χρήση µικροοργανισµών. 

Το ακρυλαµίδιο είναι µία από τις µεγαλύτερης εµπορικής σηµασίας χηµικές ενώσεις. 

Στη συµβατική σύνθεσή του, χρησιµοποιούνται άλατα χαλκού σαν καταλύτες97. 

Παρ’ολ’αυτά όµως η πολύπλοκη φύση της παρασκευαστικής διαδικασίας για τον καταλύτη, 

οι δυσκολίες στην αναγέννησή του και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τον διαχωρισµό 

και την κάθαρση του σχηµατιζόµενου ακρυλαµιδίου, αποτελούν σηµαντικά µειονεκτήµατα. 

Επιπλέον, επειδή το ακρυλαµίδιο πολυµερίζεται αµέσως, απαιτούνται ήπιες συνθήκες για 

ή του, η οποία 

περπηδά τις δυσκολίες αυτές σε µεγάλο βαθµό. Η παραγωγή του σήµερα καταλύεται από 

ένα βιοκαταλύτη τρίτης γενιάς, το R. rhodochrous J198 και η παραγωγικότητά του αυξήθηκε 

σε 30,000 τόνους το χρόνο. Σε αντίθεση λοιπόν µε τη συµβατική µέθοδο (Σχήµα 14), δεν 

απαιτείται πλέον η ανάκτηση του ακρυλονιτριλίου που δεν αντέδρασε µιας και η απόδοση 

της µετατροπής µέσω ενζυµικής αντίδρασης πλησιάζει το 100%. Γενικά η ενζυµική 

διαδικασία είναι απλούστερη και περισσότερο οικονοµική, διότι πραγµατοποιείται σε 

θερµοκρασία χαµηλότερη των 10 0C οπότε δεν χρειάζεται ιδιαίτερες πηγές ενέργειας. 

Πρόσφατα, επιφανειακές οµάδες νιτριλίου από ακρυλικές ίνες µετατράπηκαν στα 

 νιτριλοϋδρατάση R. rhodochrous NCIMB 1121699. Εξαιτίας της 

ζυµικής τροποποίησης οι ακρυλικές ίνες έγιναν περισσότερο υδρόφιλες, µε αποτέλεσµα 

Η µετατροπή της 3-κυανοπυριδίνης σε νικοτιναµίδιο και νικοτινικό οξύ 

επιτυγχ

τ

την παρασκευή του. Έτσι αναπτύχθηκε η βιοκαταλυόµενη παρασκευ

υ

αντίστοιχα αµίδια από την

εν

την αύξηση της απορρόφησης των βαφών. 

άνεται µε τη χρήση R. rhodochrous J15. Μία από τις πιο ελκυστικές ικανότητες των 

ενζύµων που µεταβολίζουν νιτρίλια είναι η ικανότητά τους να υδρολύουν εκλεκτικά τη µία 
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µόνο νιτριλοµάδα από ένα µόριο πολυνιτριλίου, το οποίο είναι αδύνατο να επιτευχθεί µε τις 

συµβατικές χηµικές µεθόδους. 

 

Ακρυλονιτρίλιο  

  

Σχήµα 14: Σύγκριση συµβατικής-µικροβιακής παραγωγής ακρυλαµιδίου 

Κατασκευή του 
καταλύτη 

ίδραση 
ωσης στους 

100 C 

∆ιαχωρισµός του 
καταλύτη 

∆ιαχωρισµός του 
ακρυλονιτριλίου 
που δεν αντέδρασε

 
Αποχρωµατισµός 

Αποµάκρυνση των 
ιόντων Cu 

 

 
Συγκέντρωση 

 
ΑΚΡΥΛΑΜΙ∆ΙΟ

Ακρυλονιτρίλιο  
και νερό 

ενυδάτωσης στους 
0

Καλλιέργεια και 
ενεργοποίηση του 

βακτηρίου 

καταλύτη Αποχρωµατισµός Συγκέντρωση 

Μικροβιακή διαδικασία

και νερό 

Αντ
ενυδάτ

0

Αντίδραση 

10 C 

∆ιαχωρισµός του   

Cu-Καταλυτική διαδικασία

 

Το R. rhodochrous Κ22 καταλύει τη µετατροπή του αδιπονιτριλίου σε 5-

κυανοβαλερικό οξύ, το οποίο είναι ένα ενδιάµεσο για τη σύνθεση του nylon-6. Το 

τρανεξαµικό οξύ, ένα οµοιοστατικό φάρµακο, παράγεται µε την εκλεκτική υδρόλυση του 

trans-1

)βενζονιτριλίου µε άλλα υποκατεστηµένα βενζονιτρίλα, 

έδειξαν ότι ηλεκτρονικοί παράγοντες δεν επηρεάζουν το ρυθµό της αντίδρασης.  

Μία ακόµα σηµαντική πλευρά της βιοκατάλυσης των νιτριλίων είναι η ικανότητα 

αυτών των ενζύµων να πραγµατοποιούν στερεοεκλεκτικές µετατροπές. Οι οπτικώς ενεργές 

ενώσεις καταλαµβάνουν πλέον µία σηµαντική θέση στην αγορά των υψηλής αξίας 

φαρµακευτικών σκευασµάτων (µη-στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα), στα γεωργικά 

,4-δικυανοκυκλοεξανίου από το Acremonium sp.100.  

Πρόσφατα ortho-, meta- και para-κυανοµέθυλο υποκατεστηµένες ενώσεις 

υπέστησαν βιοµετατροπές χρησιµοποιώντας αιώρηµα ολόκληρου κυττάρου από το βακτήριο 

R. rhodochrous LL 100-21101. Σύγκριση των ρυθµών µετατροπής της αλειφατικής οµάδας 

νιτριλίου του 2-(κυανοµεθυλο
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χηµικά 2 κ.α. Ορισµένες εργαστηριακής κλίµακας µελέτες αποκάλυψαν ότι η υδρόλυση του 

(R fen νιτρίλιο από Acinetobacter sp. AK226 οδηγεί στο σχηµατισµό του µη-

στεροειδούς αντιφλεγµονώδους φαρµάκου (S)-(+)-ibuprofen, µε εναντιοµερική περίσσεια 

της τάξης του 95% (απόδοση 45%)103.  

 ρακ α’-υπο  νι ολύθηκα σης 

εναντιοεκλεκτικά από αυτά τα ένζυµα. Για παράδειγµα το (R)-(-)-µανδελικό οξύ παράχθηκε 

σε ς αποδόσεις από το αντίστοιχο ρακεµικό µανδελονιτρίλιο, χρησ ας 

την R οεκλεκτική νιτριλάση από Alkaligenes faecalis ΑΤCC8750104. Οπτικώς ενεργά 

αµινοξέα παράγονται επίσης από 2-αµινονιτρίλια. Τα αµινοξέα που 

πα αι της L-στερεοδοµής µε εξαίρεση την αλανίνη η οποία επέδειξε την αντίθετη 

στερεοεκλεκτικότητα105. 

Σε δι-ενζυµατικά συστήµατα (νιτριλοϋδρατάση-αµιδάση) έχει γενικώς παρατηρηθεί 

ότ  δι πραγµατ ά την υδ υ αµιδίου (από το 

ένζυµο αµιδάση). Πρόσφατα δείχθηκε ότι ορισµένες νιτριλοϋδρατάσες είναι επίσης 

στερεοεκλεκτικές στη φύση. Μία S-εκλεκτική νιτριλοϋδρατάση από Agrobacterium 

tume d3106 καθώς και µία νιτριλοϋδρατάση από Pseudomonas putida107, οι οποίες και 

οι δύο ετατρέπουν τα (!)-2-αρυλοπροπιονιτρίλια εκλεκτικά στα αντίστοιχα (S) αµίδια, 

ια στερεοεκλκτική 

νιτριλοϋδρατάση η οποία µετατρέπει το φαινυλογλυκινονιτρίλιο σε φαινυλογλυκίνη, ένα 

πρόδρο 8

 ο η

 νιτριλίων 

(συµπε

µ

10

,S)-(!)-ibupro

∆ιάφορα εµικά κατεστηµένα τρίλια υδρ ν επί

 πολύ υψηλέ

-εναντι

ιµοποιώντ

τα αντίστοιχα 

ράγονται είν

ι η εναντιοµερική άκριση οποιείται κατ ρόλυση το

faciens 

 µ

έχουν αποµονωθεί και χαρακτηριστεί. Πρόσφατα αποµονώθηκε µ

µο µόριο για ηµισυνθετικές κεφαλοσπορίνες και πενικιλίνες10 .    

 

Β. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Τα συνθετικά νιτρίλια είναι ευρέως διαδεδοµένα στ  περιβάλλον µε τ  µορφή 

απόβλητων βιοµηχανικών υδάτων. Τα περισσότερα από αυτά είναι τοξικά, καρκινογόνα και 

ικανά να προκαλέσουν µεταλλάξεις στη φύση και για το λόγο αυτό, χρήζει ιδιαίτερης 

σηµασίας ο έλεγχος της απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον. Ένα µίγµα λοιπόν 

καλλιέργειας από βακτήρια που περιέχουν διαφορετικά υδρολυτικά ένζυµα

ριλαµβανοµένης της νιτριλάσης, της νιτριλοϋδρατάσης και της αµιδάσης) που 

µεταβολίζουν τα εκλούσµατα που περιέχουν ακρυλονιτρίλιο, φουµαρονιτρίλιο, 

σουκινονιτρίλιο κ.λ.π., µπορούν να δράσουν για την βιοαποικοδόµηση των τοξικών αυτών 

νιτριλίων στα απόβλητα. Η χρήση εξειδικευµένων αναλογιών από µικροοργανισµούς για τον 

καθαρισ ό των τοξικών αποβλήτων, µπορεί να αποτελέσει µία πολύτιµη εναλλακτική 

προσέγγιση στις ήδη υπάρχουσες µεθοδολογίες109.  
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Γ. ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΩΝ (HERBICIDES) 

 

 

 

καθώς

Η παρατεταµένη έκθεση σε µικροβιοκτόνα νιτρίλια [dichlobenil (2,6-

διχλωροβενζονιτρίλιο), bromoxynil (3,5-διβρωµο-4-υδροξυβενζονιτρίλιο)] έχουν σαν 

αποτέλεσµα συµπτώµατα όπως απώλεια βάρους, πυρετό, ναυτία, πονοκεφάλους και 

προβλήµατα του ουροποιητικού συστήµατος. Τα ένζυµα που αποικοδοµούν νιτρίλια 

µπορούν εύκολα να υδρολύσουν αυτές τις οµάδες νιτριλίου και να αποτρέψουν τα 

µικροβιοκτόνα αυτά να µπουν στην τροφική αλυσίδα. 

 

Συνοπτικά λοιπόν µπορεί να πει κανείς ότι τα τρία µεγάλα σηµεία σταθµός στη 

µελέτη των νιτριλίων110 συνοψίζονται στο Σχήµα 15. Αρχικά φαίνονται τρία παραδείγµατα 

βιοµετατροπών: η µετατροπή του ακρυλονιτριλίου σε ακρυλαµίδιο, από το ένζυµο 

νιτριλοϋδρατάση,  και η σύνθεση του νικοτινικού οξέος και του 4-κυανοβενζοϊκού 

οξέος από τα αντίστοιχα νιτρίλια από νιτριλάση. Το δεύτερο µεγάλο σηµείο σταθµός είναι η 

βιοσύνθεση της φυτικής ορµόνης ινδολο-3-οξικό οξύ111, ενώ τέλος εξίσου σηµαντική είναι 

και η δυνατότητα βιοαποικοδόµησης βιοµηχανικά χρησιµοποιούµενων νιτριλίων. 
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Σχήµα 15: Τρία σηµεία σταθµός στη µελέτη των νιτριλίων. 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι νιτριλάσες αποτελούν χρήσιµα ένζυµα για την 

µετατροπή οργανικών νιτριλίων στα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα. Αυτό που κάνει τα 

ένζυµα αυτά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι η ικανότητά τους να υδρολύουν τόσο 

τοποεκλεκτικά, µεταξύ ίδιων οµάδων σε διαφορετικές θέσεις στο ίδιο µόριο, όσο και 

εναντιοεκλεκτικά, ως προς το ένα εναντιοµερές ενός ρακεµικού µίγµατος ή µεταξύ 

εναντιοτοπικών οµάδων ή επιφανειών του ίδιου µορίου. Τα πλεονεκτήµατα που 

συγκεντρώνουν τα ένζυµα αυτά και που καθιστούν τη µελέτη τους ενδιαφέρουσα 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

i. Είναι εµπορικά διαθέσιµα σε καθαρή µορφή (αποµονωµένες νιτριλάσες). 

ii. Είναι σταθερά στις συνθήκες φύλαξής τους. 

iii. Είναι εύκολα στη χρήση τους (δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενεργοποίηση των    

ενζύµων). 

iv. ∆εν απαιτούν τη χρήση άλλων ενζύµων ή συνενζύµων. 

v. Επιδέχονται ένα σχετικά ευρύ φάσµα υποστρωµάτων. 

vi. Οι αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά µε την τοποεκλεκτικότητα και την 

εναντιοεκλεκτικότητα που εµφανίζουν είναι σχετικά περιορισµένες, γεγονός που 

καθιστά τα ένζυµα αυτά αντικείµενο ενός αναπτυσσόµενου τοµέα έρευνας. 

 

Η παρούσας ερευνητική εργασία αφορά επτά νέες αποµονωµένες νιτριλάσες και 

χωρίζεται σε τρεις κύριους τοµείς: 

 

Α) Μελέτη δραστικότητας νιτριλασών 

Β) ∆ιερεύνηση εναντιοεκλεκτικότητας νιτριλασών 

Γ) ∆ιερεύνηση τοποεκλεκτικότητας νιτριλασών 

 

 Οι τρεις αυτοί τοµείς θα αναπτυχθούν διεξοδικά στα κεφάλαια που ακολουθούν. 
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II. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
Πριν από την παράθεση και σχολιασµό των αποτελεσµάτων θα ήταν σκόπιµο να 

γίνει µία αναφορά στη γενική µεθοδολογία που αναπτύχθηκε, δηλαδή στα βήµατα που 

ακολουθήθηκαν, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυτή η ερευνητική εργασία.  

 

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

.  Μετά από µελέτη των διαθέσιµων βιβλιογραφικών πηγών, για την παρακολούθηση 

των αντιδράσεων των νιτριλασών µε οργανικά υποστρώµατα, βρέθηκε ότι στο µεγαλύτερο 

µέρος τους, η αναλυτική τεχνική που χρησιµοποιείται είναι η Υγρή Χρωµατογραφία 

Υψηλής Απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography, HPLC). 

Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής, που την καθιστούν την πλέον διαδεδοµένη 

για την παρακολούθηση τέτοιου είδους ενζυµικών αντιδράσεων συνοψίζονται παρακάτω: 

i. Η µέθοδος είναι αρκετά ταχεία µιας και τα οργανικά µόρια των οποίων επιδιώκεται ο 

διαχωρισµός (αντιδρώντα νιτρίλια και προϊόντα οξέα), έχουν σχετικά µικρό µοριακό 

βάρος, µε αποτέλεσµα να έχουν σχετικά µικρό χρόνο κατακράτησης στις στήλες του 

χρωµατογράφου HPLC. 

ii. Η οργανολογία και η αρχή λειτουργίας του οργάνου είναι απλή. 

iii. Γίνεται δυνατή η χρήση παραπάνω από µίας στήλης διαχωρισµού ανάλογα µε το αν τα 

υπό µελέτη µόρια εµφανίζουν ή όχι χειροµορφία (στήλη µε χειρόµορφη στατική φάση 

ή όχι). 

iv. Στην περίπτωση όπου χρησιµοποιείται υδατικός διαλύτης έκλουσης, η κατεργασία των 

δειγµάτων της ενζυµικής αντίδρασης είναι εξαιρετικά απλή, µιας και δεν είναι 

απαραίτητη η µεταφορά των οργανικών ενώσεων στην οργανική φάση, πράγµα που 

πρωθύστερα απαιτείται, σε περίπτωση που ο διαλύτης έκλουσης είναι οργανικός. 

 

Η µέθοδος αυτή όµως εµφανίζει και µία σειρά από µειονεκτήµατα: 

i. Οι µεταβλητές τις οποίες κάποιος πρέπει να ρυθµίσει προκειµένου να προχωρήσει 

στην ανάλυση είναι πολλές: α) επιλογή της κατάλληλης στήλης διαχωρισµού, β) 

επιλογή του σωστού µήκους κύµατος του ανιχνευτή, γ) επιλογή του κατάλληλου 
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συνδυασµού διαλυτών έκλουσης, δ) επιλογή του καταλληλότερου ρυθµού ροής (flow 

rate) του διαλύτη έκλουσης για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού διαχωρισµού. Ο 

τόσο µεγάλος αριθµός µεταβλητών που πρέπει να ρυθµιστούν, αυξάνει τη δυσκολία 

της ανάλυσης καθώς και την πιθανότητα σφάλµατος. 

ii. Ο ανιχνευτής του οργάνου είναι UV-ανιχνευτής και όχι FID, µε αποτέλεσµα να µην 

είναι δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισµός µέσω των ολοκληρώσεων των κορυφών του 

χρωµατογραφήµατος. 

iii. Οι κορυφές οι οποίες ανιχνεύτηκαν µε δοκιµές γνωστών δειγµάτων στο HPLC ήταν 

πολύ ευρείες, ενώ στο πλήθος των περιπτώσεων, όταν το δείγµα αποτελούνταν από 

µίγµα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι κορυφές αυτών στο χρωµατογράφηµα 

αλληλεπικαλύπτονταν κάνοντας αδύνατο το διαχωρισµό τους µε όποια και αν από τις 

µεταβλητές του οργάνου επιχειρήθηκε να βελτιστοποιηθεί. 

iv. Τα αποτελέσµατα (χρωµατογραφήµατα) δεν ήταν επαναλήψιµα, γεγονός που 

κατέστησε τη µέθοδο µη αξιόπιστη, οπότε και απορρίφθηκε. 

 

 Η δεύτερη πιο διαδεδοµένη αναλυτική τεχνική για την παρακολούθηση της πορείας 

ενζυµικών αντιδράσεων είναι η Αέρια Χρωµατογραφία (Gas Chromatography, GC) και 

είναι η µέθοδος που τελικά επιλέχθηκε για την µελέτη των ενζυµικών αντιδράσεων µε τις 

επτά νέες αποµονωµένες νιτριλάσες. Ανάλογα µε το αν το υπό µελέτη υπόστρωµα εµφανίζει 

ή όχι χειροµορφία, χρησιµοποιήθηκε αέριος χρωµατογράφος που φέρει ή όχι χειρόµορφη 

κολώνα διαχωρισµού σαν στατική φάση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία προσωρινών 

διαστερεοτοπικών µεταβατικών καταστάσεων µεταξύ των εναντιοµερών του δείγµατος και 

της στατικής φάσης.  

  Στην αέρια χρωµατογραφία οι χειρόµορφες στατικές φάσεις πρέπει αφενός να είναι 

σταθερές σε υψηλή θερµοκρασία και αφετέρου να επιτυγχάνουν ικανοποιητικό διαχωρισµό. 

Οι χειρόµορφες στατικές φάσεις που έχουν καθιερωθεί ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. 

 

α) Σε αυτές που η στατική φάση αποτελείται από παράγωγα αµινοξέων1 ή πεπτίδια 

δεσµευµένα σε πολυµερή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εµπορικά 

διαθέσιµη στήλη Chirasil-ValTM της οποίας η στατική φάση είναι ο προπανικός 

εστέρας της tert-βουτυλοαµιδοβαλίνης δεσµευµένος στο πολυµερές του 

διµεθυλοσιλοξανίου2 (Σχήµα 16Α). 
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β) Σε αυτές που η στατική φάση αποτελείται από σύµπλοκα µετάλλων3, κατά κύριο 

λόγο λανθανιδών.4 Οι στήλες αυτές πλεονεκτούν στο διαχωρισµό χειρόµορφων 

υδρογονανθράκων (Σχήµα 16Β). 
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Σχήµα 16: Πληρωτικό υλικό χειρόµορφων στηλών της αέριας χρωµατογραφίας. 

γ) Σε αυτές που η στατική φάση αποτελείται από παράγωγα υδατανθράκων, κατά κύριο 

λόγο κυκλοδεξτρίνες.5 Οι κυκλοδεξτρίνες αποτελούνται από έξι ή περισσότερες α-

(D)-γλυκοπυρανοζικές µονάδες ενωµένες κυκλικά µε α-1,4-γλυκοσιδικούς δεσµούς. 

Στην αέρια χρωµατογραφία χρησιµοποιούνται σε ελεύθερη, ακετυλιωµένη, ή 

αλκυλιωµένη µορφή (συνήθως µεθυλιωµένη). Η χρήση τους, σε σχέση µε τις 

παραπάνω στατικές φάσεις, είναι πιο διαδεδοµένη5 µιας και παρέχουν την 

δυνατότητα ικανοποιητικού διαχωρισµού πληθώρας χειρόµορφων υποστρωµάτων 

όπως είναι: αλκοόλες, αλκένια, αλκυλαλογονίδια, υδρογονάνθρακες, κ.λ.π. Η 

ικανότητα τους αυτή, αποδίδεται στη µορφή τους που επιτρέπει τον επιλεκτικό 

εγκλεισµό του ενός εκ των εναντιοµερών. Έχουν αποµονωθεί και χαρακτηριστεί α, 

β, γ, και δ κυκλοδεξτρίνες και αποτελούνται αντίστοιχα από έξι, επτά οκτώ, και εννιά 

γλυκοπυρανοζικές µονάδες (Σχήµα 17). 
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Σχήµα 17: α- και β-κυκλοδεξτρίνη. 
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2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αναλυτική µέθοδος που επιλέχθηκε για την 

παρακολούθηση των ενζυµικών αντίδράσεων είναι η αέρια χρωµατογραφία. Το γεγονός 

αυτό απαιτεί την πλήρωση κάποιων προϋποθέσεων στην προετοιµασία των δειγµάτων που 

λαµβάνονται από κάθε ενζυµική αντίδραση για την παρακολούθηση της πορείας της. Οι 

απαιτήσεις αυτές είναι: α) Το δείγµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από κάθε ίχνος ενζύµου. 

β) Όλες οι οργανικές ουσίες, αντιδρών νιτρίλιο και προϊόν οξύ, πρέπει να βρίσκονται σε 

οργανικό διαλύτη, δηλαδή απαιτείται η 100% ανάκτηση όλης της ποσότητας, τόσο του 

υποστρώµατος όσο και του προϊόντος, από την υδατική φάση σε οργανική.  γ) Επειδή είναι 

απαγορευτική η διέλευση µέσω της κολώνας διαχωρισµού του GC, ενώσεων όπως οξέα, 

αµίνες, αµίδια κ.λ.π., είναι απαραίτητο, τα προϊόντα οξέα να µετατρέπονται πρώτα στους 

αντίστοιχους εστέρες τους. Η αντίδραση αυτή προϋποθέτει ότι πρέπει να γίνεται ποσοτικά. 

  

Για να ικανοποιηθούν λοιπόν όλες οι παραπάνω απαιτήσεις δοκιµάστηκαν διάφορες 

κατεργασίες δειγµάτων προκειµένου να βρεθεί η πλέον κατάλληλη, η οποία στη συνέχεια 

εφαρµόστηκε στην κατεργασία όλων των δειγµάτων, όλων των ενζυµικών αντιδράσεων, που 

παρουσιάζονται σε αυτήν την εργασία. Οι κατεργασίες που δοκιµάστηκαν καθώς και το 

σκοπό που εξυπηρετεί το κάθε τµήµα αυτής, φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 5. 

 

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

Ο τρόπος παρασκευής των υποστρωµάτων, στις περιπτώσεις όπου δεν είναι 

εµπορικά διαθέσιµα, περιγράφεται αναλυτικά στο πειραµατικό µέρος. Η καθαρότητα των 

οργανικών ενώσεων, που χρησιµοποιήθηκαν ως υποστρώµατα, πιστοποιήθηκε µε αέρια 

χρωµατογραφία και µε 1H-NMR και σε κάθε περίπτωση ήταν η µέγιστη δυνατή. Σε κάθε 

περίπτωση εξετάστηκε η σταθερότητα των υποστρωµάτων στις συνθήκες της ενζυµικής 

αντίδρασης απουσία ενζύµου (τυφλό πείραµα). 
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Πίνακας 5:  Κατεργασίες δειγµάτων που δοκιµάστηκαν για την αεριοχρωµατογραφική 

ανάλυση των δειγµάτων ενζυµικών αντιδράσεων. 

 

Κατεργασία δείγµατος Σκοπός Αποτέλεσµα 

Οξίνιση µε διάλυµα 
τριχλωροοξικού οξέος (TCA) 
50% 

Καταβύθιση αλάτων 
 

Εκχυλίσεις της υδατικής φάσης 
µε οξικό αιθυλεστέρα 

Τα οργανικά µόρια περνούν 
στην οργανική φάση  

Ξήρανση της οργανικής φάσης 
µε θειϊκό µαγνήσιο (MgSO4) 

Αποµάκρυνση υγρασίας ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ∆ΕΝ 
∆ΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ  

Απόσταξη διαλύτη Ευκολότερη η αντίδραση 
εστεροποίησης  

Εστεροποίηση µε διάλυµα 
διαζωµεθανίου σε εξάνιο 

Ποσοτική µετατροπή των 
οργανικών οξέων στους 
αντίστοιχους µεθυλεστέρες τους 

 

Οξίνιση µε διάλυµα 
τριχλωροοξικού οξέος (TCA) 
50% 

Καταβύθιση αλάτων 
 

∆ιήθηση µε celite Αποµάκρυνση στερεών  
Εκχυλίσεις της υδατικής φάσης 
µε οξικό αιθυλεστέρα 

Τα οργανικά µόρια περνούν 
στην οργανική φάση  

Ξήρανση της οργανικής φάσης 
µε θειϊκό µαγνήσιο (MgSO4) 

Αποµάκρυνση υγρασίας ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ∆ΕΝ 
∆ΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ  

Απόσταξη διαλύτη Ευκολότερη η αντίδραση 
εστεροποίησης  

Εστεροποίηση µε διάλυµα 
διαζωµεθανίου σε εξάνιο 

Ποσοτική µετατροπή των 
οργανικών οξέων στους 
αντίστοιχους µεθυλεστέρες τους 

 

Οξίνιση µε διάλυµα 
υδροχλωρίου (HCl) 1 N 

Καταβύθιση αλάτων  

Εκχυλίσεις της υδατικής φάσης 
µε οξικό αιθυλεστέρα 

Τα οργανικά µόρια περνούν 
στην οργανική φάση  

Ξήρανση της οργανικής φάσης 
µε θειϊκό µαγνήσιο (MgSO4) 

Αποµάκρυνση υγρασίας ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 100% 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Απόσταξη διαλύτη Ευκολότερη η αντίδραση 
εστεροποίησης  

Εστεροποίηση µε διάλυµα 
διαζωµεθανίου σε εξάνιο 

Ποσοτική µετατροπή των 
οργανικών οξέων στους 
αντίστοιχους µεθυλεστέρες  

 

Οξίνιση µε διάλυµα 
υδροχλωρίου (HCl) 1 N 

Καταβύθιση αλάτων  

Κορεσµός της υδατικής φάσης 
µε NaCls 

Μείωση της διαλυτότητας των 
οργανικών µορίων στην 
υδατική φάση 

 

Εκχυλίσεις της υδατικής φάσης 
µε οξικό αιθυλεστέρα 

Τα οργανικά µόρια περνούν 
στην οργανική φάση ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ  

Ξήρανση της οργανικής φάσης 
µε θειϊκό µαγνήσιο (MgSO4) 

Αποµάκρυνση υγρασίας  

Απόσταξη διαλύτη Ευκολότερη η αντίδραση 
εστεροποίησης 

 

Εστεροποίηση µε διάλυµα 
διαζωµεθανίου σε εξάνιο 

Ποσοτική µετατροπή των 
οργανικών οξέων στους 
αντίστοιχους µεθυλεστέρες 
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4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ  

 

Όπου κατέστη δυνατό τα προϊόντα των ενζυµικών αντιδράσεων παρασκευάστηκαν 

και µε χηµικό τρόπο. Ο τρόπος παρασκευής των προϊόντων περιγράφεται αναλυτικά στο 

πειραµατικό µέρος. 

 

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Πριν από κάθε ενζυµική αντίδραση πραγµατοποιήθηκε εύρεση των κατά το δυνατό 

καταλληλότερων συνθηκών για την αεριοχρωµατογραφική ανάλυση, µε στόχο την επίτευξη 

του καλύτερου δυνατού διαχωρισµού µεταξύ αντιδρώντος και προϊόντος της κάθε 

αντίδρασης, για την περίπτωση των µη χειρόµορφων υποστρωµάτων, καθώς και των 

εναντιοµερών µεταξύ τους, στην περίπτωση των υποστρωµάτων και των αντίστοιχων 

προϊόντων που εµφανίζουν χειροµορφία. 

 

6. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 

 

Η επιλογή των ποσοτήτων του ενζύµου, του υποστρώµατος καθώς και το είδος του 

ρυθµιστικού διαλύµατος αναφέρονται στο πειραµατικό µέρος. Ο χρόνος της κάθε ενζυµικής 

αντίδρασης και η ταυτοποίηση των προϊόντων περιγράφονται αναλυτικά στα επόµενα 

κεφάλαια. 
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III. ΜΕΛΕΤΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΤΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 

ΝΙΤΡΙΛΑΣΩΝ 

 
Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ 

ΦΑΙΝΥΛΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

 

 Για τη µελέτη της δραστικότητας των επτά αποµονωµένων νιτριλασών, που στο εξής 

θα αναφέρονται ως ΝΙΤ-1 έως ΝΙΤ-7, επελέγησαν τα υποστρώµατα 1-6, τα οποία είναι 

αλκυλοϋποκατεστηµένα παράγωγα του φαινυλακετονιτριλίου (1) και είναι εµπορικά 

διαθέσιµα. Ο στόχος της µελέτης της δραστικότητας των νιτριλασών µε τα υποστρώµατα 

αυτά, ήταν η εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά την επιρροή του µεγέθους του 

υποκαταστάτη στον αρωµατικό δακτύλιο στην δραστικότητα των ενζύµων αυτών, που δίνει 

τη δυνατότητα µιας προσεγγιστικής αξιολόγησης του µεγέθους της κοιλότητας του ενεργού 

κέντρου του κάθε ενζύµου.       

CN

1

CN

2

CN

3

CN CN CN

CH3

CH3

H3C n-Bu t-Bu

Φαινυλακετονιτρίλιο ο-Μεθυλοφαινυλακετονιτρίλιο m-Μεθυλοφαινυλακετονιτρίλιο

4 5 6
p-Μεθυλοφαινυλακετονιτρίλιο p-nBουτυλοφαινυλακετονιτρίλιο p-tΒουτυλοφαινυλακετονιτρίλιο

 

Σχήµα 18: Αλκυλοϋποκατεστηµένα παράγωγα του φαινυλακετονιτριλίου. 

 

1.  Βαθµονόµηση (screening) δραστικότητας των επτά νιτριλασών ως προς το 

φαινυλακετονιτρίλιο (1) 

 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 της εισαγωγής, οι νιτριλάσες, ανάλογα µε 

την εξειδίκευση που εµφανίζουν στα διάφορα υποστρώµατα, χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: αλειφατικές, αρωµατικές και αρυλακετονιτριλάσες. Σαν πρώτο βήµα λοιπόν στη 

µελέτη της δραστικότητας των επτά νιτριλασών µε τα αρωµατικά νιτρίλια 1-6, είναι η 

διαπίστωση του ποιες νιτριλάσες είναι δραστικές σε τέτοιου είδους υποστρώµατα. Με άλλα 
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λόγια, κατ’ αρχήν κρίθηκε απαραίτητο να διαπιστωθεί, ποιες είναι αρωµατικές νιτριλάσες, 

σύµφωνα µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση. 

 Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε η αντίδραση και των επτά νιτριλασών µε το 

δοµικά απλούστερο νιτρίλιο αυτής της σειράς υποστρωµάτων, που ήταν το 1. 

 

 
CN COOHΝιτριλάση

pH 7.5, 30oC
1

COOMe

7

∆ιαζωµεθάνιο
 

 

 

Σχήµα 19: Αντίδραση νιτριλασών µε το φαινυλακετονιτρίλιο. 

 

Η δραστικότητα που επέδειξε το κάθε ένζυµο καθώς και ο χρόνος της κάθε 

αντίδρασης φαίνονται στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6: Αποτελέσµατα ενζυµικών αντιδράσεων µε το φαινυλακετονιτρίλιο 1.  

 

Νιτριλάση Χρόνος αντίδρασης (ώρες) % Μετατροπή 

ΝΙΤ-1 240 - 

ΝΙΤ-2 240 - 

ΝΙΤ-3 240 - 

ΝΙΤ-4 20 100 

ΝΙΤ-5 240 - 

ΝΙΤ-6 0,2 100 

ΝΙΤ-7 1,45 100 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι οι ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-3 και ΝΙΤ-5 δεν 

επέδειξαν καµία δραστικότητα µε αυτό το υπόστρωµα ακόµα και µετά από 240 ώρες 

επώασης. Αντίθετα η ΝΙΤ-6 και η ΝΙΤ-7 εµφάνισαν πολύ µεγάλη δραστικότητα 

µετατρέποντας ποσοτικά το 1 στο προϊόν 7, σε 0,2 ώρες και 1,45 ώρες αντίστοιχα. Η ΝΙΤ-4 

επέδειξε δραστικότητα αλλά µε σαφώς µεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης. Από τα παραπάνω 

αποτελέσµατα λοιπόν, συµπεραίνουµε ότι οι ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 είναι δραστικές σε 

αυτού του είδους τα υποστρώµατα και η δράση τους θα µελετηθεί και µε τα υπόλοιπα 

υποστρώµατα αυτής της σειράς 2-6. 
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2.  Αντιδράσεις των ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 µε τα παράγωγα του 

φαινυλακετονιτριλίου (2-6) 

 

 Οι ενζυµικές αντιδράσεις που έλαβαν χώρα φαίνονται στο Σχήµα 20. 

 

 CN

R

COOH

R

R: -H, o-Me, m-Me, p-Me, p-nBu, p-tBu

Νιτριλάση

pH 7.5, 30oC

∆ιαζωµεθάνιο COOMe

R
1-6 7-12

 

 

 

Σχήµα 20: Αντίδραση νιτριλασών µε παράγωγα του φαινυλακετονιτριλίου. 

 

 Παράλληλα, για την εύρεση των κατάλληλων συνθηκών στον αέριο χρωµατογράφο, 

παρασκευάστηκαν µε χηµικό τρόπο6,7 και οι αντίστοιχοι µεθυλεστέρες των νιτριλίων 7-12, 

σύµφωνα µε την παρακάτω αντίδραση, ενώ η ταυτοποίηση της δοµής τους έγινε µε 1H-

NMR και µε GC-MS. 

 

 CN

R

COOH

R

R: -H, o-Me, m-Me, p-Me, p-nBu, p-tBu

reflux
NaOH COOMe

R
H2SO4(π)

MeOH

7-12

 

 

 

Σχήµα 21: Αντιδράσεις παρασκευής µεθυλεστέρων 7-12. 

 

Παρακάτω παρατίθενται δύο τυπικά χρωµατογραφήµατα. Στο Χρωµατογράφηµα 1 

φαίνεται το ισοµοριακό µίγµα του ο-µεθυλοφαινυλακετονιτριλίου, 2 και του αντίστοιχου 

µεθυλεστέρα 8, που παρασκευάστηκε µε χηµικό τρόπο. Ο χρόνος κατακράτησης για το 

νιτρίλιο ήταν 18,45 min και για τον εστέρα 18,95 min, ενώ όπως φαίνεται η διαφορά στους 

χρόνους κατακράτησής τους είναι αρκετά µεγάλη σε αυτές τις συνθήκες. Στο 

Χρωµατογράφηµα 2 φαίνεται ένα δείγµα ενζυµικής αντίδρασης και συγκεκριµένα της 

αντίδρασης του 2 µε την ΝΙΤ-6 µετά από 2 ώρες επώασης (93 % µετατροπή). 

 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των ενζυµικών αντιδράσεων των ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και 

ΝΙΤ-7 µε τα υποστρώµατα 1-6, καθώς και οι χρόνοι των αντίστοιχων αντιδράσεων, 

φαίνονται στον Πίνακα 7. 
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Χρωµατογράφηµα 1: Ισοµοριακό µίγµα 2-8 Χρωµατογράφηµα 2: ΝΙΤ-6 + 2 (93 % µ/πή) 

  

Πίνακας 7: Αποτελέσµατα ενζυµικών αντιδράσεων των ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 µε τα 

υποστρώµατα 1-6. 

 

ΝΙΤ-4 ΝΙΤ-6 ΝΙΤ-7 
Υπόστρωµα 

 
Χρόνος 

αντίδρασης 
(ώρες) 

% 
Μετατροπή

Χρόνος 
αντίδρασης 

(ώρες) 

%  
Μετατροπή 

Χρόνος 
αντίδρασης 

(ώρες) 

%  
Μετατροπή 

1 20 100  0.2 100  1.45 100 
2 48 100 2.5 100 48 8 
3 24 100 1 100 28 100 
4 22 100 0.4 100 2.2 100 
5 28 100 2.5 100 8 100 
6 52 100 240 75 72 100 

 

3.  Συµπεράσµατα που εξάγονται από τις ενζυµικές αντιδράσεις των ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και 

ΝΙΤ-7 µε τα υποστρώµατα 1-6 

  

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

 

 

Και για τις τρεις νιτριλάσες, εµφανίζεται µία µείωση της δραστικότητας µε αύξηση 

του µεγέθους του αλκυλοϋποκαταστάτη σε πάρα θέση στον αρωµατικό δακτύλιο, 

γεγονός που πιθανά οφείλεται στην αυξηµένη στερεοχηµική παρεµπόδιση που 

εµφανίζουν τα υποστρώµατα αυτά.  

Για τα υποστρώµατα 2, 3, 4 η δραστικότητα µειώνεται, σε κάθε περίπτωση, µε την 

υποκατάσταση του µεθυλίου στον αρωµατικό δακτύλιο, σε θέση -p>-m>-o. Αυτό 

πιθανόν να οφείλεται στην αύξηση της στερεοχηµικής παρεµπόδισης που υπάρχει 

κοντά στο κέντρο της αντίδρασης (οµάδα νιτριλίου), καθώς η οµάδα µεθυλίου 

πλησιάζει πιο κοντά σε αυτό. 
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Η αντίδραση της ΝΙΤ-7 µε το υπόστρωµα 2 είναι εξαιρετικά αργή, δίνοντας ποσοστό 

µετατροπής µόλις 8% σε 48 ώρες. 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι νιτριλάσες ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 αντιδρούν µε τα 

υποστρώµατα 1-6 σε µικρότερους χρόνους από ότι απαιτεί η χηµική τους υδρόλυση 

και µάλιστα ποσοτικά.  

  

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΙΤΡΙΛΙΑ 13-16 

 

Για τη µελέτη της δραστικότητας των επτά νιτριλασών, εκτός από τα 

αλκυλοϋποκατεστηµένα παράγωγα του φαινυλακετονιτριλίου, επελέγησαν και τα νιτρίλια 

13-16. 

CN

13

CN

15
1-Ναφθυλοακετονιτρίλιο Βενζονιτρίλιο

14
2-Ναφθυλοακετονιτρίλιο

CN

16
Ακρυλονιτρίλιο

CN

 

Σχήµα 22: Υποστρώµατα 13-16. 

 

Από αυτά τα 13, 14, 16 είναι εµπορικά διαθέσιµα, ενώ το 15 παρασκευάστηκε 

σύµφωνα µε την παρακάτω αντίδραση.8 O διαχωρισµός του προϊόντος από το µίγµα της 

αντίδρασης έγινε µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης ενώ η ταυτοποίηση της δοµής 

του έγινε µε 1H-NMR και µε GC-MS. 

 

 
NH2OH HCl.

Cl3COCOOCCl3
Et3N(anh.), CHCl3(anh.)

CN
H

O

15

 

 

 

Σχήµα 23: Αντίδραση παρασκευής του 15. 

 

1.  Αντιδράσεις των ΝΙΤ-1 έως ΝΙΤ-7 µε τα υποστρώµατα 13-15 

 

Σε κάθε περίπτωση παρασκευάστηκαν και οι αντίστοιχοι µεθυλεστέρες, 17-19, µε 

χηµικό τρόπο για την εύρεση των κατάλληλων αεριοχρωµατογραφικών τεχνικών. O 
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διαχωρισµός των προϊόντων έγινε µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης, ενώ η 

ταυτοποίηση της δοµής τους έγινε µε 1H-NMR και µε GC-MS. 

 

 

reflux
NaOH

H2SO4(π)

MeOH

17

CN

13

COOH COOMe

reflux
NaOH

H2SO4(π)

MeOH

14

CN COOH

18

COOMe

reflux
NaOH

H2SO4(π)

MeOH
CN

15

COOH COOMe

19

 

Σχήµα 24: Αντιδράσεις παρασκευής µεθυλεστέρων 17-19. 

 

 Τα αποτελέσµατα των ενζυµικων αντιδράσεων φαίνονται στον Πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8: Αποτελέσµατα ενζυµικών αντιδράσεων µε τα υποστρώµατα 13-15, (t*:χρόνος 

αντίδρασης σε ώρες). 

 

ΝΙΤ-1 ΝΙΤ-2 ΝΙΤ-3 ΝΙΤ-4 ΝΙΤ-5 ΝΙΤ-6 ΝΙΤ-7 
Υπόστρωµα 

t*  
% 

Μετ/πή 
t*  

% 

Μετ/πή 
t*  

% 

Μετ/πή 
t*  

% 

Μετ/πή 
t*  

% 

Μετ/πή 
t*  

% 

Μετ/πή 
t*  

% 

Μετ/πή 

13 72 - 72 - 72 - 24 100 72 - 3 100 10 100 

14 72 - 72 - 72 - 24 100 72 - 4,5 100 12 100 

15 72 - 72 - 72 - 17 100 72 - 0,15 100 1,3 100 

 

 

2.  Συµπεράσµατα που εξάγονται από τις ενζυµικές αντιδράσεις των ΝΙΤ-1 έως ΝΙΤ-7 

µε τα υποστρώµατα 13-15 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

 56



Αποτελέσµατα: Μελέτη ∆ραστικότητας Αποµονωµένων Νιτριλασών 

 

 

 

 

 

Οι νιτριλάσες ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-3 ΚΑΙ ΝΙΤ-5 δεν εµφανίζουν καµία δραστικότητα 

µε αυτά τα υποστρώµατα ακόµα και µετά από 72 ώρες επώαση. 

Οι νιτριλάσες ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 εµφανίζουν µείωση της δραστικότητας για το 

υπόστρωµα 14 σε σχέση µε το 13, που πιθανό να οφείλεται σε αύξηση των 

στερεοχηµικών παρεµποδίσεων, ενώ η ΝΙΤ-4 εµφανίζει παρόµοια δραστικότητα για 

τα υποστρώµατα αυτά.  

Η δραστικότητα και των τριών νιτριλασών (ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7) για το 

υπόστρωµα 15, εµφανίζεται αυξηµένη σε σχέση µε το υπόστρωµα 1, το οποίο 

διαφέρει από το προηγούµενο µόνο στο γεγονός ότι περιέχει ένα επιπλέον άτοµο 

άνθρακα ανάµεσα στην οµάδα νιτριλίου και το βενζυλικό δακτύλιο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι νιτριλάσες ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 αντιδρούν µε τα 

υποστρώµατα 13-15 σε µικρότερους χρόνους από ότι απαιτεί η χηµική τους 

υδρόλυση και µάλιστα ποσοτικά.  

 

3.  Το υπόστρωµα 16 

 

 Οι ενζυµικές αντιδράσεις µε το ακρυλονιτρίλιο (16) δεν πραγµατοποιήθηκαν, διότι 

το συγκεκριµένο νιτρίλιο δεν ήταν δυνατό να ανακτηθεί στην οργανική φάση µε τις 

εκχυλίσεις µε οξικό αιθυλεστέρα, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του δείγµατος που 

λήφθηκε κατά τη διάρκεια του τυφλού πειράµατος. Για το λόγο αυτό δοκιµάστηκε µία σειρά 

από άλλους οργανικούς διαλύτες, οι οποίοι όµως µε τη σειρά τους εµφάνισαν την ίδια 

ανικανότητα να µεταφέρουν ποσοτικά στην οργανική φάση, τόσο το ακρυλονιτρίλιο όσο και 

το ακρυλικό οξύ. Οι διαλύτες που δοκιµάστηκαν, εκτός από τον οξικό αιθυλεστέρα, ήταν: ο 

διαιθυλαιθέρας (Εt2Ο), το χλωροφόρµιο (CHCl3), το 1,2-διχλωροβενζόλιο (1,2-C6H4Cl2) και 

το τετραϋδροφουράνιο (THF). O λόγος που ίσως το ακρυλονιτρίλιο εµφανίζει αυτή τη 

δυσκολία είναι η µικρή του λιποφιλία, γεγονός που δυσχεραίνει την ανάκτησή του από την 

υδατική σε κάποια οργανική φάση.       
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΤΑ ΝΕΩΝ 

ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΝΙΤΡΙΛΑΣΩΝ 
 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, οι νιτριλάσες είναι χρήσιµοι βιοκαταλύτες για 

την απ’ ευθείας υδρόλυση νιτριλίων σε οργανικά οξέα. Τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστό 

ότι τα ένζυµα αυτά έχουν την ικανότητα να δρουν εναντιοεκλεκτικά όταν επιδρούν σε 

χειρόµορφα νιτρίλια. Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες χειρόµορφων υποστρωµάτων µε τα 

οποία έχει µελετηθεί στη βιβλιογραφία η εναντιοεκλεκτική δράση νιτριλασών, 

χρησιµοποιώντας ολόκληρους µικροοργανισµούς σαν πηγή των ενζύµων αυτών. 

Η πρώτη κατηγορία αφορά την εναντιοεκλεκτική υδρόλυση ρακεµικών α-

υδροξυνιτριλίων1,2 προς τα αντίστοιχα α-υδροξυοξέα µε τη χρήση ολόκληρων 

µικροοργανισµών. Οι µελέτες που έχουν γίνει φαίνονται στο Σχήµα 25. 

 

 

R CN

OH

rac

Torulopsis
candida

Alcaligenes
faecalis

R COOH

OH

S

R COOH

OH

R

 

 

 

 

R Μικροοργανισµός % ee α-Υδροξυοξέος 

(CH3)2CH- Torulopsis candida >90 

(CH3)2CH-CH2- Torulopsis candida >95 

C6H5- Alcaligenes faecalis ~100 

 

Σχήµα 25:Εναντιοεκλεκτική υδρόλυση α-υδροξυνιτριλίων από ολόκληρους µικροοργανισµούς 

µε δράση νιτριλάσης. 

 

 Πρόσφατα δηµοσιεύθηκε µία εργασία3 στην οποία για πρώτη φορά 

χρησιµοποιούνται αποµονωµένες νιτριλάσες για την εκλεκτική υδρόλυση α-

υδροξυνιτριλίων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής φαίνονται στο Σχήµα 26. 
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 Αr % ee α-Υδροξυοξέος 

C6H5- 98 

2Cl- C6H4 97 

2Br- C6H4 96 

2Me- C6H4 95 

3Cl- C6H4 98 

3Br- C6H4 99 

4F- C6H4 99 

1-ναφθυλο 95 

2-ναφθυλο 98 

3-πυριδυλο 97 

3-θειενυλο 95 

 

 

 

 
Ar CN

OH

rac
Ar COOH

OH

R

Νιτριλάση

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 26: Εναντιοεκλεκτική υδρόλυση α-υδροξυνιτριλίων από αποµονωµένη  νιτριλάση. 

 

 Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία υποστρωµάτων, των οποίων η εναντιοεκλεκτική 

υδρόλυση πραγµατοποιείται µε ακινητοποίηση ολόκληρων µικροοργανισµών, είναι τα α-

αµινονιτρίλια4 για την παρασκευή α-αµινοξέων5,6 (Σχήµα 27). Σε κάθε περίπτωση 

παρατηρήθηκε ο σχηµατισµός του «φυσικού» L-αµινοξέος µε αρκετά µεγάλη 

εκλεκτικότητα7,8. 

 

 

R CN

NH2

rac

Pseudomonas putida ή
Brevibacterium sp. ή

Rhodococcus rhodochrous PA-34 R COOH

NH2

L

R: -CH3, -C2H5, (CH3)2CH-, (CH3)2CH-CH2-, -CH2-Ph, -CH2-S-CH3,

 (CH3)2COOH-,- (CH2)2-CONH2

 

 

 

 

 

Σχήµα 27: Εναντιοεκλεκτική υδρόλυση α-αµινονιτριλίων από ολόκληρους µικροοργανισµούς 

µε δράση νιτριλάσης. 

 

Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τα α-υποκατεστηµένα προπιονιτρίλια9 (Σχήµα 28). 

Τα προϊόντα οπτικώς ενεργά οξέα10,11 είναι χρήσιµες φαρµακευτικά ενεργές ουσίες, 

ιδιαίτερα τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα που αναφέρονται ως profens. Είναι 

γνωστό ότι η δραστικότητα των profens, έγκειται σχεδόν αποκλειστικά στη δράση των S-

εναντιοµερών,12 όπως είναι το (S)-2-(4-ισοβουτυλοφαινυλο)προπιονικό οξύ, γνωστό µε το 

όνοµα (S)-ibuprofen, το οποίο έχει δειχθεί ότι παράγεται από το αντίστοιχο νιτρίλιο, µε τη 
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δράση της νιτριλάσης του µικροοργανισµού Acinetobacter sp.,13 µε εναντιοµερική 

περίσσεια που προσεγγίζει το 95 %.       

 

R

CN

rac

Rhodococcus butanica ή
Acinetobacter sp. ή

Rhodococcus rhodochrous NCIMB 11216
R

COOH

s

H
CH3

 
 

R Μικροοργανισµός % ee οξέος 

C6H5- Acinetobacter sp. 95 

(4-CH3CH2CH(CH3))C6H4- Rhodococcus butanica 87 

(4-Cl)C6H4- Rhodococcus butanica >99 

(4-OCH3)C6H4- Rhodococcus butanica 99 

CH3CH2- Rhodococcus rhodochrous 

NCIMB 11216 

17 

 

Σχήµα 28:Εναντιοεκλεκτική υδρόλυση α-υποκατεστηµένων προπιονιτρίλιων από ολόκληρους 

µικροοργανισµούς µε δράση νιτριλάσης. 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

 Τα υποστρώµατα µε τα οποία επιλέχθηκε να διερευνηθεί η εναντιοεκλεκτικότητα 

των επτά αποµονωµένων νιτριλασών ήταν τα αρυλοϋποκατεστηµένα β-υδροξυνιτρίλια 20-

25 (Σχήµα 29). Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν αυτά τα υποστρώµατα ήταν η 

εξαιρετικής σηµασίας διερεύνηση του αν οι νιτριλάσες αυτές µπορούν να υδρολύσουν 

εκλεκτικά το ένα εναντιοµερές από το ρακεµικό µίγµα του β-υδροξυνιτριλίου, προς τα 

αντίστοιχα χειρόµορφα β-υδροξυοξέα. 

Τα µόρια αυτά είναι πολύ σηµαντικά τόσο ως αντιδραστήρια όσο και ως τεχνικά 

προϊόντα στην οργανική χηµεία. Τα β-υδροξυνιτρίλια έχουν χρησιµοποιηθεί14,15 ευρέως 

στην παρασκευή µιας ποικιλίας ενδιαµέσων για φυσικές βιοδραστικές  ενώσεις.16, 17 

Επιπλέον, µιας και η νιτριλοµάδα µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε άλλες λειτουργικές 

οµάδες, τα χειρόµορφα β-υδροξυνιτρίλια εµφανίζουν τεράστιο συνθετικό ενδιαφέρον για 

την παρασκευή οπτικώς ενεργών β-υδροξυαµιδίων,18 β-υδροξυοξέων,19 β-υδροξυεστέρων,20 

διολών21 και αµινοαλκοολών.22 Επιπλέον η στερεογονικότητα στην υδροξυλοµάδα σε αυτά 

τα µόρια, επιτρέπει την ελεγχόµενη γένεση νέων ασύµµετρων κέντρων οδηγώντας µε 

διαστερεοεκλεκτικό τρόπο στην παρασκευή 1,3-διολών23 και 1,3-αµινοαλκοολών,24 
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σηµαντικά ενδιάµεσα για την σύνθεση πολλών φυσικών προϊόντων, αντιβιοτικών25,26 και 

άλλων χειρόµορφων συνθόνων.27  
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Σχήµα 29: Αρυλο υποκατεστηµένα β-υδροξυνιτρίλια. 

 

Παραδείγµατα τέτοιων ουσιών είναι το fluoxetine28, το tomoxetine29 και  το 

nisoxetine τα οποία είναι από τα πιο σηµαντικά φάρµακα για τη θεραπεία ψυχιατρικών 

παθήσεων και προβληµάτων στο µεταβολισµό. Συγκεκριµένα το fluoxetine, στην ρακεµική 

του µορφή, αποτελεί το γνωστό αντικαταθλιπτικό φάρµακο prozac και χορηγείται σε 

ασθενείς που εµφανίζουν συµπτώµατα άγχους, αλκοολισµού, πόνους ηµικρανίας, 

διαταραχή µνήµης και ύπνου καθώς και βουλιµία. Πρόσφατα,30 οι τρεις αυτές 

φαρµακευτικές ουσίες συντέθηκαν, µε αρκετά ικανοποιητικές τιµές εναντιοµερικής 

περίσσειας, µε χρήση σαν πρόδροµου µορίου το (S) εναντιοµερές αρυλο υποκατεστηµένων 

β-υδροξυνιτριλίων που προέκυψαν από κινητικό διαχωρισµό χρησιµοποιώντας µία λιπάση. 

Οι ενώσεις αυτές που παράγονται από οπτικώς ενεργά β-υδροξυνιτρίλια, είναι 

συνθετικά ενδιαφέροντα λειτουργικά χειρόµορφα ενδιάµεσα τόσο στην ασύµµετρη σύνθεση 

όσο και στην φαρµακευτική χηµεία. Συγκεκριµένα τα β-υδροξυοξέα είναι πολύ χρήσιµα31 

µόρια, µιας και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν πρόδροµες ενώσεις των β-αναστολέων 

και των 1,3-αµινοαλκοολών, που είναι ενδιάµεσα στη σύνθεση ενός µεγάλου αριθµού 
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φυσικών προϊόντων, αντιβιοτικών και άλλων χειρόµορφων µορίων.32, 33 Για παράδειγµα, ο 

Banfi34 και οι συνεργάτες του ανέφεραν την χρησιµότητα των µονο-προστατευµένων β,γ-

διϋδροξυεστέρων στην σύνθεση των φαρµακολογικά σηµαντικών αντιβιοτικών β-λακτάµης.       
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Σχήµα 30:Χηµειοενζυµική σύνθεση των (S) εναντιοµερών των φαρµάκων Fluoxetine, 

Tomoxetine και Nisoxetine µε κινητικό διαχωρισµό του ρακεµικού 3-υδροξυ-3-

φαινυλοπροπανονιτριλίου, καταλυόµενη από µία λιπάση. 

 

 Από τα παραπάνω λοιπόν είναι εµφανές ότι τα οπτικώς ενεργά β-υδροξυνιτρίλια, β-

υδροξυοξέα, β-υδροξυεστέρες κ.λ.π., είναι µόρια µείζονος σηµασίας για την σύνθεση 

άλλων χρήσιµων ουσιών (φάρµακα, φυσικά προϊόντα, χειρόµορφες συνθόνες) και για αυτό 

η εύρεση νέων τεχνικών για την παρασκευή τους αποτελεί ένα αναπτυσσόµενο τοµέα 

έρευνας.      

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

 Η µεθοδολογία που ακολουθείται για την παρακολούθηση των ενζυµικών 

αντιδράσεων των αποµονωµένων νιτριλασών µε αρυλοϋποκατεστηµένα β-υδροξυνιτρίλια 

είναι σε γενικές γραµµές η ίδια µε αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1 του µέρους 

Αποτελέσµατα-Συζήτηση. Συνοπτικά πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω βήµατα: 
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• Παρασκευή των ρακεµικών υποστρωµάτων καθώς και των αντίστοιχων ρακεµικών 

µεθυλεστέρων µε χηµικό τρόπο και ταυτοποίηση της δοµής τους µε 1Η-NMR και 

GC-MS. 

• Εύρεση των κατάλληλων συνθηκών σε αέριο χρωµατογράφο, που φέρει χειρόµορφη 

στατική φάση, για τον καλύτερο δυνατό διαχωρισµό των δύο εναντιοµερών των 

εστέρων καθώς και των νιτριλίων. 

• Βαθµονόµηση (screening) της δραστικότητας επτά νιτριλασών στην υδρόλυση του 

3-φαινυλο-3-υδροξυπροπανονιτριλίου, ως πρότυπου β-υδροξυνιτριλίου. 

• Ενζυµική υδρόλυση των υπολοίπων β-υδροξυνιτριλίων αυτής της σειράς µε τις 

νιτριλάσες που επέδειξαν δραστικότητα. 
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II. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ β-Υ∆ΡΟΞΥΝΙΤΡΙΛΙΩΝ 

(20-25) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΡΑΚΕΜΙΚΩΝ β-

Υ∆ΡΟΞΥΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΩΝ (26-30) ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 
 

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 20-25 

 

 Τα β-υδροξυνιτρίλια 20-24 παρασκευάστηκαν µε επίδραση t-βουτοξειδίου του 

καλίου (t-BuOK), σε ακετονιτρίλιο (CH3CN) προς τη δηµιουργία του ανιόντος του και στη 

συνέχεια προσθήκη της αρωµατικής αλδεΰδης.35 Η γενική αντίδραση που πραγµατοποιείται 

φαίνεται στο Σχήµα 31. Οι ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν, ο χρόνος και η απόδοση της 

κάθε αντίδρασης περιγράφονται αναλυτικά στο πειραµατικό µέρος.  

 

 

X: -H, o-Me, p-Me, p-F, p-CF3

CH3CN t-BuOK+
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CN
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20-25

 

 

 

 

 

Σχήµα 31: Αντίδραση παρασκευής αρυλο υποκατεστηµένων β-υδροξυνιτριλίων. 

 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε όλες τις αντιδράσεις παρασκευής των β-

υδροξυνιτριλίων, σαν παραπροϊόν ανιχνεύτηκε το αντίστοιχο προϊόν αφυδάτωσης. Το 

υπόστρωµα 25 δεν κατέστη δυνατό να παρασκευαστεί ακόµα και µετά από επανάληψη της 

αντίδρασης τρεις φορές, ενώ το µόνο προϊόν που ανιχνεύτηκε ήταν το προϊόν αφυδάτωσης. 

O διαχωρισµός των προϊόντων από το µίγµα της αντίδρασης έγινε µε χρωµατογραφία 

στήλης µεσαίας πίεσης ενώ η ταυτοποίηση της δοµής έγινε µε 1H-NMR και GC-MS.  

 

Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 26-30 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την εύρεση των κατάλληλων αεριοχρωµατογραφικών 

συνθηκών, ήταν απαραίτητη η παρασκευή των αντίστοιχων ρακεµικών µεθυλεστέρων 26-

30 µε χηµικό τρόπο, δηλαδή των αναµενόµενων προϊόντων των ενζυµικών αντιδράσεων. Η 

παρασκευή τους έγινε µε την αντίδραση Reformatsky36 και παρουσιάζεται στο Σχήµα 32. 
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Οι ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν, ο χρόνος και η απόδοση της κάθε αντίδρασης 

περιγράφονται αναλυτικά στο πειραµατικό µέρος. 

 

 

X: -H, o-Me, p-Me, p-F, p-CF3
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Σχήµα 32: Αντίδραση Reformatsky για την παρασκευή αρυλοϋποκατεστηµένων β-υδροξυ 

µεθυλεστέρων. 

 

 O διαχωρισµός των προϊόντων από το µίγµα της αντίδρασης έγινε µε 

χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης ενώ η ταυτοποίηση της δοµής έγινε µε 1H-NMR και 

GC-MS.  
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III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ β-

Υ∆ΡΟΞΥΝΙΤΡΙΛΙΑ 20-24 
 

Α. ΕΝΖΥΜΙΚΗ Υ∆ΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ 20 ΜΕ ΤΙΣ ΝΙΤ-1 ΕΩΣ ΝΙΤ-7 

 

Το υπόστρωµα το οποίο δοκιµάστηκε µε όλες τις αποµονωµένες νιτριλάσες, 

προκειµένου να διαπιστωθεί ποιες από αυτές εµφανίζουν δραστικότητα µε τα β-

υδροξυνιτρίλια, ήταν το δοµικά απλούστερο αυτής της σειράς υποστρωµάτων, δηλαδή το 3-

υδροξυ-3-φαινυλοπροπανονιτρίλιο, 20. Πριν όµως από την πραγµατοποίηση των ενζυµικών 

αντιδράσεων επιχειρήθηκε να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες στον αέριο χρωµατογράφο, 

προκειµένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός διαχωρισµός των δύο εναντιοµερών του 

ρακεµικού µίγµατος του 3-υδροξυ-3-φαινυλοπροπανικού µεθυλεστέρα, 26, ο οποίος 

παρασκευάστηκε µε χηµικό τρόπο. Παρ’ όλες όµως τις συνθήκες που δοκιµάστηκαν, ο 

διαχωρισµός των εναντιοµερών του µεθυλεστέρα δεν ήταν ικανοποιητικός. 

Για το λόγο αυτό επιχειρήθηκε ο διαχωρισµός των εναντιοµερών εστέρων µε 1Η-

NMR. Ο στόχος ήταν να παρασκευαστεί ο αιθέρας του ρακεµικού 26 µε το ένα 

εναντιοµερές του χειρόµορφου αντιδραστηρίου του Mosher [(+)-MTPA]. Με τον τρόπο 

αυτό επιχειρήθηκε να µετατραπούν τα δύο εναντιοµερή του 26 σε διαστερεοµερή και να 

γίνει δυνατή η διάκρισή τους στο NMR. Οι αντιδράσεις που πραγµατοποιήθηκαν37,38 

φαίνονται στο Σχήµα 33.  
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Σχήµα 33: Αντίδραση παρασκευής των δύο διαστερεοµερών MTPA-26. 

 

Παρ’ όλο όµως το γεγονός ότι η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε τρεις φορές, σε 

καµία περίπτωση δεν έγινε δυνατή η παρασκευή του αναµενόµενου εστέρα, µε αποτέλεσµα 

η µέθοδος να απορριφθεί.     

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν αντιδράσεις προστασίας της υδροξυλοµάδας του 

µεθυλεστέρα και έγινε εκ νέου προσπάθεια διαχωρισµού των δύο εναντιοµερών στον αέριο 
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χρωµατογράφο. Η προστατευτική οµάδα που δοκιµάστηκε πρώτη ήταν η ακυλοµάδα 

(CH3CO-) ενώ η αντίδραση προστασίας39 της υδροξυλοµάδας που πραγµατοποιήθηκε 

φαίνεται στο Σχήµα 34. 
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Σχήµα 34: Αντίδραση παρασκευής του ακυλο προστατευµένου β-υδροξυ µεθυλεστέρα. 

 

Παρόλο που η αντίδραση προστασίας του υδροξυεστέρα ήταν ποσοτική, µετά από 

ανάδευση για 12 ώρες, δε βρέθηκαν οι κατάλληλες αεριοχρωµατογραφικές συνθήκες για 

τον διαχωρισµό των εναντιοµερών. Η δεύτερη προστατευτική οµάδα που επιλέχθηκε ήταν η 

τριµεθυλοσιλιλοµάδα ((CH3)3Si- ή TMS) ενώ η αντίδραση προστασίας40 που 

πραγµατοποιήθηκε φαίνεται στο Σχήµα 35.  
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Σχήµα 35:Αντίδραση παρασκευής του τριµεθυλοσιλυλο προστατευµένου β-υδροξυ 

µεθυλεστέρα. 

 

Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε µε επίδραση τριµεθυλοσιλυλο χλωριδίου (ΤΜSCl) 

και καταλυτικής ποσότητας 1,1,1-3,3,3-εξαµεθυλοδισιλαζανίου (HMDS) σε διαλύτη 

πυριδίνη και ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου (r.t.) για 30 min. Η απόδοση της 

αντίδρασης είναι 100 % µετατρέποντας ποσοτικά τον 3-µεθυλο-3-υδροξυπροπανικό 

µεθυλεστέρα στον αντίστοιχο TMS-αιθέρα. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε ικανοποιητικός 

διαχωρισµός των εναντιοµερών εστέρων οπότε και η µέθοδος αυτή επιλέχθηκε να 

ακολουθηθεί στην κατεργασία όλων των δειγµάτων που ελήφθησαν από κάθε ενζυµική 

αντίδραση για την αεριοχρωµατογραφική τους ανάλυση. Συνολικά λοιπόν η κατεργασία 

που υπέστησαν τα δείγµατα των αντιδράσεων ήταν η εξής: 
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Οξίνιση µε διάλυµα υδροχλωρίου (HCl) 1 N µέχρι pH 1. 

Κορεσµός της υδατικής φάσης µε NaCls. 

Εκχυλίσεις της υδατικής φάσης µε οξικό αιθυλεστέρα. 

Ξήρανση της οργανικής φάσης µε θειικό µαγνήσιο (MgSO4). 

Απόσταξη διαλύτη. 

Εστεροποίηση µε διάλυµα διαζωµεθανίου σε εξάνιο. 

Απόσταξη διαλύτη. 

Επίδραση TMSCl και HMDS σε διαλύτη πυριδίνη και ηρεµία για 30 min, για την 

παρασκευή του TMS αιθέρα του β-υδροξυµεθυλεστέρα και του β-υδροξυνιτριλίου 

που δεν αντέδρασε. 

 

Οι αντιδράσεις και µε τα επτά ένζυµα επαναλήφθηκαν τρεις φορές. Σχηµατικά οι 

αντιδράσεις που έλαβαν χώρα φαίνονται στο Σχήµα 36. 
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Σχήµα 36: Αντίδραση νιτριλασών µε το 20. 

 

 Παρακάτω φαίνονται δύο τυπικά χρωµατογραφήµατα. Στο Χρωµατογράφηµα 3 

φαίνεται το µίγµα του ρακεµικού β-υδροξυνιτριλίου και του ρακεµικού β-υδροξυεστέρα 

µετά από αντίδραση τους µε TMSCl. Ο χρόνος κατακράτησης για το νιτρίλιο ήταν ~120 

min και για τον εστέρα ~115,5 min, ενώ όπως φαίνεται ο διαχωρισµός των εναντιοµερών 

του 32 είναι ικανοποιητικός σε αυτές τις συνθήκες. Στο Χρωµατογράφηµα 4 φαίνεται ένα 

δείγµα ενζυµικής αντίδρασης και συγκεκριµένα της αντίδρασης του 20 µε την ΝΙΤ-2 µετά 

από 4 ηµέρες επώασης (55 % ee σε 23 % µετατροπή). Στο χρωµατογράφηµα αυτό 
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παρατηρείται η ύπαρξη δύο επιπλέον κορυφών, στα 103 min και στα 118 min, οι οποίες δεν 

µπορούν να αποδοθούν ούτε στο αντιδρών νιτρίλιο αλλά ούτε και στο προϊόν οξύ.  
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Χρωµατογράφηµα 3 Χρωµατογράφηµα 4 

 

Για να διερευνηθεί αν αυτές οι νέες κορυφές προέρχονται από την ενζυµική 

αντίδραση ή όχι, πραγµατοποιήθηκε τυφλό πείραµα µόνο µε το 20, στις συνθήκες της 

ενζυµικής αντίδρασης χωρίς την παρουσία ενζύµου και ακολουθήθηκε η τυπική κατεργασία 

του δείγµατος. Το χρωµατογράφηµα που λήφθηκε (Χρωµατογράφηµα 5) έδειξε ότι και οι 

δύο αυτές νέες κορυφές οφείλονται σε κάποια παραπροϊόντα του νιτριλίου, που παράγονται 

κατά τη διαδικασία της προετοιµασίας του δείγµατος για την αεριοχρωµατογραφική 

ανάλυση. Η ίδια δοκιµασία πραγµατοποιήθηκε και µε τον πρότυπο ρακεµικό υδροξυεστέρα 

26, στις ίδιες συνθήκες, αλλά δεν ανιχνεύθηκε κανένα άλλο προϊόν εκτός από τον 

αντίστοιχο TMS-αιθέρα 32, στα ~115,5 min.  

Τα πειράµατα αυτά κατέστησαν σαφές ότι ο υπολογισµός του ποσοστού µετατροπής 

της κάθε ενζυµικής αντίδρασης, πρέπει να υπολογίζεται από το λόγο του ολοκληρώµατος 

της κορυφής του 32 (~115,5 min) προς το άθροισµα των ολοκληρωµάτων και των τριών 

άλλων κορυφών που αντιστοιχούν στο νιτρίλιο (νιτρίλιο που δεν αντέδρασε, ~118 min, και 

παραπροϊόντα του νιτριλίου οφειλόµενα στην κατεργασία του δείγµατος, 103 min και 118 

min). Έγινε επίσης σαφές ότι δεν υπήρχε κανένα σφάλµα στον υπολογισµό του ποσοστού 

εναντιοµερικής περίσσειας του προϊόντος εστέρα της ενζυµικής αντίδρασης. 
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Χρωµατογράφηµα 5 

 

Στον Πίνακα 9 φαίνονται χαρακτηριστικά αποτελέσµατα των ενζυµικών 

αντιδράσεων και των επτά νιτριλασών µε το 20, οι χρόνοι αντίδρασης και τα αντίστοιχα 

ποσοστά µετατροπής και ποσοστά εναντιοµερικής περίσσειας του προϊόντος 29. Η απόλυτη 

στερεοχηµεία του προϊόντος είναι κάτι που µένει να διερευνηθεί. 

 

 Πίνακας 9: Αποτελέσµατα ενζυµικών αντιδράσεων µε το υπόστρωµα 20. 

        

Νιτριλάση 
Χρόνος Αντίδρασης 

(ηµέρες) 
% Μετατροπή % ee 

6 6 58 
ΝΙΤ-1 

8 7 61 

4 23 55 

6 38 50 ΝΙΤ-2 

7 42 48 

6 11 19 
ΝΙΤ-3 

11 12 20 

6 13 7 
ΝΙΤ-4 

8 14 7 
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ΝΙΤ-5 8 - - 

0,125 6 1 

0,333 15 1 ΝΙΤ-6 

1 42 2 

1 8 63 
ΝΙΤ-7 

3 32 59 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

 

 

 

 

 

 

 

Η νιτριλάση ΝΙΤ-5 δεν εµφανίζει καµία δραστικότητα µε αυτό το υπόστρωµα ακόµα 

και µετά από 8 ηµέρες επώαση. Για το λόγο αυτό αποκλείεται από την περαιτέρω 

µελέτη της µε τα υπόλοιπα µέλη αυτής της σειράς υποστρωµάτων. 

Οι νιτριλάσες ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 εµφανίζουν αντίθετη εναντιοεκλεκτικότητα σε 

σχέση µε όλες τις άλλες νιτριλάσες. 

Οι νιτριλάσες ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 εµφανίζουν τη µεγαλύτερη δραστικότητα για το 

υπόστρωµα 20. 

Οι νιτριλάσες ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2 και ΝΙΤ-7 εµφανίζουν ικανοποιητική 

εναντιοεκλεκτικότητα για το υπόστρωµα αυτό. 

Οι νιτριλάση ΝΙΤ-3 αποκλείεται από την περαιτέρω µελέτη µε τα υπόλοιπα µέλη 

αυτής της σειράς υποστρωµάτων µιας και εµφανίζει σχετικά µικρή δραστικότητα 

(12 % µετατροπή µετά από 11 ηµέρες επώαση), αλλά και µικρή 

εναντιοεκλεκτικότητα (µόλις 20 % ee στο 12 % µετατροπής). 

Οι νιτριλάσες ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 επιλέγονται να µελετηθούν 

περαιτέρω µε τα υπόλοιπα υποστρώµατα αυτής της σειράς. 
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Αποτελέσµατα: ∆ιερεύνηση Εναντιοεκλεκτικότητας Αποµονωµένων Νιτριλασών 

Β.  ΕΝΖΥΜΙΚΗ Υ∆ΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ 21 ΜΕ ΤΙΣ ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 ΚΑΙ 

ΝΙΤ-7 

 

 Για τη διερεύνηση της εναντιοεκλεκτικότητας που επιδεικνύουν οι νιτριλάσες ΝΙΤ-

1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 στο υπόστρωµα 21, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που 

περιγράφηκε και για τη µελέτη του υποστρώµατος 20. Και στην περίπτωση του 

µεθυλεστέρα 27, δεν ήταν δυνατή η εύρεση κατάλληλων αεριοχρωµατογραφικών συνθηκών 

για τον διαχωρισµό των εναντιοµερών. Για το λόγο αυτό σχηµατίστηκαν και εδώ οι 

αντίστοιχοι TMS-αιθέρες τόσο του υδροξυνιτριλίου 33, όσο και του µεθυλεστέρα 34. 

Σχηµατικά οι αντιδράσεις που έλαβαν χώρα φαίνονται στο Σχήµα 37.  

 

χήµα 37: Αντίδραση νιτριλασών µε το 21. 

Στον Πίνακα 10 φαίνονται χαρακτηριστικά αποτελέσµατα των ενζυµικών 

-  
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CN

OH

Νιτριλάση

pH 7.5, 30oC

COOH

HO H
CN
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+

∆ιαζωµεθάνιο

COOCH3
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+
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r.t. 30 min

100 %

COOCH3

TMSO H
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CH3 CH3
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αντιδράσεων των νιτριλασών ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-4, ΝΙΤ 6 και ΝΙΤ-7 µε το 21, οι χρόνοι 

αντίδρασης και τα αντίστοιχα ποσοστά µετατροπής και ποσοστά εναντιοµερικής περίσσειας 

του προϊόντος 34. Η απόλυτη στερεοχηµεία του προϊόντος είναι κάτι που µένει να 

διερευνηθεί. 
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Πίνακας 10: Αποτελέσµατα ενζυµικών αντιδράσεων µε το υπόστρωµα 21. 

Νιτριλάση 
Χρόνος Αντίδρασης 

% Μετατροπή % ee 

 

(ηµέρες) 

5 

4 1  15 ,5

11 2 15 

15 3 20 

4 6 28 

7 8 39 

21 

1 4 29 

3 5 35 

1 26 10 

9 

ΝΙΤ-1 - - 

ΝΙΤ-2 

ΝΙΤ-4 

0,333 3 
ΝΙΤ-6 

ΝΙΤ-7 
1,5 44 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να ξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

 Η νιτριλάση ΝΙΤ-1 δεν εµφανίζει καµία δραστικότητα µε αυτό το υπόστρωµα ακόµα 

  εµφανίζουν και σε αυτό το υπόστρωµα αντίθετη 

 ή δραστικότητα για το 

 λο που παρουσιάζει πολύ µεγάλη δραστικότητα, εµφανίζει πολύ µικρή 

 

 ε

 

και µετά από 5 ηµέρες επώαση. 

Οι νιτριλάσες ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7

εναντιοεκλεκτικότητα σε σχέση µε όλες τις άλλες νιτριλάσες. 

Οι νιτριλάσες ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-4 και ΝΙΤ-6 εµφανίζουν πολύ µικρ

21, ενώ η εναντιοεκλεκτικότητα που επιδεικνύουν είναι ενδεικτική για τόσο µικρά 

ποσοστά µετατροπής. Σε κάθε περίπτωση πάντως εµφανίζεται αρκετά µικρή, µε 

εξαίρεση ίσως την εναντιοεκλεκτικότητα που επιδεικνύει η ΝΙΤ-4 (39 % ee σε 8 % 

µετατροπή). 

Η ΝΙΤ-7 παρό

έως καθόλου εναντιοεκλεκτικότητα. 
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Αποτελέσµατα: ∆ιερεύνηση Εναντιοεκλεκτικότητας Αποµονωµένων Νιτριλασών 

Γ.  ΕΝΖΥΜΙΚΗ Υ∆ΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ 22 ΜΕ ΤΙΣ ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 ΚΑΙ 

 

Για τη διερεύνηση της εναντιοεκλεκτικότητας που επιδεικνύουν οι νιτριλάσες ΝΙΤ-

1, ΝΙΤ-

 

Σχήµα : Αντίδραση νιτριλασών µε το 22. 

χρωµατογραφήµατα. Στο Χρωµατογράφηµα 6 

αίνεται το µίγµα του ρακεµικού β-υδροξυνιτριλίου 22 και του ρακεµικού β-υδροξυεστέρα 

28 που

ΙΤ-7 µε το 22, οι χρόνοι 

αντίδρα  

ΝΙΤ-7 

2, ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 στο υπόστρωµα 22, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που 

περιγράφτηκε και για τη µελέτη του υποστρώµατος 20, µε τη διαφορά ότι για τον 

µεθυλεστέρα  28 δεν ήταν απαραίτητη η παρασκευή του TMS-αιθέρα, µιας και ο 

διαχωρισµός των δύο εναντιοµερών του 28 ήταν ικανοποιητικός στο GC. Σχηµατικά η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε φαίνεται στο Σχήµα 38. 

 

22

CN Νιτριλάση

pH 7.5, 30oC
+

∆ιαζωµεθάνιο

COOCH3

HO H
CN

H OH

+

28

H3C
H3C H3C

H3C H3C

OH
COOH

HO H
CN

H OH

 38

 

Παρακάτω φαίνονται δύο τυπικά 

φ

 παρασκευάστηκε µε χηµικό τρόπο. Ο χρόνος κατακράτησης για το νιτρίλιο ήταν 

~158 min και για τον εστέρα ~143 min, ενώ όπως φαίνεται ο διαχωρισµός των 

εναντιοµερών του 28 είναι ικανοποιητικός σε αυτές τις συνθήκες. Στο Χρωµατογράφηµα 7 

φαίνεται ένα δείγµα ενζυµικής αντίδρασης και συγκεκριµένα της αντίδρασης του 22 µε την 

ΝΙΤ-7 µετά από 8 ηµέρες επώασης (38 % ee σε 31 % µετατροπή). 

Στον Πίνακα 11 φαίνονται χαρακτηριστικά αποτελέσµατα των ενζυµικών 

αντιδράσεων των νιτριλασών ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και Ν

σης και τα αντίστοιχα ποσοστά µετατροπής και ποσοστά εναντιοµερικής περίσσειας 
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του προϊόντος 28. Η απόλυτη στερεοχηµεία του προϊόντος είναι κάτι που µένει να 

διερευνηθεί. 
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Χρωµατογράφηµα 6 Χρωµατογράφηµα 7 

Πίνακας 11: Αποτελέσµατα ενζυµικών αντιδράσεων µε το υπόστρωµα 22. 

Νιτριλάση 
Χρόνος Αντίδρασης 

% Μετατροπή % ee 

 

 

(ηµέρες) 

5 

ΝΙΤ-2 5 - - 

ΝΙΤ-4 5 5 - 

ΝΙΤ-6 5 - - 

6  

8  31 38 

ΝΙΤ-1 - - 

17 30 
ΝΙΤ-7 

 

πό τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

τα µε αυτό 

 ότητα (5 % µετατροπή µετά 

από 5 ηµέρες επώαση), η εναντιοεκλεκτικότητα της όµως δεν ήταν δυνατό να 

υπολογιστεί µε ασφάλεια σε τόσο µικρό ποσοστό µετατροπής. 

Α

 Η νιτριλάσες ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2 και ΝΙΤ-6 δεν εµφανίζουν καµία δραστικότη

το υπόστρωµα ακόµα και µετά από 5 ηµέρες επώαση. 

Η νιτριλάση ΝΙΤ-4 επέδειξε µία πολύ µικρή δραστικ
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∆. ΕΝΖ

 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι στην υδρόλυση του 22 οι ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2 και ΝΙΤ-4 δεν 

αντιοεκλεκτικότητας 

ου 23, να διερευνηθούν µόνο οι νιτριλάσες ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7. Και σε αυτήν την περίπτωση 

ακολου

Σχή

 

νονται δύο τυπικά χρωµατογραφήµατα. Στο Χρωµατογράφηµα 8 

ιτριλίου 23 και του ρακεµικού β-υδροξυεστέρα 

9 που παρασκευάστηκε µε χηµικό τρόπο. Ο χρόνος κατακράτησης για το νιτρίλιο ήταν 

~155 

Η ΝΙΤ-7 παρουσιάζει ικανοποιητική δραστικότητα για το 22 αλλά µικρή 

εναντιοεκλεκτικότητα, ενώ το ποσοστό µετατροπής δεν µεταβλήθηκε ακόµα και 

µετά από 13 ηµέρες επώαση. 

ΥΜΙΚΗ Υ∆ΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ 23 ΜΕ ΤΙΣ ΝΙΤ-6 ΚΑΙ ΝΙΤ-7 

επέδειξαν καµία δραστικότητα, κρίθηκε σκόπιµο για τη µελέτη της εν

τ

θήθηκε η ίδια διαδικασία που περιγράφτηκε και για τη µελέτη του υποστρώµατος 

22, δηλαδή ο διαχωρισµός των δύο εναντιοµερών του 27 ήταν ικανοποιητικός στο GC 

οπότε δεν ήταν απαραίτητη η παρασκευή του αντίστοιχου TMS-αιθέρα. Σχηµατικά η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε φαίνεται στο Σχήµα 39. 

OH

Νιτριλάση

o

COOH

HO H
CN

H OH

  

µα 39: Αντίδραση νιτριλασών µε το 23. 

23

∆ιαζωµεθάνιο

COOCH3

HO H
CN

H OH

+

29

F F

CN

pH 7.5, 30 C
+

F F F

Παρακάτω φαί

φαίνεται το µίγµα του ρακεµικού β-υδροξυν

2

min και για τον εστέρα ~134 min, ενώ όπως φαίνεται ο διαχωρισµός των 

εναντιοµερών του 29 είναι ικανοποιητικός σε αυτές τις συνθήκες. Στο Χρωµατογράφηµα 9 

φαίνεται ένα δείγµα ενζυµικής αντίδρασης και συγκεκριµένα της αντίδρασης του 23 µε την 

ΝΙΤ-7 µετά από 9 ηµέρες επώασης (83 % ee σε 20 % µετατροπή). 
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Χρωµατογράφηµα 8 

 

Στον Πίνακα 12 φαίνονται χαρακτη

ντιδράσεων των νιτριλασών ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-
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Η απόλυτη στερεοχηµεία του προϊόντος είναι κά
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Πίνακας 12: Αποτελέσµατα ενζυµικών αντιδράσε

 

Χρόνος Αντίδρασης 

9 
ΝΙΤ-6 

16 

9 
ΝΙΤ-7 

 µπο

αρκ

16  

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα ρούν να εξα

 

 Η ΝΙΤ-6 εµφανίζει ετά µεγά

εναντιοεκλεκτικότητα στο 23. 
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Αποτελέσµατα: ∆ιερεύνηση Εναντιοεκλεκτικότητας Αποµονωµένων Νιτριλασών 

 Η ΝΙΤ-7 είναι περισσότερο δραστική και η εναντιοεκλεκτικότητα φτάνει µέχρι το 

 τριλασών δεν αυξήθηκε σηµαντικά από τις εννέα στις 

 

Ε. ΕΝΖ

 

Οι αντιδράσεις των νιτριλασών µε το υπόστρωµα 24 δεν πραγµατοποιήθηκαν γιατί 

ηλες αεριοχρωµατογραφικές συνθήκες για το 

ιαχωρισµό των δύο εναντιοµερών του αντίστοιχου ρακεµικού µεθυλεστέρα 30, ακόµα και 

ετά απ

83 % ee σε 22 % µετατροπή, µία τιµή εξαιρετικά καλή. 

Η δραστικότητα και των δύο νι

δεκαέξι µέρες επώασης, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά εναντιοµερικής περίσσειας 

παρέµειναν αµετάβλητα.  

ΥΜΙΚΗ Υ∆ΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ 24 

 

κατέστη αδύνατο να βρεθούν κατάλλ

δ

µ ό τη µετατροπή του στον αντίστοιχο TMS-αιθέρα.  
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IV. ΕΝΖΥΜΙΚΗ Υ∆ΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ (!)-ΜΑΝ∆ΕΛΟΝΙΤΡΙΛΙΟΥ, 35  

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή αυτού του Κεφαλαίου, οι νιτριλάσες έχουν την 

δροξυ 

ξέα. Έχει αποδειχθεί ότι οι κυανοϋδρίνες ρακεµοποιούνται σε βασικές συνθήκες µε 

αντιστρ

 

Σχήµ

 

Το µανδελικό οξύ και τα παράγωγά του βρίσκουν ευρεία εφαρµογή σαν ενδιάµεσα 

ών, όπως 

ίναι οι ηµισυνθετικές κεφαλοσπορίνες, καθώς και αγροτικών προϊόντων.42 Το οπτικά 

ενεργό

ούς δεν έχουν βρεθεί χρήσιµες για την αποτελεσµατική και 

εκλεκτ

  γ

 

ικανότητα να υδρολύουν α-υδροξυ νιτρίλια (κυανοϋδρίνες) προς τα αντίστοιχα α-υ

ο

επτή αποβολή υδροκυανίου.41 Έτσι είναι εφικτή µία διαδικασία δυναµικού 

κινητικού διαχωρισµού (Dynamic Kinetic Resolution, DKR) παρουσία ενός ενζύµου που 

εκλεκτικά υδρολύει µόνο το ένα εναντιοµερές ενός ρακεµικού µίγµατος κυανοϋδρίνης προς 

το αντίστοιχο οξύ, σε θεωρητικό ποσοστό µετατροπής 100 % και µε υψηλά επίπεδα 

εναντιοµερικής καθαρότητας (Σχήµα 40). 

 

 

 

OH
Νιτριλάση

R H

O
+

OH

R C

OH

S
R COOH

R

+ HCN R CN
R

N

α 40: ∆υναµικός κινητικός διαχωρισµός κυανοϋδρινών παρουσία νιτριλάσης. 

και σαν διαλυτικοί παράγοντες για την παραγωγή πολλών φαρµακευτικών ουσι

ε

 οξύ είναι δυνατόν να παρασκευαστεί µε ενζυµικό κινητικό διαχωρισµό του 

ρακεµικού µίγµατος, µε κάποια εστεράση,43 γλυοξυλάση44 ή από την (R)-µανδελική 

αφυδρογονάση.45 Οι µέθοδοι όµως αυτοί δεν µπορούν να εφαρµοστούν για βιοµηχανικούς 

σκοπούς εξαιτίας της οικονοµικά µη συµφέρουσας παραγωγής των ενζύµων και των 

συνενζύµων που απαιτούνται.  

Μία σηµαντική εφαρµογή των νιτριλασών αφορά στην εµπορική παραγωγή του (R)-

µανδελικού οξέος από το µανδελονιτρίλιο.2 Παρόλα αυτά, οι λίγες γνωστές νιτριλάσες που 

παράγονται από µικροοργανισµ

ική υδρόλυση ανάλογων υποστρωµάτων. Εξαίρεση ίσως αποτελεί µία πρόσφατη 

εργασία,3 στην οποία µία νιτριλάση κατέλυσε την ποσοτική υδρόλυση του 

µανδελονιτριλίου προς (R)-µανδελικό οξύ µε εναντιοεκλεκτικότητα 98 %.  

Εξαιτίας λοιπόν του µεγάλου ενδιαφέροντος για το οπτικά ενεργό µανδελικό οξύ, το 

µανδελονιτρίλιο επιλέχθηκε σαν υπόστρωµα ια την διερεύνηση της εναντιοεκλεκτικότητας 

των επτά νέων αποµονωµένων νιτριλασών.  
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Α. ΠΑ

παρασκευάστηκε µε επίδραση KCN και 

6H5CHΟ) σε διαλύτη µεθανόλη.3 Η γενική αντίδραση που 

ραγµατοποιείται φαίνεται στο Σχήµα 41. Οι ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν, ο χρόνος 

αι η α  

 

χήµα 41: Αντίδραση

 

O διαχωρισ  µε χρωµατογραφία 

 1H-NMR και GC-MS. Το 

ρακεµικό µανδελικό οξύ είναι εµπορικά διαθέσιµο, οπότε µε επίδραση διαζωµεθανίου 

παρασκ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 42: Αντίδραση νιτριλασών µε το 35. 

 

ΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 35 

 

 Το ρακεµικό µανδελονιτρίλιο 35 

CH3COOH σε βενζαλδεΰδη (C

π

κ πόδοση της αντίδρασης περιγράφονται αναλυτικά στο πειραµατικό µέρος. 

 

 

 CN

OH

KCN, CH3COOH
o

H

O

CH3OH, 0 C
 

 παρασκευής ρακεµικού µανδελονιτριλίου. 

µός του προϊόντος από το µίγµα της αντίδρασης έγινε

35
(rac)-Μανδελονιτρίλιο

 

Σ

στήλης µεσαίας πίεσης ενώ η ταυτοποίηση της δοµής έγινε µε

ευάστηκε ο αντίστοιχος ρακεµικός µανδελικός µεθυλεστέρας 36, για την εύρεση 

των κατάλληλων αεριοχρωµατογραφικών συνθηκών.  

Σχηµατικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε φαίνεται στο Σχήµα 42. 

 

 OH HO

35

pH 7.5, 30oC

H

CN

H OH

∆ιαζωµεθάνιο

COOCH3

HO H

CN

H OH

+

36

CN Νιτριλάση COOH +
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Παρακάτω φαίνονται δύο τυπικά χρωµατογραφήµατα. Στο Χρωµατογράφηµα 10 

φαίνεται το µίγµα του ρακεµικού 35 και του ρακεµικού µεθυλεστέρα 36. Ο χρόνος 

κατακράτησης για το νιτρίλιο ήταν ~76 min και για τον εστέρα ~114 min, ενώ όπως 

φαίνεται ο διαχωρισµός των εναντιοµερών του 36 είναι ικανοποιητικός σε αυτές τις 

συνθήκες. Στο Χρωµατογράφηµα 11, δίνεται ένα χαρακτηριστικό δείγµα της αντίδρασης 

του 35 µε τη ΝΙΤ-7 µετά από 13 ηµέρες επώαση (85 % ee σε 59 % µετατροπή).  

 

ρωµατογράφηµα 10 Χρωµατογράφηµα 11 

 

. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ 35 

 τον Πίνακα 13 φαίνονται χαρακτηριστικά αποτελέσµατα των ενζυµικών 

αντιδρά

Νιτριλάση 
(ηµέρες) 

% Μετατροπή % ee 

70 80 90 100 110 120
Time (min.) 

75
.7

06
  

76
.9

93
  

11
3.

52
5 

 
11

5.
36

1 
 

NIT-7 + 35 (85 % ee σε 59% µετατροπή) 

70 80 90 100 110 120 
Time (min.)

74
.1

8
75

.4
2

11
3.

76
11

5.
25

rac-35 

rac-36

 

Χ

Β

 

Σ

σεων και των επτά νιτριλασών µε το 35, οι χρόνοι αντίδρασης και τα αντίστοιχα 

ποσοστά µετατροπής και ποσοστά εναντιοµερικής περίσσειας του προϊόντος 36.  

 

Πίνακας 13: Αποτελέσµατα ενζυµικών αντιδράσεων µε το υπόστρωµα 35. 

 

Χρόνος Αντίδρασης 
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ΝΙΤ-1 2 - - 

ΝΙΤ-2 2 - - 
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ΝΙΤ-3 2 - - 

ΝΙΤ-4 2  - - 

ΝΙΤ-5 2 - - 

1 ώρα 70 100 
ΝΙΤ-6 

2 ώ 100 ρες 100 

3  20 85 

7  35 87 ΝΙΤ-7 

13  59 85 

 

 Από τα παρα οτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν τα εξής σµατα: 

 

 Η νιτριλάσες ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-3, ΝΙΤ-4 και ΝΙΤ-5 δεν εµφανίζουν καµία 

δραστικότητα µε αυτό το υπόστρωµα ακόµα και µετά από 2 ηµέρες επώαση. 

 Η νιτριλάση ΝΙΤ-7 παρουσιάζει ικανοποιητική δραστικότητα για το 35 αλλά και 

αρκετά µεγάλη εναντιοεκλεκτικότητα που φτάνει το 87 % ee σε 35 % µετατροπή. 

 Η νιτριλάση ΝΙΤ-6 υδρόλυσε ποσοτικά το ρακεµικό µανδελονιτρίλιο δίνοντας 

αποκλειστικά µόνο το ένα από τα δύο εναντιοµερή σε µόλις δύο ώρες. 

 Η αντίδραση του 35 µε την ΝΙΤ-6 επαναλήφθηκε τρεις φορές, δίνοντας κάθε φορά 

το ίδιο αποτέλεσµα (100 % µετατροπή σε δύο ώρες και 100 % ee). 

 

Γ. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ 36 

 

Για την διερεύνηση τη ς στερεοχηµείας του προϊόντος της κάθε ενζυµικής 

αντίδρα ρασκευάστηκε µίγ  του ρακεµικού (R,S)-µανδελικού µεθυλεστέρα και του 

(S)-µανδελικού µεθυλεστέρα , τω οποίων τα αντίστοιχ οξέα ήταν εµπορικά αθέσιµα. 

Στη συ ήφθηκε αέριο χρω τογράφηµα στις ίδιε υνθήκες µε αυτές πο  

κατάλληλες για την παρακολούθηση των ενζυµικών αντιδράσεων (Χρωµατογράφηµα 12). 

Από το χρωµατογράφηµα αυτό διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος κατακράτησης του (S)-

µανδελ υλεστέρα στην κολώνα του αέριου χρωµατογράφου ήταν στα ~115 min, ενώ 

ο χρόν κράτησης του  µεθυλεστέρα ήταν στα ~ 113 min. Το 

συµπέρασµα λοιπόν που µπορ εξαχθεί από αυτ µα ήταν ότι τ  ΝΙΤ-6 

πάνω απ  συµπερά

ς απόλυτη

σης πα µα

ν α  δι

νέχεια λ µα ς σ υ κρίθηκαν

ικού µεθ

ος κατα  (R)-µανδελικού

ούσε να ό το πείρα όσο η
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όσο και η -7 επιδεικνύουν ( εναντιοεπιλογή υδρολύοντας εκλεκτικά κα  δύο το 

(R)-µανδελoνιτρίλιο προς το αντίστοιχο (R)-µανδελικο ο

2 

Για την εξακρίβωση της ορθότητας του συµπεράσµατος αυτού, πραγµατοποιήθηκε 

και ένα δεύτερο πείραµα. Στο δείγµα της ενζυµικής αντίδρασης της ΝΙΤ-6 µετά από µία 

ώρα επώαση (100 % ee σε 70 % µετατροπή, Χρωµατογράφηµα 13, προστέθηκε µικρή 

ποσότητα (S)-µανδελικού µεθυλεστέρα και λήφθηκε αέριο χρωµατογράφηµα 

(Χρωµατογράφηµα 14). Στο χρωµατογράφηµα εµφανίστηκε µία επιπλέον κορυφή στα ~ 

115 min, η οποία προφανώς αντιστοιχεί στον (S)-µανδελικό µεθυλεστέρα, ενισχύοντας το 

προηγούµενο συµπέρασµα ότι η κορυφή στα ~ 113 min, που εµφανίζεται στο 

χρωµατογράφηµα της ενζυµικής αντίδρασης µε τη ΝΙΤ-6 αντιστοιχεί στον (R)-µανδελικό 

µεθυλεστέρα, δηλαδή η ΝΙΤ-6 είναι (R)-εναντιοεκλεκτική. 

R)- ι οι

ξύ. 

 ΝΙΤ

rac-32 

 

120 130

Time (min.) 

15
0 

125

rac- 35 + (S)-35 

70 

Time (min.) 
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8
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2

76 25
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Χρωµατογράφηµα 13 Χρωµατογράφηµα 14 

 

ονιτρίλιο} και στη συνέχεια 

χρησιµ οιείται σαν υπόστρωµα για την νιτριλάση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 

κλήρου υδρολυόµεν ύ. Ο προτεινόµενος 

ηχανισµός της αντίδρασης του (R,S)-µανδελονιτριλίου µε την ΝΙΤ-6 φαίνεται στο Σχήµα 

43. 

∆. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 35 ΜΕ ΤΗ ΝΙΤ-6  

 

Όπως αποδείχτηκε παραπάνω, η ΝΙΤ-6 υδρολύει εκλεκτικά το (R)-µανδελονιτρίλιο 

προς (R)-µανδελικό οξύ. Κατά την παρακολούθηση της αντίδρασης του ρακεµικού 

µανδελονιτριλίου µε την ΝΙΤ-6, µετά το τέλος της αντίδρασης, δεν ανιχνεύθηκε καθόλου 

(S)-µανδελονιτρίλιο που δεν αντέδρασε και η απόδοση της αντίδρασης ήταν 100 %. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί απόδειξη ότι το (S)-µανδελονιτρίλιο, που δεν υδρολύεται από την 

νιτριλάση, ρακεµοποιείται αυθόρµητα εξαιτίας της χηµικής ισορροπίας {(S)-

µανδελονιτρίλιο  βενζαλδεΰδη + HCN  (R,S)-µανδελ

NIT-6 + 35 (100 % ee σε 70% µετατροπή) 
+ 

+ 35 (100 % ee σε 70% µετατροπή) 

80 90 100 110 120 

Time (min.) 
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COOH

H

CN

H OH

+

+ HCN

35
(R,S)-Μανδελονιτρίλιο (S)-Μανδελονιτρίλιο (R)-Μανδελικό οξύ

Χηµική ισορροπία

H

O

NIT-6

HO

CN

OH

pH 7.5, 30oC

 

Σχήµα 43: Προτεινόµενος µηχανισµός της αντίδρασης της ΝΙΤ-6 µε το 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86



Αποτελέσµατα: ∆ιερεύνηση Εναντιοεκλεκτικότητας Αποµονωµένων Νιτριλασών 

V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

                                                 
1.  Y. Fukuda, T. Harada, Y. Izumi, J. Ferment. Technol., 1973, 51, 393 

2. K. Yamamoto, K. Oishi, I. Fujimatsu, I. Komatsu, Appl. Environ. Microbiol., 1991, 57, 

3028 

3.  G. DeSantis, Z. Zhu, W.A. Greenberg, K. Wong, J. Chaplin, S.R. Hanson, B. Farwell, 

L.W. Nicholson, C.L. Rand, D.P. Weiner, D.E. Robertson, M.J. Burk, J. Am. Chem. 

Soc., 2002, 124, 9024 

4. T.C. Bhalla, A. Miura, A. Wakamoto, Y. Ohba, K. Furuhashi, Appl. Microbiol. 

Biotechnol., 1992, 37, 184 

5.  A.M. Macadam, C.J. Knowles, Biotechnol. Lett., 1985, 7, 865 

 Eng. Biotechnol., 

1988, 36, 67 

.  B.P. Mundy, F.H.S. Lia, G.A. Strobel, Can. J. Biochem., 1973, 51, 1440 

.  A. Arnaud, P. Galzy, J.C. Jallageas, Bull. Soc. Chim. Fr. II, 1980, 87 

.  H. Kakeya, N. Sakai, T. Sugai, H. Ohta, Tetrahedron Lett., 1991, 32, 1343 

0. D. Bianchi, A. Bosetti, P. Cesti, G. Franzosi, S. Spezia, Biotechnol. Lett., 1991, 13, 241 

1. M.L. Gradley, C.J.F. Deverson, C.J. Knowles, Arch. Microbiol., 1994, 161, 246 

2.  J. Caldwell, A.J. Hutt, S. Fournel-Gigleux, Biochem. Pharmacol., 1988, 37, 105 

3. K. Yamamoto, Y. Ueno, K. Otsubo, K. Kawakami, K.I. Komatsu, Appl. Environ. 

Microbiol., 1990, 56, 3125 

4. W. Seidel, D. Seebach, Tetrahedron Lett., 1982, 23, 159 

5. A.I. Meyers, R.A. Amos, J. Am. Chem. Soc., 1980, 102, 870 

6. D.C. Ha, D.J. Hart, Tetrahedron Lett., 1987, 28, 4489 

7. A. Kramer, H. Pfander, Helv. Chim. Acta, 1982, 65, 293 

8. a) S.S. Simons, J. Org. Chem., 1973, 38, 414; b) M. Quiros, F. Rebolledo, R. Liz, V. 

Gotor, Tetrahedron: Asymmetry, 1997, 8, 3035; c) M.J. Garcia, F. Rebolledo, V. Gotor, 

Tetrahedron: Asymmetry, 1992, 3, 1519; d) M.J. Garcia, F. Rebolledo, V. Gotor, 

Tetrahedron: Asymmetry, 1993, 4, 2199 

9.  a) H.M. Muller, D. Seebach, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1993, 32, 477; b) B.N. Zhou, 

A.S. Gopalan, F. Van Middlesworth, W.R shieh, C.J. Sih, J. Am. Chem. Soc., 1983, 105, 

5925; c) N.W. Boaz,  J. Org. Chem., 1992, 57, 4289 

6.  M. Maestracci, K. Bui, A. Thiery, A. Arnaud, P. Galzy, Adv. Biochem.

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 87



Αποτελέσµατα: ∆ιερεύνηση Εναντιοεκλεκτικότητας Αποµονωµένων Νιτριλασών 

                                                                                                                                                      
20. a) S. Servi, Synthesis, 1990, 1; b) M. North, Tetrahedron Lett., 1996, 37, 1699; c) R. 

Noyori, T. Ohkuma, M. Kitamura, H. Takaya, N. Sayo, H. Kumobayashi, S. Akutagawa, 

ima, H. Oyamada, 

 Lett., 1985, 813 ; f) S.G. Cohen, S.Y Weinstein, J. Am. Chem. Soc., 1964, 86, 

21.  B.M. Kim, T.A. Wollmann, J. Am. Chem. Soc., 1986, 108, 8279 

23. , M. Carreira, J. Am. Chem. Soc., 1988, 110, 3560 

7, 38, 5981 

26. S. Hashiguchi, A. Kawada, H. Natsugari, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 1991, 2435 

5502; b) C.H. 

sche, S.A. Wald, 

Tetrahedron: 

31. , 57, 4289 

1995, 117, 4423  

, 5301  

anghisi, E. Narisano, R. Riva, 

36.

37.

38. oc., 1973, 95, 512 

40.

41. hem., 1992, 57, 5643  

J. Am. Chem. Soc., 1987, 109, 5856; d) K. Soai, T. Yamanoi, H. Hik

J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1985, 138; e) T. Mukaiyama, K. Tomimori, T. Oriyama, 

Chem.

725; g) A. Manzocchi, R. Casati, A. Fiecchi, E. Santaniello, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 

1, 1987, 2753 

 S. Masamune, T. Sato,

22. D.J. Ager, I. Prakash, D. Schaad, Chem. Rev., 1996, 96, 835 

 D.A. Evans, K.T. Chapman

24. M. Haddad, J. Dorbais, M. Larcheveque, Tetrahedron Lett., 199

25. Y.F. Wang, T. Izawa, S. Kobayashi, M. Ohno, J. Am. Chem. Soc., 1982, 104, 6465 

27. a) Y. Hayashi, J.J. Rode, E.J. Corey, J. Am. Chem. Soc., 1996, 116, 

Sananayake, K. Fang, P. Grover, R.P. Bakale, C.P. Vandenbos

Tetrahedron Lett., 1999, 40, 819; c) M. Genov, V. Dimitrov, V. Ivanova, 

Asymmetry, 1997, 8, 3703; d) E.L.Eliel, X.C. He, J. Org. Chem., 1990, 55, 2114 

28. E. Klieser, E. Lehmann, K. Heinrich, Pharmacopsychiatry, 1995, 28, 14 

29. G. Chouinard, L. Annable, J. Brawejn, Psychopharmacol., 1984, 83, 126 

30. A. Kamal, G.B.R. Khanna, R. Ramu, Tetrahedron Ass., 2002, 13, 2039  

 N.W. Boaz, J. Org. Chem., 1992

32. M.J. Burk, G.P. Harper, C.S. Kalberg, J. Am. Chem. Soc., 

33. C. Wedlwe, B. Costisella, H. Schick, J. Org. Chem., 1999, 64

34. L. Banfi, G. Cascio, C. Ghiron, G. Guanti, E. M

Tetrahedron, 1994, 50, 11983 

35. T.K. Konig, D. Mitchell, Tetrahedron Lett., 1994, 35, 1339 

 A. Furstner, Synthesis, 1989, 571 

 J. Dale, D. L. Dull, H. S. Mosher, J. Org. Chem., 1969, 34, 2543 

 J. A. Dale, H. S. Mosher, J. Am. Chem. S

39. A.N.E. Weissfloch, R.J. Kazlauskas, J. Org. Chem., 1995, 60, 6959 

 C.C. Sueely, R. Bentley, M. Makita, W.W. Wells, J. Am. Chem. Soc., 1963, 85, 2497 

 M. Inagaki, J. Hiratake, T. Nishioka, J. Oda, J. Org. C

 88



Αποτελέσµατα: ∆ιερεύνηση Εναντιοεκλεκτικότητας Αποµονωµένων Νιτριλασών 

                                                                                                                                                      

43. 

44.

45.

42. G. M. Coppola, H. F. Schuster, Chiral a-Hydroxy Acids in Enantioselective Synthesis; 

Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 1997 

Κ. Mori, H. Akao, Tetrahedron, 1980, 36, 91 

 M. A. K. Patterson, R. P. Szajewski, G. M. Whitesides, J. Org. Chem., 1981, 46, 4682 

 Y. Yamazaki, H. Maeda, Agric. Biol. Chem., 1986, 50, 2621 

 89



Αποτελέσµατα: ∆ιερεύνηση Τοποεκλεκτικότητας Αποµονωµένων Νιτριλασών  

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΠΟΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΤΑ ΝΕΩΝ 

ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΝΙΤΡΙΛΑΣΩΝ 
 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2 της Εισαγωγής, µία από τις πιο 

ελκυστικές ιδιότητες των νιτριλασών είναι η ικανότητα τους να υδρολύουν εκλεκτικά τη µία 

µόνο νιτριλοµάδα από ένα µόριο πολυνιτριλίου, το οποίο είναι αδύνατο να επιτευχθεί µε τις 

συµβατικές χηµικές µεθόδους1. Στα Σχήµατα 44 και 452 φαίνονται κάποια πειραµατικά 

αποτελέσµατα από διάφορα ερευνητικά εργαστήρια3,4,5 που περιλαµβάνουν µελέτες 

τοποεκλεκτικής ενζυµικής υδρόλυσης τόσο αλειφατικών όσο και αρωµατικών δινιτριλίων 

µε τη χρήση ολόκληρων µικροοργανισµών.  
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NC (CH2)n CN NC (CH2)n COOH
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CN COOH
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NC NC

CN
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COOH
Corynebacterium
sp. C5

Acremonium
sp. 9-K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 44: Τοποεκλεκτική υδρόλυση αλειφατικών δινιτριλίων από ολόκληρους 

µικροοργανισµούς. 

 

Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση των βενζοδινιτριλίων,6 οι θέσεις 

των οµάδων νιτριλίου χρήζουν ιδιαίτερης σηµασίας για την τοποεκλεκτική υδρόλυση. Στα 

µόρια µε p- και m- υποκατάσταση, τα προίόντα υδρόλυσης ήταν τα αντίστοιχα 

κυανοβενζοϊκά οξέα, ενώ στην περίπτωση υποκατάστασης σε o- θέση, παρατηρήθηκε ο 

αποκλειστικός σχηµατισµός του φθαλικού οξέος.7, 8, 9 
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Σχήµα 45:Τοποεκλεκτική υδρόλυση αρωµατικών δινιτριλίων από ολόκληρους 

µικροοργανισµούς. 

 

Ακόµα ένα ενδιαφέρον αντικείµενο έρευνας αποτελεί η ασύµµετρη υδρόλυση 

προχειρόµορφων νιτριλίων προς οπτικώς ενεργά κυανο οξέα.10 Μία σειρά από 3-

υποκατεστηµένα γλουταρονιτρίλια µετατράπηκαν στα αντίστοιχα (S)-κύανο-οξέα, και 

µάλιστα µε πολύ καλές τιµές εναντιοµερικής περίσσειας, µε χρήση του µικροοργανισµού 

Rhodococcus butanica ATCC 21197.11 Ο µικροοργανισµός αυτός αποδείχθηκε ότι περιέχει 

µία pro-(S)-εκλεκτική νιτριλοϋδρατάση και µία µη εκλεκτική αµιδάση (Σχήµα 46).12 

 

 

R=Bn

Νιτριλοϋδρατάση
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73 % ; 83 % ee
25 % ; 84 % ee

CN CN
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CN CONH2

OR

CN COOH

OR

προ-(S)-εκλεκτική

Αµιδάση
µη εκλεκτική 

 

 

 

Σχήµα 46: Τοποεκλεκτική υδρόλυση προχειρόµορφων δινιτριλίων από Rhodococcus butanica 

ATCC 21197. 

 

Με επίδραση του ίδιου µικροοργανισµού σε δι-υποκατεστηµένα παράγωγα του 

µηλονονιτριλίου, ο µηχανισµός της αντίδρασης φαίνεται να ακολούθησε µία διαφορετική 
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πορεία. Το βουτυλο µεθυλο µηλονοντρίλιο υδρολύθηκε στο (R)-αµιδοκαρβοξυλικό οξύ µε 

96 % ee σε 96 % µετατροπή. Η αντίδραση αυτή αποδείχθηκε ότι προχωρεί µέσω µίας µη 

εκλεκτικής υδρόλυσης προς το δι-αµίδιο από µία νιτριλοϋδρατάση, ακολουθούµενη από µία 

αργή υδρόλυση καταλυόµενη από µία pro-(R)-εκλεκτική αµιδάση13 (Σχήµα 47). 

Νιτριλοϋδρατάση Αµιδάση

µη εκλεκτική
NC CN προ-(S)-εκλεκτικήH2NOC CONH2 HOOC COOH

 

Σχήµα 47:Τοποεκλεκτική υδρόλυση προχειρόµορφου δι-υποκατεστηµένου µηλονονιτριλίου 

από Rhodococcus butanica ATCC 21197. 

 

II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  
 

Α. ΜΟΝΟ-ΑΛΚΥΛΟΫΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ TΟΥ 

ΜΗΛΟΝΟΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 37-40  

 

 Τα υποστρώµατα µε τα οποία επιλέχθηκε να διερευνηθεί η τοποεκλεκτικότητα των 

επτά αποµονωµένων νιτριλασών ήταν τα µονο-αλκυλοϋποκατεστηµένα παράγωγα του 

µηλονονιτριλίου 37-40 (Σχήµα 48). Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν αυτά τα 

υποστρώµατα ήταν η εξαιρετικής σηµασίας διερεύνηση του αν οι νιτριλάσες αυτές µπορούν 

να υδρολύσουν εκλεκτικά τη µία µόνο οµάδα νιτριλίου και µάλιστα µε εναντιοεκλεκτικό 

τρόπο, µιας και τα υποστρώµατα αυτά είναι προ χειρόµορφα. 

 Το µηλονονιτρίλο 37, αποτελεί ένα αντιδραστήριο µε εξαιρετική δραστικότητα. 

Χρησιµοποιείται εκτενώς σαν αντιδρών ή σαν ενδιάµεσο αντίδρασης µιας και η µεθυλενική 

οµάδα και η µία ή και οι δύο οµάδες νιτριλίου, µπορούν να συµµετάσχουν σε αντιδράσεις 

συµπύκνωσης προς σχηµατισµό πληθώρας προϊόντων προσθήκης και ετεροκυκλικών 

ενώσεων. Η µοναδική αυτή δραστικότητα καθιστά το 37 µία πολύ σηµαντική χηµική ένωση 

στην έρευνα της οργανικής, φαρµακευτικής, βιοµηχανικής και γεωργικής χηµείας.14, 15 
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2-Κυανοακετονιτρίλιο

CN
CH
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Σχήµα 48: Mονο-αλκυλοϋποκατεστηµένα παράγωγα του µηλονονιτριλίου. 
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Β. ΤΟ ΣΟΥΚΙΝΟΝΙΤΡΙΛΙΟ, 41 ΚΑΙ ΤΟ 2-ΜΕΘΥΛΟ-ΓΛΟΥΤΑΡΟΝΙΤΡΙΛΙΟ, 42 

 

 Το σουκινονιτρίλιο, 41 όπως και το µηλονονιτρίλιο αποτελεί σηµαντικό πρόδροµο 

µόριο, η διερεύνηση της µονο-υδρόλυσης του οποίου κρίθηκε ενδιαφέρουσα. Ακόµα ένα 

υπόστρωµα το οποίο επιλέχθηκε για να µελετηθεί η πιθανή τοποεκλεκτικότητα κατά την 

ενζυµικά καταλυόµενη υδρόλυση µε τη χρήση νιτριλασών ήταν το 2-µεθυλο-

γλουταρονιτρίλιο, 42. Το υπόστρωµα αυτό έχει χρησιµοποιηθεί16 για την παρασκευή του 

αντίστοιχου αµµωνιακού άλατος του ω-κυανοκαρβοξυλικού οξέος που αποτελεί πρόδροµο 

µόριο για τη σύνθεση της εξαµελούς λακτάµης17 1,5-DMPD, η οποία βρίσκει χρήση στην 

ηλεκτρονική, στο ρουχισµό και στην εφαρµογή της ως διαλύτη.   

                                                                                                                                                                            

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ 37-42  
 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

 Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την παρακολούθηση των ενζυµικών 

αντιδράσεων των αποµονωµένων νιτριλασών µε τα µονο-αλκυλοϋποκατεστηµένα παράγωγα 

του µηλονονιτριλίου, το σουκινονιτρίλιο και το 2-µεθυλο-γλουταρονιτρίλιο ήταν η εξής:  

 

• Παρασκευή των υποστρωµάτων καθώς και ταυτοποίηση της δοµής τους µε 1Η-NMR 

και GC-MS. Τα αντίστοιχα µονο-υδρολυµένα παράγωγα δεν ήταν δυνατό να 

παρασκευαστούν µε χηµικό τρόπο. 

• Η µέθοδος που τελικά κρίθηκε η πλέον αξιόπιστη για την παρακολούθηση της 

πορείας των ενζυµικών αντιδράσεων ήταν η φασµατοσκοπία 1H-NMR σε 

συνδυασµό µε GC-MS.  

• Ενζυµική υδρόλυση των υποστρωµάτων 37- 42. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ 37-40  

 

 Το µηλονονιτρίλιο, 37, ήταν εµπορικά διαθέσιµο. Για την παρασκευή του 38 

δοκιµάστηκαν τρεις διαφορετικές πορείες παρασκευής προκειµένου να επιλεχθεί αυτή µε 

την καλύτερη δυνατή απόδοση. Σε κάθε περίπτωση πραγµατοποιήθηκε αρχικά επίδραση 
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βάσης στο µηλονονιτρίλιο για τη δηµιουργία του καρβανιόντος και στη συνέχεια επίδραση 

µεθυλοϊωδιδίου. Αναλυτικά οι αντιδράσεις που πραγµατοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα 

της κάθε µίας, είναι: 

i. Επίδραση LDA18 ως βάσης 

Η αντίδραση που πραγµατοποιήθηκε φαίνεται στο Σχήµα 49. 

   

Σχήµα αρασκευής του 38 µε επίδραση LDA ως βάσης. 

Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε δύο φορές αλλά και στις δύο περιπτώσεις 

. Επίδραση ΝaH19 ως βάσης 

ατοποιήθηκε φαίνεται στο Σχήµα 50.   

 

 

 

Σχήµα

Όπως φαίνεται και στο σχήµα, η απόδοση της αντίδρασης ήταν µόλις 20 % για το 

πιθυµ

i. Επίδραση t-BuOK20 ως βάσης 

ποιήθηκε φαίνεται στο Σχήµα 51.   

 

Σχήµα
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 49: Αντίδραση π

 

 

ανιχνεύτηκε µόνο το δι-µεθυλιωµένο παράγωγο και όχι το επιθυµητό προϊόν 38.   

 

ii

Η αντίδραση που πραγµ

 50: Αντίδραση παρασκευής του 38 µε επίδραση NaH ως βάσης. 
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ε ητό προϊόν στο 70 % µετατροπής. 

 

ii

Η αντίδραση που πραγµατο

 

 51: Αντίδραση παρασκευής του 38 µε επίδραση t-BuOK ως βάσης. 
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 Η απόδοση της αντίδρασης για το επιθυµητό προϊόν 38 ήταν 40 %, σε 80 % 

ετατροπή

. ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ 37-41  

Τα υποστρώµατα 37-41 δεν αντέδρασαν µε καµία από τις νιτριλάσες ακόµα και µετά 

από δέκ

. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ 42  

Το 2-µεθυλο-γλουταρονιτρίλιο, 42 ήταν εµπορικά διαθέσιµο. Οι νιτριλάσες ΝΙΤ-1, 

ΝΙΤ-2, 

χήµα 52: Αντίδραση του 42 µε την ΝΙΤ-4. 

Το συγκεκριµένο ένζυµο εµφανίζει δράση νιτριλοϋδρατάσης µε αυτό το υπόστρωµα, 

επιλέγο

εκτικότητας της αντίδρασης της ΝΙΤ-4 µε 

το 42, επιχειρήθηκε να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες σε αέριο χρωµατογράφο που φέρει 

µ , η µεγαλύτερη από όλες τις αντιδράσεις που προηγήθηκαν. Για το λόγο αυτό η 

µέθοδος επιλέχθηκε για την παρασκευή και των 39 και 40. O διαχωρισµός των προϊόντων 

από το µίγµα της αντίδρασης έγινε µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης ενώ η 

ταυτοποίηση της δοµής έγινε µε 1H-NMR και GC-MS.  

 

Γ

 

α ηµέρες επώαση.  

 

∆

 

ΝΙΤ-3, ΝΙΤ-5, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7, δεν επέδειξαν καµία δραστικότητα για αυτό το 

υπόστρωµα, ακόµα και µετά από δέκα ηµέρες επώαση. Η αντίδραση του 42 όµως µε τη 

ΝΙΤ-4 έδειξε ότι πραγµατοποιείται εκλεκτική υδρόλυση µόνο της µίας οµάδας νιτριλίου 

προς το αντίστοιχο αµίδιο, 43, και µάλιστα ποσοτικά σε µόλις 49 ώρες (Σχήµα 52).  

 

 

pH 7.5, 30oC

42
2-Μεθυλογλουταρονιτρίλιο

49 ώρες
CN

H3C

43
2-Κυανοπενταναµίδιο

CN
H3C

NIT-4
CN CONH2

 

 

 

 

 

Σ

 

ντας να υδρολύσει αποκλειστικά την οµάδα νιτριλίου που δεν συνδέεται µε 

υποκατεστηµένο άτοµο άνθρακα. Η ταυτοποίηση της δοµής του προϊόντος έγινε µε 

πειράµατα HMQC-NMR και Φασµατογραφία µάζας (MS). Η ΝΙΤ-4 επέδειξε υψηλή 

τοποεκλεκτικότητα στο συγκεκριµένο δινιτρίλιο. 

Για τη διερεύνηση της πιθανής εναντιοεκλ
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χειρόµο

δραση στο ρακεµικό µίγµα του 43, του ενός µόνο εναντιοµερού του 

(α)-Με α Σ η

α

διαστερεοµερών αλάτων. 

 

ρφη στατική φάση, µε τη χρήση ως προτύπου του ρακεµικού προϊόντος 43 από την 

ποσοτική αντίδραση του 42 µε την ΝΙΤ-4 (µετά από 49 ώρες αντίδραση). Παρ’ όλες όµως 

τις διαφορετικές συνθήκες που δοκιµάστηκαν δεν έγινε δυνατός ο διαχωρισµός των δύο 

εναντιοµερών του 43.  

Έτσι επιχειρήθηκε ο διαχωρισµός των εναντιοµερών µε 1Η-NMR. 

Πραγµατοποιήθηκε επί

θοξυ-φ ινυλοξικού οξέος. τόχος της αντίδρασης αυτής ήταν ο σχ µατισµός 

διαστερεοµερών αλάτων του 43 και εποµένως δυνατότητα διαχωρισµού των δύο 

εναντιοµερών στο NMR (Σχήµα 53). Ο σχηµατισµός όµως των αναµενόµενων αλάτων δεν 

παρατηρήθηκε σε κανένα φάσµ  NMR, ακόµα και µετά από επανάληψη της αντίδρασης 

τρεις φορές. 

 

 

Σχήµα 53:Αντίδραση του 43 µε το (α)-Μεθοξυ-φαινυλοξικό οξύ για το σχηµατισµό 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασίας για την εκπόνηση του διπλώµατος 

ειδίκευσης πραγµατοποιήθηκε η µελέτη επτά νέων αποµονωµένων νιτριλασών (NIT-1 έως 

ΝΙΤ-7) και πραγµατοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικούς τοµείς: 

I. Μελέτη δραστικότητας νιτριλασών 

II. ∆ιερεύνηση εναντιοεκλεκτικότητας νιτριλασών 

III. ∆ιερεύνηση τοποεκλεκτικότητας νιτριλασών. 

 

I. Η µελέτη της δραστικότητας πραγµατοποιήθηκε µε αλκυλοϋποκατεστηµένα 

παράγωγα του φαινυλακετονιτριλίου (1-6). Οι ΝΙΤ-1, ΝΙΤ-2, ΝΙΤ-3 και ΝΙΤ-5 δεν 

επέδειξαν καµία δραστικότητα µε τα υποστρώµατα αυτά, ενώ σε κάθε περίπτωση οι ΝΙΤ-4, 

ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 υδρόλυσαν τα νιτρίλια αυτά σε µικρότερους χρόνους από ότι απαιτεί η 

χηµική τους υδρόλυση και µάλιστα ποσοτικά. Με σύγκριση των αποτελεσµάτων και για τις 

τρεις νιτριλάσες έγινε σαφές ότι παρατηρείται µείωση της δραστικότητας των ενζύµων, 

αφενός µε αύξηση του µεγέθους του αλκυλο-υποκαταστάτη και αφετέρου µε υποκατάσταση 

σε –p, -m ή -o θέση, γεγονός που αποδίδεται σε στερεοχηµικούς λόγους. 

Επιπλέον εξετάστηκε η δραστικότητα και των επτά νιτριλασών µε τα υποστρώµατα 

13-15 όπου και σε αυτήν την περίπτωση µόνο οι νιτριλάσες ΝΙΤ-4, ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 

επέδειξαν µεγάλη δραστικότητα.  

II. Η διερεύνηση της εναντιοεκλεκτικότητας των επτά αποµονωµένων νιτριλασών 

πραγµατοποιήθηκε µε παράγωγα του 3-υδροξυ-3-φαινυλο προπανονιτριλίου (20-23). Η 

ΝΙΤ-5 δεν επέδειξε καµία δραστικότητα µε το 20 και εξαιρέθηκε από τη µελέτη µε τα 

υπόλοιπα µέλη αυτής της σειράς υποστρωµάτων. Οι ΝΙΤ-1 και ΝΙΤ-3 επέδειξαν µικρή 

δραστικότητα µόνο για το υπόστρωµα 20 ενώ παρέµειναν αδρανή µε τα 21-23. Παρ’ όλα 

αυτά η εναντιοεκλεκτικότητα της ΝΙΤ-1 ήταν ικανοποιητική (61 % ee σε 8 % µετατροπή). 

Οι ΝΙΤ-2 και ΝΙΤ-4 επέδειξαν δραστικότητα µόνο για τα 20 και 21 αλλά αρκετά µικρή 

εναντιοεκλεκτικότητα. 

Οι ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 επέδειξαν αντίθετη στερεοεκλεκτικότητα σε σχέση µε όλες τις 

άλλες νιτριλάσες αλλά και αρκετά µεγάλη δραστικότητα. Για τη ΝΙΤ-6 η 

εναντιοεκλεκτικότητα για το 23 έφτασε την 60 % ee σε 17 % µετατροπή. Η µετρούµενη 

εναντιοµερική περίσσεια για τη ΝΙΤ-7 εµφανίστηκε µειωµένη στην αντίδραση µε το 21 

(πιθανόν λόγω στερεοχηµικών παρεµποδίσεων), ενώ ήταν ικανοποιητική τόσο για το 
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υπόστρωµα 20 (59 % ee σε 32 % µετατροπή) όσο και για το υπόστρωµα 22 (38 % ee σε 31 

% µετατροπή). Η ΝΙΤ-7 επέδειξε µεγάλη εναντιοεκλεκτικότητα για το υπόστρωµα 23 που 

έφτασε µέχρι την 83 % ee σε 22 % µετατροπή, κάτι που δεν έχει αναφερθεί ξανά στη 

βιβλιογραφία για αποµονωµένες νιτριλάσες. 

Τέλος διερευνήθηκε η εναντιοεκλεκτικότητα και των επτά νιτριλασών µε το 

µανδελονιτρίλιο (35). Οι ΝΙΤ-1 έως ΝΙΤ-5 δεν επέδειξαν καµία δραστικότητα για αυτό το 

υπόστρωµα, ενώ οι ΝΙΤ-6 και ΝΙΤ-7 ήταν εξαιρετικά δραστικές. Η ΝΙΤ-7 υδρόλυσε το 35 

µε 87 % ee σε 39 % µετατροπή ενώ η ΝΙΤ-6, µετά από δύο ώρες αντίδρασης, υδρόλυσε 

ποσοτικά το 35 παράγοντας αποκλειστικά το (S)-εναντιοµερές του µανδελικού οξέος (100 % 

ee σε 100 % µετατροπή). Το αποτέλεσµα αυτό προτάθηκε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι το 

(S)-µανδελονιτρίλιο, που δεν υδρολύεται από την νιτριλάση, ρακεµοποιείται αυθόρµητα 

εξαιτίας της χηµικής ισορροπίας {(S)-µανδελονιτρίλιο  βενζαλδεΰδη + HCN  (R,S)-

µανδελονιτρίλιο} και στη συνέχεια χρησιµοποιείται σαν υπόστρωµα για την ΝΙΤ-6.    

III. Η διερεύνηση της τοποεκλεκτικότητας των επτά νιτριλασών επιχειρήθηκε να 

πραγµατοποιηθεί µε µονο-υποκατεστηµένα παράγωγα του µηλονονιτριλίου (37-40), το 

σουκινονιτρίλιο (41) και το 2-µεθυλογλουταρονιτρίλιο (42). Καµία όµως από τις νιτριλάσες 

δεν επέδειξε δραστικότητα για κάποιο από τα υποστρώµατα 37-41. Η ΝΙΤ-4 επέδειξε πολύ 

µεγάλη τοποεκλεκτικότητα για το 42 υδρολύοντας εκλεκτικά τη µία µόνο από τις δύο 

οµάδες νιτριλίου προς το αντίστοιχο αµίδιο και µάλιστα ποσοτικά. Το συγκεκριµένο ένζυµο 

εµφανίζει δράση νιτριλοϋδρατάσης για αυτό το υπόστρωµα, επιλέγοντας να υδρολύσει 

αποκλειστικά την κυανοµάδα που δεν συνδέεται µε υποκατεστηµένο άτοµο άνθρακα.  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

I. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 

 Τα φάσµατα 1Η-NMR, 13C-NMR, HMQC λήφθησαν σε 500 MHz και 300 MHz 

ARX Bruker φασµατόµετρο, χρησιµοποιώντας τριµεθυλοσιλάνιο σαν σήµα αναφοράς. Η 

χηµική µετατόπιση αναγράφεται σε ppm. 

 Ο έλεγχος της πορείας των αντιδράσεων και οι αναλύσεις των προϊόντων 

πραγµατοποιήθηκαν µε αέριο χρωµατογράφο Hewlett Packard series II µοντέλο 5890 µε 

ανιχνευτή FID και τριχοειδή στήλη ΗP-5 Cross linked 5 % phenyl-methyl silicone µήκους 

60m. 

 Η µελέτη της στερεοεκλεκτικότητας των αντιδράσεων πραγµατοποιήθηκε µε αέριο 

χρωµατογράφο Hewlett Packard II µοντέλο 5800 µε ανιχνευτή FID και τριχοειδή στήλη ΗP-

Chiral (20% permethylated β-cyclodextrine, 30m x 0,25mm). 

 Τα φάσµατα µάζας ελήφθησαν σε συσκευή αέριας χρωµατογραφίας-φασµατοµετρίας 

µάζας (GC-MS) µοντέλο Shimatzu GCMS-QP5050 εφοδιασµένο µε τριχοειδή στήλη 

Supelco (SPB-5,30m x 0,25mm) και ανιχνευτή µάζας CI. 

 Το σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας που χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από τα εξής 

µέρη: i) Αντλία Shimadzu τύπου LC-10AD για την άντληση της κινητής φάσης, ii) 

Ρυθµιστή συστήµατος Shimadzu τύπου SCL-10Avp, iii) Βρόγχο δείγµατος όγκου 20 µl 

όπου εισέρχεται στο σύστηµα χρωµατογραφίας, iv) Στατική φάση Altech Altima C-18 και 

Chiralcel OD, v) Ανιχνευτής UV, vi) Λογισµικό πρόγραµµα EZChrom, για την καταγραφή 

και επεξεργασία των χρωµατογραφηµάτων.  

 Η λήψη των φασµάτων απορρόφησης ορατού έγινε µε όργανο Percin Elmer Lamda 

6. 

 Ο καθαρισµός µη πτητικών ενώσεων πραγµατοποιήθηκε µε χρωµατογραφία στήλης 

µεσαίας πίεσης1 (flash column chromatography) χρησιµοποιώντας SiO2 (silica gel) 60, 230-

300 mesh ως υλικό πλήρωσης. 

 Οι χρωµατογραφικές αναλύσεις λεπτής στιβάδας (Thin Layer Chromatography, 

TLC) έγινα µε πλακίδια από SiO2. 
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 Η ξήρανση των οργανικών εκχυλισµάτων πραγµατοποιήθηκε µε άνυδρο θειϊκό 

µαγνήσιο (MgSO4). Η απόσταξη των διαλυτών από τα διαλύµατα των διαφόρων ουσιών 

έγινε µε τη βοήθεια περιστροφικού αποστακτήρα κενού (rotatory evaporator). 

 

Β. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

 Τα ένζυµα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν της εταιρίας Biocatalytics και 

χρησιµοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία Όλες οι νιτριλάσες ήταν αποµονωµένες,  

διατίθενται µε τη µορφή λευκών κρυστάλλων και φυλάσσονται στους 4 οC. Η ενεργότητα 

της κάθε νιτριλάσης είναι: 

ΝΙΤ-1: 2 U / mg στερεού  ΝΙΤ-5: 0,5 U / mg στερεού 

ΝΙΤ-2: 5 U / mg στερεού ΝΙΤ-6: 3 U / mg στερεού 

ΝΙΤ-3: 1 U / mg στερεού  ΝΙΤ-7: - U / mg στερεού 

ΝΙΤ-4: 0,01 U / mg στερεού 

  

 Τα αντιδραστήρια και οι διαλύτες που χρησιµοποιήθηκαν αγοράστηκαν από τις 

εταιρίες Aldrich, Fluka, Merck, Sigma, Janssen, Lab-Scan, και Wiley και η καθαρότητά τους 

εξετάστηκε µε φασµατοσκοπία 1Η-NMR πριν χρησιµοποιηθούν. Εκτός από τις περιπτώσεις 

που αυτό αναφέρεται χρησιµοποιήθηκαν χωρίς επιπλέον καθαρισµό. 

 

Γ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΛΥΤΩΝ 

 

 Η παρασκευή των ρυθµιστικών διαλυµάτων έγινε βάση γνωστών βιβλιογραφικά 

µεθόδων2 και για την παρασκευή τους χρησιµοποιήθηκε νερό καθαρότητας nano-pure. Ο 

καθαρισµός και η ξήρανση των διαλυτών πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις πειραµατικές 

µεθόδους που αναφέρονται στο Chemist Companion.3 

 Ο διαιθυλαιθέρας και το τετραϋδροφουράνιο (THF) αποστάχθηκαν πάνω από 

µεταλλικό νάτριο, υπό αδρανή ατµόσφαιρα αζώτου, παρουσία βενζοφαινόνης ως δείκτη. Οι 

δύο αυτοί διαλύτες χρησιµοποιήθηκαν αµέσως µετά την ξήρανσή τους.  

 Η διϊσοπροπυλαµίνη αποστάχθηκε πάνω από στερεό υδροξείδιο του νατρίου και 

διατηρήθηκε σε µοριακά κόσκινα 4 Å. 

 Το ακετονιτρίλιο (CH3CN) αποστάχθηκε παρουσία P2O5 και διατηρήθηκε σε 

µοριακά κόσκινα 4 Å. 
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 Το διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) αποστάχθηκε παρουσία CaH και διατηρήθηκε σε 

µοριακά κόσκινα 4 Å. 

 Το Βενζόλιο αποστάχθηκε πάνω από µεταλλικό νάτριο, υπό αδρανή ατµόσφαιρα 

αζώτου, παρουσία βενζοφαινόνης ως δείκτη. 

 Η τριαιθυλαµίνη αποστάχθηκε πάνω από στερεό υδροξείδιο του νατρίου και 

διατηρήθηκε σε φιάλη µε στερεό υδροξείδιο του νατρίου. 

 Η πυριδίνη προξηράνθηκε σε µοριακά κόσκινα 4 Å. 

 Το χλωροφόρµιο (CHCl3) διαπερνάται από silica gel και διατηρήθηκε σε µοριακά 

κόσκινα 4 Å.   
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II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

A. ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ Υ∆ΡΟΛΥΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ ΑΠΟ 

ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΝΙΤΡΙΛΑΣΕΣ 

 

 Σε δοχείο των 10 ml που φέρει βιδωτό πώµα τοποθετούνται 5 ml ρυθµιστικού 

διαλύµατος (50 mM ΝaPO4, 1 mM DTT, pH 7,5), 50 mg υποστρώµατος και 5 mg ενζύµου. 

Ακολουθεί ανάδευση του µίγµατος στους 30 οC. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

λαµβάνονται δείγµατα από την ενζυµική αντίδραση ~200 µl και για την 

αεριοχρωµατογραφική τους ανάλυση υπόκεινται στην παρακάτω διαδικασία: 

 

 

 

 

 

 

Οξίνιση µε διάλυµα υδροχλωρίου (HCl) 1 N µέχρι pH 1. 

Κορεσµός της υδατικής φάσης µε NaCls. 

Εκχυλίσεις της υδατικής φάσης µε οξικό αιθυλεστέρα. 

Ξήρανση της οργανικής φάσης µε θειικό µαγνήσιο (MgSO4). 

Απόσταξη διαλύτη. 

Εστεροποίηση µε διάλυµα διαζωµεθανίου σε εξάνιο. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ β-Υ∆ΡΟΞΥΝΙΤΡΙΛΙΩΝ4 

 

 Σε ξηρή δίλαιµη σφαιρική των 100 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα, 

προσθετική και κάθετο ψυκτήρα, υπό ροή αδρανούς αερίου Ν2, τοποθετούνται 30 mmol t-

BuOK διαλυµένα σε ~20 ml άνυδρου THF. Αφού η φιάλη αντίδρασης βρίσκεται στους –78 
οC (ξηρός πάγος-ακετόνη) προστίθεται στάγδην από την προσθετική 30 mmol 

απεσταγµένου CH3CN διαλυµένο σε ~15 ml άνυδρου THF. Το διάλυµα αφήνεται υπό 

ανάδευση για περίπου 20 λεπτά στους –78 οC και σταδιακά σε διάστηµα 15 λεπτών η 

θερµοκρασία αφήνεται να αυξηθεί στους 0 οC. Στη συνέχεια γίνεται προσθήκη στάγδην από 

την προσθετική 30 mmol αλδεΰδης η οποία είναι διαλυµένη σε ~20 ml άνυδρου THF, οπότε 

και παρατηρείται αλλαγή του χρώµατος του µίγµατος από άχρωµο σε κίτρινο. Το µίγµα 

αφήνεται υπό ανάδευση για τουλάχιστον 5 ώρες στους 0 οC. Η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας (TLC). Μετά το τέλος της αντίδρασης 

πραγµατοποιείται αραίωση µε οξικό αιθυλεστέρα και στάγδην προσθήκη ~ 0,5 ml 

διαλύµατος NaOH 5 % κ.β. στους 0 οC. Ακολουθεί ξήρανση µε άνυδρο MgSO4 και 

αποµάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα. Το προϊόν β-υδροξυνιτρίλιο λαµβάνεται σε καθαρή 
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µορφή ύστερα από χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης µε προσθήκη στο µίγµα των διαλυτών 

έκλουσης µικρή ποσότητα τριαιθυλαµίνης για τη διατήρηση βασικών συνθηκών και την 

αποφυγή της αφυδάτωσης του εκάστοτε β-υδροξυνιτριλίου.    

 

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ β-Υ∆ΡΟΞΥ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΩΝ (ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 

REFORMATSKY)5 

 

 Αρχικά πραγµατοποιείται ενεργοποίηση του µεταλλικού Zn. Σε διάλυµα πυκνού 

H2SO4 και πυκνού HNO3 σε αναλογία 9/1, προστίθεται ο Zn και αναδεύεται ισχυρά για 

τουλάχιστον 20 λεπτά. Ακολουθεί διήθηση και εκπλύσεις δύο φορές µε ~ 10 ml 

απεσταγµένου H2O και µία µε ~ 10 ml  ακετόνη. Ο Zn αφήνεται στο φούρνο ώστε να 

αποµακρυνθεί τελείως η υγρασία και τεµαχίζεται σε γουδί µέχρι να αποκτήσει λαµπερό 

µεταλλικό χρώµα. Σε ξηρή δίλαιµη σφαιρική των 100 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό 

αναδευτήρα, προσθετική και κάθετο ψυκτήρα, υπό ροή αδρανούς αερίου Ν2, τοποθετούνται 

15 ml ξηρού βενζολίου, 5 ml άνυδρου αιθέρα και 50 mmol ενεργοποιηµένου Zn και µερικοί 

κόκκοι I2. Το µίγµα θερµαίνεται και µόλις παρατηρηθεί θόλωµα στην επιφάνεια του Zn 

(εκκίνηση της αντίδρασης), προστίθενται 17 mmol βρωµιδίου στάγδην από την προσθετική 

και πραγµατοποιείται βρασµός (reflux). Μόλις παρατηρηθεί αποχρωµατισµός του 

διαλύµατος αφαιρείται η θέρµανση και προστίθενται 6 mmol αλδεΰδης. Η πορεία της 

αντίδρασης παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) και σε κάποιες 

περιπτώσεις ήταν απαραίτητη η θέρµανση του µίγµατος. Μετά το τέλος της αντίδρασης το 

µίγµα αποχύνεται σε 30 ml διαλύµατος H2SO4 4N και εκχυλίζεται µία φορά µε απεσταγµένο 

νερό και δύο φορές µε κορεσµένο διάλυµα NaCl. Η οργανική στιβάδα ξηραίνεται µε άνυδρο 

MgSO4 και ακολουθεί αποµάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα. Το προϊόν µεθυλεστέρας του 

β-υδροξυ οξέος λαµβάνεται σε καθαρή µορφή ύστερα από χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης.    

   

∆. Υ∆ΡΟΛΥΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΞΕΑ6 

 

 Σε σφαιρική φιάλη των 50 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα, κάθετο 

ψυκτήρα και παγίδα διαλύµατος HCl, τοποθετούνται 13 mmol νιτριλίου και 20 ml 

διαλύµατος NaOH 30 % κ.β. Το µίγµα θερµαίνεται µέχρι βρασµού για τουλάχιστον 4 ώρες, 

µέχρι να µην παρατηρηθεί έκλυση αµµωνίας (φυσαλίδες στην παγίδα HCl). Η πορεία της 

αντίδρασης παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας (TLC). Μετά το τέλος της 

αντίδρασης η περίσσεια του NaOH εξουδετερώνεται µε ~ 10 ml διαλύµατος H2SO4 50 % 
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κ.β. και εκχυλίζεται µε αιθέρα και οξικό αιθυλεστέρα. Η οργανική στιβάδα ξηραίνεται µε 

άνυδρο MgSO4 και ακολουθεί αποµάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα. Το προϊόν οξύ 

λαµβάνεται σε καθαρή µορφή ύστερα από χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης.   

 

Ε. ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ7 

 

 Σε σφαιρική φιάλη των 50 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα και κάθετο 

ψυκτήρα, τοποθετούνται 10 mmol οξέος, 30 ml µεθανόλης και καταλυτική ποσότητα 

H2SO4. Ακολουθεί βρασµός για τουλάχιστον 12 ώρες. Η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας (TLC). Μετά το τέλος της αντίδρασης 

η µεγαλύτερη ποσότητα της µεθανόλης αποµακρύνεται στο ρότορα και προσθήκη 50 ml 

αιθέρα. Ακολουθούν εκχυλίσεις µε διάλυµα 5% NaHCO3, µε νερό και τέλος µε κορεσµένο 

διάλυµα NaCl. Η οργανική στιβάδα ξηραίνεται µε άνυδρο MgSO4 και ακολουθεί 

αποµάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα. Η απόδοση της αντίδρασης φτάνει στο 98 %. 

 

Ζ. ΑΚΥΛΙΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ8 

 

 Σε σφαιρική φιάλη των 10 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα και κάθετο 

ψυκτήρα, τοποθετούνται 0,5 mmol της αλκοόλης, 1,1 mmol οξικού ανυδρίτη, 1 mmol 

K2CO3 και καταλυτική ποσότητα DMAP σε ~ 5 ml οξικού αιθυλεστέρα. Το µίγµα 

αναδεύεται σε θερµοκρασία δωµατίου για τουλάχιστον 6 ώρες. Η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας (TLC). Μετά το τέλος της αντίδρασης 

πραγµατοποιείται διήθηση και εκπλύσεις µε οξικό αιθυλεστέρα. Το διήθηµα στη συνέχεια 

εκχυλίζεται δύο φορές µε κορεσµένο διάλυµα NaHCO3 και µία φορά µε κορεσµένο διάλυµα 

NaCl. Η οργανική στιβάδα ξηραίνεται µε άνυδρο MgSO4 και ακολουθεί αποµάκρυνση του 

διαλύτη στο ρότορα.  

 

Η. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ∆ΡΟΞΥΛΟΜΑ∆ΩΝ ΜΕ TMSCl9 

  

 Σε σφαιρική φιάλη των 10 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα τοποθετούνται 

10 mg αλκοόλης, 0,1 ml TMSCl, 0,2 ml εξαµεθυλοδισιλαζανίου (HMDS)  και 1 ml 

πυριδίνης. Το διάλυµα αναδεύεται ισχυρά για 5 min και στη συνέχεια αφήνεται σε ηρεµία 

για τουλάχιστον 30 min. Η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται µε χρωµατογραφία 

λεπτής στιβάδας (TLC).   
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Θ. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΑΛΚΥΛΟ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΜΑΛΟΝΟΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

 

Μεθοδολογία 1: Χρήση LDA ως βάσης10 

 

 Σε ξηρή δίλαιµη σφαιρική των 100 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα, 

προσθετική και κάθετο ψυκτήρα, υπό ροή αδρανούς αερίου Ν2, τοποθετούνται 10 mmol 

διϊσοπροπυλαµίνης διαλυµένη σε ~20 ml άνυδρου THF. Αφού η φιάλη αντίδρασης 

βρίσκεται στους 0 οC προστίθεται στάγδην από την προσθετική 10 mmol BuLi διαλυµένο σε 

~10 ml άνυδρου THF. Το διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση για περίπου 20 και ακόµα µία 

ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια, και αφού η φιάλη αντίδρασης βρίσκεται 

στους –78 οC (ξηρός πάγος-ακετόνη) προστίθεται στάγδην από την προσθετική 10 mmol 

νιτριλίου διαλυµένα σε ~10 ml άνυδρου THF. Το διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση για 

περίπου 20 λεπτά στους –78 οC και ακόµα µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί 

προσθήκη από την προσθετική 10 mmol του αλκυλαλογονιδίου και 5 mmol HMPA 

διαλυµένα σε ~20 ml άνυδρου THF και ενώ η φιάλη της αντίδρασης ψύχεται στους 0 οC. Το 

µίγµα αναδεύεται σε αυτή τη θερµοκρασία για 30 min και σταδιακά η θερµοκρασία 

επαναφέρεται σε θερµοκρασία δωµατίου όπου συνεχίζει να αναδεύεται για τουλάχιστον 3 

ώρες. Η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας 

(TLC). Μετά το τέλος της αντίδρασης πραγµατοποιείται στάγδην προσθήκη διαλύµατος 

H2SO4 18 M µέχρι pH 1 στους 0 οC, οπότε παρατηρείται καταβύθιση ιζήµατος. Ακολουθεί 

διήθηση, ξήρανση µε άνυδρο MgSO4 και αποµάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα. Απόδοση 0 

%.    

Μεθοδολογία 2: Χρήση ΝaH ως βάσης11 

 

 Σε ξηρή δίλαιµη σφαιρική των 100 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα, 

προσθετική και κάθετο ψυκτήρα, υπό ροή αδρανούς αερίου Ν2, τοποθετούνται 60 mmol 

NaH διαλυµένo σε ~10 ml απεσταγµένου DMSO. Στη συνέχεια προστίθεται στάγδην από 

την προσθετική 45 mmol νιτριλίου διαλυµένο σε ~10 ml απεσταγµένου DMSO και το 

διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση για περίπου 15 λεπτά. Έπειτα προστίθεται στάγδην από 

την προσθετική 45 mmol µεθυλοϊωδιδίου διαλυµένο σε ~20 ml απεσταγµένου DMSO και το 

διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση για περίπου 24 ώρες. Η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας (TLC). Μετά το τέλος της αντίδρασης 

πραγµατοποιείται στάγδην προσθήκη απεσταγµένου νερού στους 0 οC και εκχυλίσεις µε 
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αιθέρα. Ακολουθεί ξήρανση µε άνυδρο MgSO4 και αποµάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα. 

Απόδοση 14 %.    

 

Μεθοδολογία 3: Χρήση t-BuOK ως βάσης4 

 

 Σε ξηρή δίλαιµη σφαιρική των 50 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα, 

προσθετική και κάθετο ψυκτήρα, υπό ροή αδρανούς αερίου Ν2, τοποθετούνται 15 mmol t-

BuOK διαλυµένα σε ~10 ml άνυδρου THF. Αφού η φιάλη αντίδρασης βρίσκεται στους –78 
οC (ξηρός πάγος-ακετόνη) προστίθεται στάγδην από την προσθετική 13 mmol νιτριλίου 

διαλυµένα σε ~15 ml άνυδρου THF. Το διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση για περίπου 20 

λεπτά στους –78 οC και σταδιακά σε διάστηµα 15 λεπτών η θερµοκρασία αφήνεται να 

αυξηθεί στους 0 οC. Στη συνέχεια γίνεται προσθήκη στάγδην από την προσθετική 13 mmol 

αλκυλαλογονιδίου το οποίο είναι διαλυµένο σε ~10 ml άνυδρου THF. Το µίγµα αφήνεται 

υπό ανάδευση για τουλάχιστον 5 ώρες στους 0 οC. Η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας (TLC). Μετά το τέλος της αντίδρασης 

πραγµατοποιείται αραίωση µε οξικό αιθυλεστέρα και στάγδην προσθήκη ~ 0,5 ml 

απεσταγµένου νερού στους 0 οC. Ακολουθεί ξήρανση µε άνυδρο MgSO4 και αποµάκρυνση 

του διαλύτη στο ρότορα. Το προϊόν λαµβάνεται σε καθαρή µορφή ύστερα από 

χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 100-50 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 32 

%. 
1H-NMR (CDCl3); 1,66 (d, J=7.2 Hz, 1H), 3,87 (q, J=7.2 Hz, 3H)   

 

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΖΩΜΕΘΑΝΙΟΥ12 

 

Παρασκευή Νιτροσοµεθυλουρίας 

 
 Σε σφαιρική φιάλη των 1000 ml τοποθετούνται 1.55 moles µεθυλαµίνης (υδατικό 

διάλυµα 40 %) και ακολουθεί προσθήκη διαλύµατος HCl 37 % µέχρι pH 7. Στη συνέχεια 

γίνεται προσθήκη απεσταγµένου νερού µέχρι τελικού όγκου 500 ml και 3,41 moles ουρίας. 

Το µίγµα θερµαίνεται µέχρι ήπιου βρασµού, αφού πρώτα έχουν προστεθεί πέτρες βρασµού, 

για 2,75 h και ακολουθεί βίαιος βρασµός για ακόµα 0,25 h. Το µίγµα αφήνεται να επανέλθει 

σε θερµοκρασία δωµατίου για 12 h. Το µίγµα µεταφέρεται σε διαχωριστική χοάνη των 1000 

ml και προστίθενται 1,59 moles NaNO2 και αναδεύεται µέχρι την πλήρη διάλυση του. Στη 

συνέχεια προστίθεται στάγδην (για περίπου µία ώρα) σε ποτήρι των 1000 ml που περιέχει 
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300 g πάγο και 0,51 mol H2SO4 95-97 % σε παγόλουτρο οπότε και παρατηρείται ο 

σχηµατισµός ενός «νεφελώδους» κίτρινου στερεού. Ακολουθεί διήθηση υπό κενό µε χρήση 

χωνιού Buchner στο οποίο έχει προσαρµοστεί διηθητικό χαρτί και γίνονται τρεις εκπλύσεις 

µε παγωµένο νερό. Το στερεό µεταφέρεται σε σφαιρική φιάλη και ξηραίνεται σε αντλία 

κενού για 30 min. Η φιάλη καλύπτεται µε αλουµινόχαρτο και φυλάσσεται στους + 4οC. 

Απόδοση 75 %. 

 

Παρασκευή ∆ιαζωµεθανίου   

   

 Το διαζωµεθάνιο παράγεται σε διάλυµα εξανίου µε προσθήκη νιτροσοµεθυλουρίας 

σε ένα 1:1 διφασικό µίγµα διαλύµατος NaOH 50 % και εξανίου σε ποτήρι ζέσεως των 20 

ml. Η στερεή νιτροσοµεθυλουρία διαλύεται στην υδατική φάση και αντιδρώντας µε το 

βασικό διάλυµα απελευθερώνει διαζωµεθάνιο το οποίο διαλύεται στην οργανική φάση 

προσδίδοντάς της το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώµα. Η οργανική στιβάδα αποµακρύνεται 

και χρησιµοποιείται αµέσως για την αντίδραση εστεροποίησης των δειγµάτων της εκάστοτε 

ενζυµικής αντίδρασης. 
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III. ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 

1: 1H-NMR (CDCl3); 3.76 (s, 2H), 7.38 (m, 5H). 

2: 1H-NMR (CDCl3); 2.33 (s, 3H), 3.65 (s, 2H), 7.24 (m, 4H). 

3: 1H-NMR Η (CDCl3); 2.39 (s, 3H), 3.73 (s, 2H), 7.22 (m, 4H). 

4: 1H-NMR (CDCl3); 2.34 (s, 3H), 3.68 (s, 2H), 7.18 (dd, J1=8.7 Hz, J2=2.7 Hz, 4H). 

5: 1H-NMR (CDCl3); 0.90 (t, J=7.2 Hz, 3H), 1.32 (m, 2H), 1.58 (m, 2H), 2.64 (t, J=7.5 Hz, 

2H), 3.72 (s, 2H), 7.25 (dd, J1=2.1 Hz, J2=4.2 Hz, 2H), 7.53 (dd, J1=1.8 Hz, J2=4.8 Hz, 2H). 

6: 1H-NMR (CDCl3); 1.30 (s, 9H), 3.74 (s, 2H), 7.46 (d, J=9.0 Hz, 2H), 7.56 (d, J=8.7 Hz, 

2H). 

13: 1H-NMR (CDCl3); 4.04 (s, 2H), 7.51 (m, 3H), 7.85 (m, 4H). 

14: 1H-NMR (CDCl3); 3.89 (s, 2H), 7.36 (dd, J1=1.8 Hz, J2=6.6 Hz, 1H), 7.50 (m, 2H), 7.83 

(m, 4H). 

16: 1H-NMR (CDCl3); 5.65 (dd, J1=11.7 Hz, J2=6.0 Hz, 1H), 6.07 (d, J=11.4 Hz, 1H), 6.20 

(d, J=18.0 Hz, 1H). 

37: 1H-NMR (CDCl3); 3.62 (s, 2H). 

41: 1H-NMR (CDCl3); 2.78 (s, 4H). 

42: 1H-NMR (CDCl3); 1.39 (d, J=4.1 Hz, 3H), 1.94 (m, 2H), 2.56 (m, 2H), 2.82 (m, 1H).  

 

 

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 1513 

 

 Σε ξηρή δίλαιµη σφαιρική των 50 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα, 

προσθετική και κάθετο ψυκτήρα, υπό ροή αδρανούς αερίου Ν2, τοποθετούνται 10 mmol 

βενζαλδεΰδης διαλυµένα σε ~10 ml άνυδρου CHCl3 και 22 mmol άνυδρης Et3N. Αφού η 

φιάλη αντίδρασης βρίσκεται στους 0 οC προστίθενται στάγδην από την προσθετική 11 mmol 

NH2OH.HCl διαλυµένα σε ~10 ml άνυδρου CHCl3. Το διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση για 

περίπου 20 λεπτά στους 0 οC και σε θερµοκρασία δωµατίου για ακόµα 4 ώρες. Στη συνέχεια 

γίνεται προσθήκη στάγδην από την προσθετική 10,8 mmoles Cl3COCOOCCl3 το οποίο είναι 

διαλυµένο σε ~15 ml άνυδρου CHCl3 και το διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση για 4 ώρες. 

Μετά το τέλος της αντίδρασης πραγµατοποιείται στάγδην προσθήκη ~ 5 ml απεσταγµένου 

νερού στους 0 οC και εκχύλιση µε CHCl3. Ακολουθεί έκπλυση της οργανικής φάσης µε 

κορεσµένο διάλυµα NaCl, ξήρανση µε άνυδρο MgSO4 και αποµάκρυνση του διαλύτη στο 
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ρότορα. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 100-60 % 

εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 85 %. 
1H-NMR (CDCl3); 7.58 (m, 5H). 

  

Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 20 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ νιτριλίων σε 

κλίµακα των 30 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 

100-50 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 65 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.46 (d, J=3.6 Hz, 1H), 2.77 (d, J=6.6 Hz, 2H), 5.05 (m, 1H), 7.37 (m, 

5H). 

 

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 21 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ νιτριλίων σε 

κλίµακα των 30 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 

95-50 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 40 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.38 (s, 3H), 2.75 (d, J=3.9 Hz, 2H), 5.37 (t, J=6.0 Hz, 1H), 7.24 (m, 4H), 

7.56 (dd, J1=2.1 Hz, J2=5.1 Hz, 1H). 

 

∆. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 22 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ νιτριλίων σε 

κλίµακα των 30 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 

95-50 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 45 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.37 (s, 3H), 2.80 (dd, J1=2.1 Hz, J2=1.8 Hz, 2H), 5.03 (m, 1H), 7.30 (m, 

4H). 

 

Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 23 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ νιτριλίων σε 

κλίµακα των 30 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 

95-45 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 45 %. 
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1H-NMR (CDCl3); 2.76 (dd, J1=5.7 Hz, J2=9.9 Hz, 2H), 5.07 (t, J=6.3 Hz, 1H), 7.18 (m, 2H), 

7.45 (m, 2H). 

 

Z. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 24 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ νιτριλίων σε 

κλίµακα των 30 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 

100-40 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 30 %. 
1H-NMR (CDCl3); 1.88 (m, 2H), 3.77 (m, 1H), 7.83 (d, J= 8.4 Hz, 2H), 8.07 (d, J=8.4 Hz, 

2H). 

 

Η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 3514 

 

 Σε δίλαιµη σφαιρική φιάλη των 10 ml, εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα, 

τοποθετούνται 11 mmol KCN διαλυµένα σε 2 ml CH3OH. Αφού η φιάλη αντίδρασης 

βρίσκεται στους 0 οC προστίθενται 10 mmol βενζαλδεΰδης και 11 mmol CH3COOH. Το 

µίγµα αναδεύεται στους 0 οC για 1 ώρα και στη συνέχεια η µεθανόλη αποστάζεται υπό κενό. 

Το στερεό υπόλοιµα εκχυλίζεται µε οξικό αιθυλεστέρα και νερό. Η οργανική στιβάδα 

ξηραίνεται µε άνυδρο MgSO4 και ακολουθεί αποµάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα. Το 

προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 100-70 % εξάνιο/οξικός 

αιθυλεστέρας). Απόδοση 80 %. 
1H-NMR (CDCl3); 3.09 (s, 1H), 5.56 (s, 1H), 7.51 (m, 5H). 

 

Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 39 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής των 

αλκυλοϋποκατεστηµένων παραγώγων του µηλονονιτριλίου µε επίδραση t-BuOK σε κλίµακα 

των 20 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 90-60 % 

εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 40 %. 
1H-NMR (CDCl3); 1.26 (t, J=7.5 Hz, 3H), 2.09 (m, 2H), 3.70 (t, J=6.3 Hz, 1H). 

 

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 40 
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 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής των 

αλκυλοϋποκατεστηµένων παραγώγων του µηλονονιτριλίου µε επίδραση t-BuOK σε κλίµακα 

των 20 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας πίεσης (SiO2, 90-70 % 

εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 40 %. 
1H-NMR (CDCl3); 3.32 (d, J= 6.91 Hz, 2H), 3.93 (t, J=6.95 Hz, 1H), 7.40 (m, 5H). 
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IV. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 

36: 1H-NMR (CDCl3); 3.46 (s, 1H), 3.79 (s, 3H), 5.20 (s, 1H), 7.40 (m, 5H). 

43: 1H-NMR (CDCl3); 1.38 (d, J=7.08 Hz, 3H), 1.94 (m, 2H), 2.60 (m, 2H), 2.80 (m, 1H). 

 

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 7 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους παρασκευής µεθυλεστέρων από 

νιτρίλια σε κλίµακα των 10 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας 

πίεσης (SiO2, 80-50 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 90 %. 
1H-NMR (CDCl3); 3.65 (s, 3H), 3.70 (s, 2H), 7.32 (m, 5H). 

 

Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 8 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους παρασκευής µεθυλεστέρων από 

νιτρίλια σε κλίµακα των 10 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας 

πίεσης (SiO2, 90-50 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 80 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.30 (s, 3H), 3.63 (s, 2H), 3.68 (s, 3H), 7.20 (m, 4H). 

 

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 9 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους παρασκευής µεθυλεστέρων από 

νιτρίλια σε κλίµακα των 10 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας 

πίεσης (SiO2, 90-50 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 80 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.34 (s, 3H), 3.60 (s, 2H), 3.69 (s, 3H), 7.19 (m, 4H). 

 

∆. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 10 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους παρασκευής µεθυλεστέρων από 

νιτρίλια σε κλίµακα των 10 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας 

πίεσης (SiO2, 90-45 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 75 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.36 (s, 3H), 3.62 (s, 2H), 3.72 (s, 3H), 7.18 (m, 4H). 
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Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 11 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους παρασκευής µεθυλεστέρων από 

νιτρίλια σε κλίµακα των 10 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας 

πίεσης (SiO2, 100-55 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 60 %. 
1H-NMR (CDCl3); 0.93 (t, J=7.2 Hz, 3H), 1.33 (m, 2H), 1.60 (m, 2H), 2.71 (t, J=7.4 Hz, 

2H), 3.75 (s, 2H), 3.80 (s, 3H), 7.42 (m, 4H). 

 

Ζ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 12 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους παρασκευής µεθυλεστέρων από 

νιτρίλια σε κλίµακα των 10 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας 

πίεσης (SiO2, 100-50 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 65 %. 
1H-NMR (CDCl3); 1.57 (s, 9H), 3.92 (s, 3H), 7.26 (d, J=10.2 Hz, 2H), 7.96 (d, J=8.1 Hz, 

2H). 

 

Η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 17 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους παρασκευής µεθυλεστέρων από 

νιτρίλια σε κλίµακα των 10 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας 

πίεσης (SiO2, 100-70 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 55 %. 
1H-NMR (CDCl3); 3.70 (s, 3H), 4.17 (s, 2H), 7.53 (m, 7H). 

 

Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 18 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους παρασκευής µεθυλεστέρων από 

νιτρίλια σε κλίµακα των 10 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία µεσαίας 

πίεσης (SiO2, 100-65 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 55 %. 
1H-NMR (CDCl3); 3.73 (s, 3H), 3.82 (s, 2H), 7.49 (m, 3H), 7.84 (m, 4H). 

 

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 19 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους παρασκευής µεθυλεστέρων από 

νιτρίλια σε κλίµακα των 10 mmol. Απόδοση  95 %. 
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1H-NMR (CDCl3); 3.88 (s, 3H), 7.65 (m, 5H). 

 

Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 26 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ-

µεθυλεστέρων σε κλίµακα των 6 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία 

µεσαίας πίεσης (SiO2, 100-40 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 40 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.76 (m, 2H), 3.24 (s, 1H), 3.75 (s, 3H), 5.16 (dd, J1=4.2 Hz, J2=4.5 Hz, 

1H), 7.35 (m, 5H). 

 

Λ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 27 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ-

µεθυλεστέρων σε κλίµακα των 6 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία 

µεσαίας πίεσης (SiO2, 100-40 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 25 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.33 (s, 3H), 2.69 (m, 2H), 3.07 (s, 1H), 3.73 (s, 3H), 5.35 (dd, J1=3.9 Hz, 

J2=4.2 Hz, 1H), 7.18 (m, 3H), 7.49 (d, J=7.2 Hz, 1H). 

 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 28 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ-

µεθυλεστέρων σε κλίµακα των 6 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία 

µεσαίας πίεσης (SiO2, 100-40 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 30 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.36 (s, 3H), 2.75 (m, 2H), 3.15(d, J=3 Hz, 1H), 3.74 (s, 3H), 5.13 (m, 

1H), 7.18 (d, J=7.8 Hz, 2H), 7.28 (d, J=8.1 Hz, 2H). 

 

Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 29 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ-

µεθυλεστέρων σε κλίµακα των 6 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία 

µεσαίας πίεσης (SiO2, 100-45 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 35 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.71 (m, 2H), 3.25 (s, 1H), 3.73 (s, 3H), 5.10 (dd, J1=4.5 Hz, J2=3.3 Hz, 

1H), 7.03 (m, 2H), 7.33 (m, 2H). 
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Ξ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 30 

 

 Η αντίδραση έγινε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο παρασκευής β-υδροξυ-

µεθυλεστέρων σε κλίµακα των 6 mmol. Το προϊόν αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία 

µεσαίας πίεσης (SiO2, 100-40 % εξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας). Απόδοση 15 %. 
1H-NMR (CDCl3); 2.70 (m, 2H), 3.72 (s, 3H), 5.21 (m, 1H), 7.48 (m, 2H), 7.60 (m, 2H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 116



Πειραµατικό Μέρος 

V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

                                                 
1.  W.C. Still, M. Khan, A. Mita, J. Org. Chem., 1978, 43, 2923 

2. K. S. Scope, Protein Purification, 3rd Edition, Springer-Verlag, New York, 1994, 330 

3.  A. J. Gordon, R. A. Ford, The Chemist Companion, John Wiley and sons, New York, 

1972 

4. T.K. Konig, D. Mitchell, Tetrahedron Lett., 1994, 35, 1339  

5.  A. Furstner, Synthesis, 1989, 571 

6.  Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry, 5th Edition Longman: N.Y., 1977, p. 

1229 

7.  Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry, 4th Edition Longman: N.Y., 1977, p. 

504 

8.  A.N.E. Weissfloch, R.J. Kazlauskas, J. Org. Chem., 1995, 60, 6959  

9.  C.C. Sueely, R. Bentley, M. Makita, W.W. Wells, J. Am. Chem. Soc., 1963, 85, 2497 

10. J. A. Mac Phee, J. E. Dubois, Tetrahedron, 1980, 36, 775 

11. B. Bloomfield, J. Org. Chem., 1961, 26, 4112 

12. A.H. Blatt, Organic Synthesis, Collective Vol. II, J. Wiley and Sons, N.Y., 1943, 461 

13. D.S. Bose, P.R. Goud, Synthetic Commun., 2002, 32, 3621 

14. G. DeSantis, Z. Zhu, W.A. Greenberg, K. Wong, J. Chaplin, S.R. Hanson, B. Farwell, 

L.W. Nicholson, C.L. Rand, D.P. Weiner, D.E. Robertson, M.J. Burk, J. Am. Chem. Soc., 

2002, 124, 9024 

 117



HB

HΑ

HC

Hαρωµ.

20

CN

OHB

HA
HAHC

A



21

CN

OH

HA
HAHC

CH3B

HB

HΑ

HCHαρωµ.

B



22

CN

OH

HA
HAHC

CH3B

HB

HA

HC
Hαρωµ.

Γ



23

CN

OH

HA
HAHB

F

HC

HC

HD

HD

HΑ

HB

HDHC

∆



24

CN

OH

HA
HAHB

F3C

HC

HC

HD

HD

HΑ

HB

HDHC

E



26

COOCH3D

OHB

HA
HAHC

HΑ

HBHCHαρωµ.

HD

Ζ



27

COOCH3D

OHB

HA
HAHC

CH3E

HC HB

HA

HE

HD

Hαρωµ.

H



28

COOCH3D

OHC

HA
HAHB

CH3E

HF

HF

HG

HG HE

HA

HC

HD

HB

HFHG

Θ



29

COOCH3D

OHC

HA
HAHB

F

HE

HE

HF

HF

HB
HC

HAHD

HFHE

I



30

COOCH3C

OH

HA
HAHB

F3C

HE

HE

HD

HD

HA

HC

HB
HDHE

K



35

CN

OHB

HA

HA

HB

Hαρωµ.

Λ



38

CN
C
CN

H3BC

HA

HA

HB

M



39

CN
C
CN

H2B
CH3CC

HA

HB

HC

HA

Ν



40

CN
C
CN

H2B
C

HA

HB

HA

Hαρωµ.

Ξ



HBHCHDHΑ

42

CN

CN

H3BC HA

HD

HC

HC

HD

Ο



HB

HCHDHΑ

Π

43

CN

CONH2

H3BC HA

HD

HC

HC

HD


	Óôç Ìáïõßôá ìïõ…
	4o.pdf
	Õðüóôñùìá

	8o.pdf
	ÐáñáóêåõÞ Íéôñïóïìåèõëïõñßáò


