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Περίληψη 

Η ραγδαία εξέλιξη στην εφαρμοσμένη βιοκατάλυση τα τελευταία χρόνια απεικονίζει 

την σπουδαιότητα των ενζύμων στην οργανική σύνθεση. Τα ένζυμα είναι ελκυστικά ως 

ανανεώσιμοι και φυσικοί καταλύτες και συντελούν στην απλοποίηση των σταδίων μιας 

μετατροπής και στην αποφυγή χρήσης σε μεγάλο βαθμό τοξικών ή επικίνδυνων 

αντιδραστηρίων. Το ερευνητικό μας εργαστήριο δραστηριοποιείται στον τομέα της 

Βιοκατάλυσης έχοντας ως στόχο την σύνθεση χειρόμορφων ενδιαμέσων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. 

Σε πρόσφατη μελέτη της ομάδας μας περιγράφεται η χημειοενζυμική σύνθεση            

γ-λακταμών από κυκλοποίηση β-υδρόξυ-α-κυανοαιθυλο-εστέρων. Οι λακτάμες είναι ενώσεις 

που έχουν προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της βιολογικής τους 

δραστικότητας, η οποία καθιστά τις ενώσεις αυτές, υψηλής προστιθέμενης αξίας 

φαρμακευτικά ενδιάμεσα. Δεδομένης της σπουδαιότητας των αμιδικών δακτυλίων στις 

φαρμακευτικές ενώσεις, επεκτείναμε την μελέτη στην χημειοενζυμική σύνθεση κατάλληλων 

οπτικά ενεργών β-υδρόξυ-α-κυανοαιθυλο-εστέρων, με σκοπό την στερεοεκλεκτική σύνθεση 

δ-λακταμών. Η μελέτη αυτή αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μεταπτυχιακής 

διατριβής. Αρχικά, περιγράφεται η σύνθεση α-κυανοαιθυλο-β-κετοεστέρων. Στην συνέχεια 

περιγράφεται η ενζυμική αναγωγή τους από μια σειρά NADPH εξαρτώμενες 

κετορεδουκτάσες, και προσδιορίζεται η στερεοεκλεκτικότητα. 

Η μελέτη που περιγράφεται στο  δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην κατηγορία των 

υδρολυτικών ενζύμων. Συγκεκριμένα, μελετάται για πρώτη φορά η υδρολυτική δράση ενός 

νέου ενζύμου, της εστεράσης EstDZ2. Η νέα εστεράση είναι θερμοσταθερή, με χρόνο 

ημιζωής πάνω από έξι ώρες και παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα σε υψηλές 

συγκεντρώσεις οργανικών διαλυτών. Αρχικά, μελετήθηκε η ικανότητα δράσης του νέου 

ενζύμου στην υδρόλυση σειράς αρυλο p-υποκατεστημένων εστέρων του βουτυρικού οξέος. 

Προσδιορίστηκαν και βελτιστοποιήθηκαν οι συνθήκες αντίδρασης. Με όλα τα υποστρώματα 

επιτεύχθηκε ικανοποιητικό ποσοστό μετατροπής του εστέρα, ανεξάρτητα από το είδος αλλά 

και από την θέση του υποκαταστάτη πάνω στον αρωματικό δακτύλιο. Επίσης, μελετήθηκε η 

υδρόλυση εστέρων δευτεροταγών αλκοολών. Τέλος, διερευνήθηκε η ικανότητα της EstDZ2 

να καταλύει αντιδράσεις μετεστεροποίησης δευτεροταγών αλκοολών ενώ διερευνήθηκαν και 

οι παράγοντες που επηρεάζουν την στερεοεκλεκτικότητα και την καταλυτική ικανότητα του 

νέου αυτού ενζύμου. 

Λέξεις κλειδιά: βιοκατάλυση, κετορεδουκτάσες, α-κυανοαιθυλο β-κετοεστέρες, 

θερμοσταθερή εστεράση, υδρόλυση, μετεστεροποίηση 
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Abstract 

Biocatalysis has received increased attention the last decades, revealing the 

significance of enzymes in organic synthesis. Enzymes have become an attractive choice in 

organic chemistry as renewable and natural biological catalysts and contribute to the 

simplification and ease of a synthetic process. What is more, by using enzymes, the use of 

toxic or harmful reagents in a big scale can be avoided. Our research group is working in the 

field of Biocatalysis focusing in the stereoselective synthesis of optically active compounds 

which are particularly important as chiral intermediates in pharmaceuticals. 

Recently in our group the chemoenzymatic synthesis of β-hydroxy-α-cyanoethyl-

esters and their cyclization to γ-lactams was described. Lactams are compounds that have 

attracted great research interest as high added value intermediates due to their biological 

activity. Given the importance of amide rings in pharmaceutical compounds, we extended our 

previous study to the synthesis of designed optically active β-hydroxy-α-cyanoethyl esters for 

the stereoselective synthesis of δ-lactams. In the first chapter of this postgraduate dissertation 

the synthesis of α-cyanoethyl-β-ketoesters is described and their enzymatic reduction was 

studied using a series of NADPH dependent ketoreductases. Stereoselectivity of these 

reactions was also determined. 

The second chapter focuses to the class of hydrolytic enzymes. In particular, the 

hydrolytic activity of the new esterase EstDZ2 was studied for the first time. The new esterase 

is thermostable, with a half-life of more than six hours and exhibits excellent stability at high 

concentrations of organic solvents. Initially, the ability of the new enzyme to catalyze the 

hydrolysis of a series of aryl p-substituted esters of butyric acid was studied. The reaction 

conditions were optimized for the hydrolytic reaction. In all cases, a satisfactory conversion 

of the aryl ester substrate to the corresponding alcohol was achieved, regardless of the type or 

the position of the substituent on the aromatic ring. Also, the ability of EstDZ2 to hydrolyze 

esters from secondary alcohols was studied. Finally, the ability of EstDZ2 to catalyze the 

transesterification of secondary alcohols was investigated, as well as the factors which affect 

the stereoselectivity and catalytic ability of the new enzyme. 

Keywords: biocatalysis, ketoreductases, α-cyanoethyl-β-keto esters, thermostable esterase, 

hydrolysis, transesterification 
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1. Βιοκατάλυση στην Οργανική Σύνθεση 

1.1 Βιοκατάλυση 

Ως βιοκατάλυση ορίζεται η χρήση βιολογικών καταλυτών ή συστατικών τους για την 

παραγωγή προϊόντων με μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον ή την παροχή υπηρεσιών και 

αγαθών. Ως εκ τούτου, αποτελεί την καρδιά της Βιοτεχνολογίας, η οποία ενώ χρησιμοποιείται 

από αρχαιοτάτων χρόνων για την παραγωγή σημαντικών αγαθών (π.χ. τρόφιμα), ο όρος 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα. Μαζί με την βιοκατάλυση 

αποτελούν διαθεματικά επιστημονικά πεδία καθώς οι βιοκαταλυτικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα συνδυάζουν διάφορα επιστημονικά πεδία όπως η Χημεία και η Βιολογία με 

σκοπό τον σωστό σχεδιασμό αλλά και την πλήρη κατανόηση των διεργασιών αυτών. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, εξειδικευμένες χημικές ουσίες, θεραπευτικά 

προϊόντα, πρόσθετα τροφίμων, ακόμη και πρόδρομες ενώσεις για την σύνθεση πολυμερών σε 

μεγάλη κλίμακα παράγονται μέσω βιοκαταλυτικών διεργασιών. Το γεγονός αυτό καθιστά την 

Βιοτεχνολογία και την Βιοκατάλυση από τις πιο ανεπτυγμένες τεχνολογίες που καλύπτουν 

σημαντικούς τομείς όπως είναι η υγεία και το περιβάλλον. 

Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η εφαρμογή της Βιοκατάλυσης 

στην Οργανική Σύνθεση. Στόχος των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται στον τομέα της 

οργανικής είναι η σύνθεση πολύτιμων ενώσεων με υψηλή οπτική καθαρότητα [>99%  

διαστερεομερική περίσσεια (de), >99% εναντιομερική περίσσεια (ee)] και υψηλές χημικές 

αποδόσεις. Προϋπόθεση για την σύνθεση αυτών των ενώσεων είναι η χρήση μεθοδολογιών 

σύνθεσης που εκτός από απλές και αποδοτικές θα πρέπει να είναι οικονομικά και 

περιβαλλοντικά αποδεκτές. Στην πραγματοποίηση αυτών των στόχων η Βιοκατάλυση 

αντιπροσωπεύει μια καθοριστική παράμετρο. Η εφαρμογή της στην σύνθεση ενώσεων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβάλλει ουσιαστικά στη μεταβολή των παραγωγικών 

προτύπων και στην υιοθέτηση των αρχών της Πράσινης Χημείας.1 

Η οπτική καθαρότητα των οργανικών ενώσεων είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα 

καθώς καθορίζει την βιολογική τους δραστικότητα. Η Βιοκατάλυση επιτρέπει την σύνθεση 

οπτικά ενεργών φαρμακευτικών ενδιαμέσων και άλλων πολύτιμων ενώσεων. Η δυνατότητα 

σύνθεσης χειρόμορφων ενώσεων καθιστά την βιοκατάλυση σπουδαίο εργαλείο στην 

μοντέρνα οργανική σύνθεση.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα αυστηρά μέτρα που 

υιοθετήθηκαν από την Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, όπου εγκρίνονται 

μόνο φάρμακα που έχουν συντεθεί σε εναντιομερικώς καθαρή μορφή, επιβεβαιώνουν τον 

σημαντικό ρόλο της Βιοκατάλυσης στην σύνθεση φαρμάκων.2 Επιπρόσθετα, οι 
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βιοκαταλυτικές διεργασίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογία καθώς 

πραγματοποιούνται σε ήπιες συνθήκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η βιοκατάλυση να κρίνεται 

εκτός από ωφέλιμη, και αναγκαία η εφαρμογή της στην οργανική σύνθεση, ιδιαίτερα έπειτα 

από την πολιτική και κοινωνική απαίτηση να χρησιμοποιούνται φιλικές προς το περιβάλλον 

διεργασίες για την σύνθεση υψηλής προστιθέμενης αξίας ενδιαμέσων.3 

 

1.2 Βιοκατάλυση: Η Πράσινη Προσέγγιση 

Τα τελευταία χρόνια, η αξιοποίηση βιοκαταλυτών στην βιομηχανική παραγωγή 

καλούμενη και ως «λευκή βιοτεχνολογία» έχει αναπτυχθεί ραγδαία. Σε αυτήν την περίπτωση, 

οι κλασσικές χημικές μέθοδοι σύνθεσης αντικαταστάθηκαν με βιοκαταλυτικές διεργασίες οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα κάτω από ήπιες συνθήκες pH και θερμοκρασίας. Η χρήση των 

βιοκαταλυτών συμβάλλει όχι μόνο στην απλοποίηση των σταδίων μια αντίδρασης αλλά και 

στην αποφυγή χρήσης σε μεγάλο βαθμό τοξικών αντιδραστηρίων ή διαλυτών. Επιπλέον, τα 

προϊόντα που προκύπτουν από μια βιομετατροπή χαρακτηρίζονται για την υψηλή τους 

καθαρότητα και τις υψηλές χημικές αποδόσεις. 

Δεδομένων των πλεονεκτημάτων των βιοκαταλυτικών μετατροπών έναντι των 

χημικών γίνεται συστηματική προσπάθεια από αρκετές ερευνητικές ομάδες να 

αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν κλασικές χημικές μεθόδους με βιοκαταλυτικές 

διεργασίες. Η αντικατάσταση βέβαια μιας συνθετικής πορείας από μια βιοκαταλυτική, 

προϋποθέτει το προϊόν που προκύπτει να είναι ίδιας η καλύτερης ποιότητας και το κόστος 

παραγωγής να είναι ελαττωμένο. Οι βιοκαταλύτες συνήθως πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, 

γεγονός που καθιστά τη βιοκατάλυση μια από τις σπουδαιότερες εναλλακτικές μεθόδους που 

έχουν τώρα στη διάθεσή τους οι σύγχρονοι οργανικοί χημικοί. 

 

1.2.1 Ημισυνθετικά παράγωγα πενικιλινών 

Η μεγαλύτερης κλίμακας βιοκαταλυτική διεργασία που εφαρμόζεται στην 

φαρμακευτική βιομηχανία είναι η μετατροπή των προϊόντων ζύμωσης βενζυλo-πενικιλινών 

και φαινοξυμεθυλo-πενικιλινών (πενικιλίνες G και V αντίστοιχα) στο 6-αμινο-πενικιλινικό 

οξύ (6-ΑΡΑ, 3). Η βιομετατροπή λαμβάνει χώρα με χρήση γενετικά κατασκευασμένης και 

ακινητοποιημένης ακυλάσης της πενικιλλίνης και δίνει το επιθυμητό οξύ 3 σε μόλις ένα 

στάδιο και χωρίς να γίνεται χρήση τοξικών αντιδραστηρίων (Σχήμα 1). Το 6-ΑΡΑ αποτελεί 

βασική πρόδρομη ένωση για την παρασκευή μια σειράς πενικιλούχων αντιβιοτικών και 

παράγεται σε κλίμακα 16.000 τόνων το χρόνο. 4,5 



7 

Σχήμα 1. Ενζυμική έναντι χημικής διεργασίας για την σύνθεση  του 6-αμινο-πενικιλινικού οξέος 3. 

Σχήμα 2. Βιοκαταλυτική έναντι χημικής διεργασίας για την σύνθεση της λεβετιρακετάμη 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Βιοκαταλυτική σύνθεση της λεβετιρακετάμης 

Η λεβετιρακετάμη είναι η δραστική φαρμακευτική ουσία του Keppra®, φαρμάκου που 

έχει εγκριθεί για την θεραπεία της επιληψίας με πωλήσεις που φτάνουν τα 1.4 

δισεκατομμύρια δολάρια.6 Η χημική σύνθεση της ένωσης αυτής περιλαμβάνει αρκετά 

πολύπλοκα στάδια όπου τα ενδιάμεσα προϊόντα προκύπτουν με μικρές αποδόσεις ενώ γίνεται 

και χρήση τοξικών αντιδραστηρίων.7,8 Η σύνθεση του επιθυμητού φαρμάκου 4, 

πραγματοποιήθηκε και ενζυμικά. Η βιομετατροπή έδωσε το προϊόν 4 με πολύ καλή απόδοση 

και υψηλή στερεοεκλεκτικότητα. Δεδομένου ότι το ανεπιθύμητο προϊόν 5 μπορεί να 

ανακυκλωθεί, η βιοκαταλυτική διαδικασία είναι πολύ πιο αποδοτική από την χημική (Σχήμα 

2).9 
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1.2.3 Βιοκαταλυτική σύνθεση χειρόμορφου ενδιαμέσου για το Crizotinib 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια εργασία στην οποία περιγράφεται η βιοκαταλυτική 

μετατροπή που πραγματοποιήθηκε για την σύνθεση της (S)-1-(2,6-διχλωρο-3-φθορο)-φαινυλ-

αιθανόλης. Η ένωση αυτή έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί σημαντικό 

δομικό στοιχείο στην σύνθεση πολύπλοκων φαρμάκων και άλλων βιολογικά δραστικών 

μορίων. Μεταξύ άλλων αποτελεί ενδιάμεσο στην σύνθεση του πιο γνωστού αντικαρκινικού 

φαρμάκου, Crizotinib.10 Οι πιο κοινές χημικές μέθοδοι για την σύνθεση της χειρόμορφης 

αλκοόλης περιλαμβάνουν την προσθήκη αντιδραστηρίων Grignard σε καρβονυλικές 

ενώσεις11, 12 και την αναγωγική υδρογόνωση κετόνης με χρήση χειρόμορφων καταλυτών 

(Σχήμα 3).13 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. Αναγωγική υδρογόνωση με την χρήση του χειρόμορφου καταλύτη Mn α προς σχηματισμό της 

χειρόμορφης αλκοόλης 7. 

 

Το πρόβλημα στις συνθετικές μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι ότι εκτός 

από την μικρή οπτική καθαρότητα με την οποία προκύπτει το επιθυμητό προϊόν, προκύπτουν 

και αρκετά παραπροϊόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει το κόστος σύνθεσης της 

χειρόμορφης αλκοόλης. Η ερευνητική ομάδα του Wang πραγματοποίησε την ενζυμική 

σύνθεση της αλκοόλης (S)-7 με κατάλυση μέσω δύο συζευγμένων ενζύμων14 (Σχήμα 4). Η 

διαδικασία αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος σύνθεσης της αλκοόλης με την 

επανάχρηση του βιολογικού συστήματος. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4. Σύνθεση (S)-1-(2,6-διχλωρο-3-φλορο)-φαινυλ-αιθανόλης χρησιμοποιώντας συνδυασμό ενζύμων σε 

υβριδικά νανοάνθη CaHPO4.14 
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Σχήμα 5. Εκλεκτική αναγωγή του διπλού δεσμού του υποστρώματος 8 με χρήση Baker’s Yeast. 

Αυτά είναι μόλις μερικά από τα χιλιάδες παραδείγματα που αποδεικνύουν την μεγάλη 

σημασία των βιοκαταλυτών στην οργανική σύνθεση.15 Τα πλεονεκτήματα τους συνοψίζονται 

στα υψηλά ποσοστά μετατροπής που επιτυγχάνονται έναντι των κλασικών μεθόδων 

σύνθεσης. Οι βιομετατροπές οδηγούν σε χειρόμορφα ενδιάμεσα με εξαιρετικά υψηλή οπτική 

καθαρότητα (>99% ee), μια ιδιότητα απαραίτητη για την σύνθεση φαρμακευτικών 

χειρόμορφων ενδιαμέσων. Επιπλέον, απλοποιούν τα στάδια μιας μετατροπής μειώνοντας το 

κόστος παραγωγής αλλά και την χρήση τοξικών αντιδραστηρίων. 

2. Ένζυμα 

2.1 Ένζυμα: Ορισμός και Ταξινόμηση 

Τα ένζυμα είναι βιολογικοί καταλύτες που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα έναντι των συμβατικών χημικών καταλυτών όσον αφορά την χημειο-, τοπο– και 

στερεο-εκλεκτικότητα, την υψηλή καταλυτική ενεργότητα, την έλλειψη ανεπιθύμητων 

δευτερευουσών αντιδράσεων, και τη λειτουργία τους κάτω από ήπιες συνθήκες. Εκτός από 

αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ένζυμα είναι ελκυστικά ως ανανεώσιμοι και φυσικοί καταλύτες 

ενώ ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι εμφανίζουν επιδεκτικότητα σε πληθώρα φυσικών και 

μη υποστρωμάτων χωρίς να περιορίζονται στο φυσικό τους ρόλο. Τέλος, τα ένζυμα είναι 

συμβατά μεταξύ τους αφού τα περισσότερα είναι δραστικά κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες 

συνθήκες αντίδρασης, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα αντιδράσεων στην ίδια φιάλη χωρίς 

απομόνωση ενδιαμέσων.16, 17 

Οι ιδιότητες των ενζύμων καθορίζονται τόσο από την μοριακή τους δομή όσο και από 

την βιολογική τους προέλευση. Η ιδιότητα που τα καθιστά σημαντικούς καταλύτες στην 

οργανική σύνθεση η υψηλή εκλεκτικότητα κατά τις βιομετατροπές.18 Παρακάτω 

περιγράφονται αναλυτικά τα είδη εκλεκτικότητας που επιδεικνύουν τα ένζυμα. 

Χημειοεκλεκτικότητα 

Τα ένζυμα έχουν την ικανότητα να δρουν εκλεκτικά σε μια δραστική ομάδα του 

υποστρώματος χωρίς την μετατροπή άλλων εξίσου δραστικών ομάδων του ίδιου μορίου. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή καθαρών ενώσεων χωρίς την παρουσία 

παραπροϊόντων. Παράδειγμα αποτελεί η ενζυμική σύνθεση της κετόνης 9, όπου το ένζυμο 

ανάγει μόνο τον διπλό δεσμό και όχι την εξίσου δραστική καρβόνυλο ομάδα (Σχήμα 5).19 
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Σχήμα 6. Τοποεκλεκτική αναγωγή της 2, 4-εξανοδιόνης 10. 

Τοποεκλεκτικότητα 

Η πολύπλοκη τρισδιάστατη δομή των ενζύμων τα καθιστά ικανά να διακρίνουν όμοιες 

λειτουργικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις του ίδιου υποστρώματος. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναγωγή της 2, 4-εξανοδιόνης 10 με τον 

μικροοργανισμό Geotrichum candidum (Σχήμα 6).20 

 
 

Εναντιοεκλεκτικότητα 

Η ικανότητα να διακρίνουν ένα από τα δύο εναντιομερή ενός ρακεμικού μίγματος ή 

μια από τις εναντιοτοπικές επιφάνειες ή ομάδες του ίδιου μορίου. Αυτό έχει παρατηρηθεί 

στην αντίδραση μετεστεροποίησης της αλκοόλης 12 με την φερουλουλο εστεράση, όπου 

πραγματοποιήθηκε μετεστεροποίηση μόνο της R-αλκοόλης (Σχήμα 7).21 

 

Σχήμα 7. Εκλεκτική μετεστεροποίηση ενός εκ των δύο εναντιομερών της αλκοόλης 12 με την φερουλόϋλο 

εστεράση. 

Διαστερεοεκλεκτικότητα 

Τα ένζυμα έχουν την ικανότητα να διακρίνουν ένα από τα διαστερεομερή ενός 

μίγματος ή μια από τις διαστερεοτοπικές επιφάνειες ή ομάδες του ίδιου μορίου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναγωγή του κετο εστέρα 15 (Σχήμα 8).22 

 

Σχήμα 8. Ενζυμική αναγωγή του κετο εστέρα 15 με χρήση κετορεδουκτάσης με τελικό προϊόν μόνο ένα εκ των 

4 δυνατών ισομερών. 

 

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα καθιστούν τις βιοκαταλυτικές διεργασίες σημαντικό 

εργαλείο σε διάφορους τομείς από την υγεία και την σύνθεση σημαντικών χημικών ουσιών, 

έως την ενέργεια και το περιβάλλον. Τα ένζυμα, εξαιτίας της εκλεκτικότητας τους και της 
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καταλυτικής τους ικανότητας συνήθως χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό ενός μίγματος 

εναντιομερών ή διαστερεομερών. Ο διαχωρισμός αυτό μπορεί να γίνει μέσω κινητικού ή 

δυναμικού κινητικού διαχωρισμού. 

Παρά τα πλεονεκτήματα που εμφανίζουν τα ένζυμα, λόγω της δομής και της 

προέλευσης τους, υπάρχουν αρκετές αμφισβητήσεις όσο αναφορά την ικανότητα πρακτικής 

εφαρμογής βιοκαταλυτικών διεργασιών.23 Οι αμφισβητήσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από 

τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η ενζυμική βιοκατάλυση και συνοψίζονται στα εξής 

σημεία: 

• Τα ένζυμα είναι ευαίσθητα 

• Τα ένζυμα είναι ακριβά 

• Τα ένζυμα είναι ενεργά μόνο στα φυσικά τους υποστρώματα 

• Τα ένζυμα δρουν μόνο στο φυσικό τους περιβάλλον 

Η ραγδαία εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και της πρωτεϊνικής μηχανικής έχει οδηγήσει 

στην ανάπτυξη στρατηγικών οι οποίες επιτρέπουν την ανακάλυψη νέων ενζύμων αλλά και 

την τροποποίηση και βελτιστοποίηση ήδη υπαρχουσών, ξεπερνώντας αυτές τις 

αμφισβητήσεις. Οι πιο ευρέως διαδεδομένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι ο 

ορθολογικός πρωτεϊνικός σχεδιασμός (rational protein design) και η κατευθυνόμενη εξέλιξη 

πρωτεϊνών (directed evolution). Οι τεχνικές αυτές αποτελούν εργαλεία της μοριακής 

βιολογίας και μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της ενζυμικής δραστικότητας, 

εκλεκτικότητας και σταθερότητας.24 

 

Ταξινόμηση ενζύμων 

Tα ένζυμα επιταχύνουν την κατάλυση όχι μόνο των φυσικών τους υποστρωμάτων 

αλλά και αρκετών δομικά συγγενικών ενώσεων. Για σχεδόν κάθε τύπο χημικής αντίδρασης 

υπάρχει ένα ένζυμο που μπορεί να την καταλύει. Μια ποικιλία αντιδράσεων μπορεί να λάβει 

χώρα μέσω ενζύμων, όπως είναι οι οξειδώσεις, οι αναγωγές , οι υδρολύσεις, οι συμπυκνώσεις 

και οι ισομερισμοί. Τα ένζυμα μπορούν επίσης, να εμπλέκονται στον σχηματισμό δεσμού 

άνθρακα-άνθρακα και δεσμού άνθρακα-ετεροατόμου. Η Διεθνής Ένωση Βιοχημείας και 

Μοριακής Βιολογίας έχει ταξινομήσει τα ένζυμα σε έξι κύριες ομάδες ανάλογα με τον τύπο 

της αντίδρασης που καταλύουν.25 Πρόσφατα προστέθηκε μια νέα ομάδα ενζύμων με τις 

κατηγορίες να φτάνουν πλέον τον αριθμό 7.26 

1. Οξειδορεδουκτάσες, που καταλύουν τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και τις 

αντιδράσεις μεταφοράς υδρογόνου. 
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2. Τρανσφεράσες που καταλύουν τη μεταφορά λειτουργικών ομάδων, όπως άκυλο και 

φωσφορικών ομάδων ή σακχάρων, από ένα μόριο σε άλλο 

3. Υδρολάσες που καταλύουν την υδρόλυση αμιδίων, εστέρων και πεπτιδίων. 

4. Λυάσες που καταλύουν τις αντιδράσεις προσθήκης σε διπλούς δεσμούς καθώς και τις 

αντίστροφες αντιδράσεις απόσπασης. 

5. Ισομεράσες που καταλύουν αντιδράσεις ισομερισμού όπως τη μετακίνηση διπλών 

δεσμών, Ζ/Ε ισομερισμούς και αντιδράσεις ρακεμοποίησης. 

6. Λιγάσες που καταλύουν το σχηματισμό δεσμών C-O, C-S, C-N, C-C και δεσμούς 

φωσφορικών εστέρων. 

7. Τρανσλοκάσες (Translocases) που καταλύουν την μεταφορά ιόντων ή μορίων δια μέσου 

των μεμβρανών ή τον διαχωρισμό τους μέσα σε αυτές. 

2.2 Κετορεδουκτάσες 

Οι κετορεδουκτάσες είναι χαμηλού μοριακού βάρους ένζυμα που ανήκουν στη 

κατηγορία των οξειδορεδουκτασών και αποτελούν μέρος της οικογένειας των 

αφυδρογονασών/ρεδουκτασών. Ο καταλυτικός τους ρόλος είναι η αναγωγή καρβόνυλο 

ομάδων. Έχουν την ικανότητα να καταλύουν με υψηλή εναντιοεκλεκτικότητα την αναγωγή 

μιας μεγάλης ποικιλίας φυσικών και μη υποστρωμάτων. Για να επιδείξουν καταλυτική 

ενεργότητα, τα ένζυμα αυτά απαιτούν τη χρήση συνενζύμων όπως NADH ή NADPH. Τα 

συνένζυμα συμπεριφέρονται ως ενδιάμεσοι και μεταβατικοί δέκτες ηλεκτρονίων. Η αναγωγή 

πραγματοποιείται με μεταφορά ενός υδριδίου στο καρβονυλικό υπόστρωμα (Σχήμα 9). 

 

Σχήμα 9. Γενική αντίδραση αναγωγής κετονών με κετορεδουκτάση παρουσία συνενζύμου. 

 

2.2.1 Καταλυτικός Μηχανισμός 

Ο μηχανισμός της NAD(P)H-εξαρτώμενης αφυδρογονάσης έχει μελετηθεί εκτενώς. 

Υπάρχουν 4 κατηγορίες ενζύμων ανάλογα με την μεταφορά του υδριδίου από το συνένζυμο 

NAD(P)H στο υπόστρωμα (Σχήμα 10).27 Το υδρίδιο προσβάλει είτε την si- είτε την re-

πλευρά της καρβονυλομάδας ανάλογα με τον προσανατολισμό της πρόσδεσης του 

υποστρώματος στο συνένζυμο, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό (R) ή (S) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Translocase
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αλκοολών, αντίστοιχα. Από την άλλη, το ένζυμο μεταφέρει είτε το pro-(R)-υδρίδιο είτε το 

pro-(S)-υδρίδιο του συνενζύμου ανάλογα με το είδος του ενζύμου. Συγκεκριμένα, τα ένζυμα 

στις κατηγορίες Ε1 και Ε3 μεταφέρουν το pro-(R)-υδρίδιο του συνενζύμου και  τα ένζυμα 

που ανήκουν στις κατηγορίες Ε2 και Ε4 μεταφέρουν το pro-(S)-υδρίδιο. 

 

Σχήμα 10. Μεταφορά υδριδίου από το συνένζυμο NAD(P)H στο καρβονυλικό υπόστρωμα.27 

Παραδείγματα αλκοολικών αφυδρογονασών των κατηγοριών Ε1–Ε3 είναι: 

E1: Pseudomonas sp. alcohol Dehydrogenase (αλκοολική αφυδρογονάση),28 Lactobacillus 

kefir alcohol Dehydrogenase (αλκοολική αφυδρογονάση).29 

E2: Geotrihum candidum glycerol Dehydrogenase (αφυδρογονάση της γλυκερόλης),30 Mucor 

javanicus dihydroxyacetone reductase (ρεδουκτάση της διυδροξυακετόνης).31 

E3: Yeast alcohol dehydrogenase (αλκοολική αφυδρογονάση από ζυμομύκητες), Horse liver 

alcohol Dehydrogenase (αλκοολική αφυδρογονάση από ήπαρ αλόγου),32 Moraxella sp.  

alcohol Dehydrogenase (αλκοολική αφυδρογονάση).33 

E4: Άγνωστη. 

Οι περισσότερες απομονωμένες αλκοολικές αφυδρογονάσες ανήκουν στην κατηγορία 

Ε3. Το στερεοχημικό αποτέλεσμα της αναγωγικής αντίδρασης με αλκοολικές αφυδρογονάσες 

μπορεί να προβλεφθεί από ένα απλό μοντέλο, αναφερόμενο σαν “κανόνας του Prelog”. 

Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό η αφυδρογονάση μεταφέρει το υδρίδιο από την re-πλευρά της 

προχειρόμορφης κετόνης που φέρει μικρό (S) και μεγάλο (L) υποκαταστάτη. Το αποτέλεσμα 
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της αναγωγής με ένα ένζυμο που υπακούει στον κανόνα του Prelog είναι ο σχηματισμός     

(S)- αλκοόλης (Σχήμα 11).34 

 
Σχήμα 11. Ασύμμετρη αναγωγή κετονών με αλκοολική αφυδρογονάση που υπακούει στον κανόνα του Prelog. 

H πλειοψηφία των αφυδρογονασών υπακούει τον κανόνα του Prelog σχηματίζοντας 

(S) δευτεροταγείς αλκοόλες, ενώ ελάχιστα είναι τα ένζυμα με αντίθετη εκλεκτικότητα (anti-

Prelog). Έτσι και οι περισσότερες κετορεδουκτάσες ανήκουν στην κατηγορία Ε3 (Σχήμα 10). 

Για την πραγματοποίηση μιας ενζυμικής αντίδρασης αναγωγής, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

συνενζύμου NAD(P)H. Αρχικά, αυτό αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο στην χρήση αυτών των 

ενζύμων στην βιομηχανία, καθώς η παρουσία συμπαραγόντων αύξανε το κόστος παραγωγής. 

Ωστόσο, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας τα εμπόδια αυτά εύκολα ξεπεράστηκαν με νέες 

τεχνικές που επιτρέπουν την αναγέννηση/ανακύκλωση του συμπαράγοντα και την 

ακινητοποίηση του συμπαράγοντα με το ένζυμο. 

Τα περισσότερα οξειδοαναγωγικά ένζυμα χρησιμοποιούν ως συμπαράγοντα το 

νικοτιναμιδο αδενινο δινουκλεοτίδιο (NAD+) ή το 2-φωσφορυλιωμένο άλας (NADP+).35 Ο 

πυριδινικός δακτύλιος των παραπάνω ενώσεων είναι οξειδοαναγωγικά ενεργός, και μπορεί να 

δεχτεί ένα υδρίδιο για τον σχηματισμό των NADH και NADPH, αντίστοιχα. Η αντίστροφη 

μεταφορά υδριδίου από ένα αναγωγικό υπόστρωμα στο NAD(P)+, και αντίστροφα από το 

NAD(P)H σε ένα οξειδωτικό, είναι στερεοεκλεκτική και χαρακτηριστική για κάθε ένζυμο.36a 

Τα συνένζυμα αυτά είναι εμπορικά διαθέσιμα, ωστόσο έχουν υψηλό κόστος. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως η ανάπτυξη νέων τεχνικών έδωσε λύση σε αυτό το πρόβλημα, 

με τις αφυδρογονάσες να χρησιμοποιούνται πλέον εκτενώς στην βιομηχανία.36 b, c 

2.2.2 Κετορεδουκτάσες στην ασύμμετρη σύνθεση 

Η παραγωγή ενός συγκεκριμένου στερεοϊσομερούς ενός χειρόμορφου ενδιαμέσου 

είναι μείζονος σημασίας στην φαρμακευτική βιομηχανία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η 

χειρομορφία είναι πολύ σημαντική ιδιότητα καθώς καθορίζει την βιολογική δραστικότητα της 

ένωσης. Οι κετορεδουκτάσες έχουν συμβάλλει πολύ στην σύνθεση ενώσεων με υψηλή 

οπτική καθαρότητα, γεγονός που τις καθιστά απαραίτητα ένζυμα στην σύνθεση φαρμάκων 

και άλλων φυσικών προϊόντων. Ο σημαντικός τους ρόλος στην ασύμμετρη σύνθεση γίνεται 
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φανερός από τις πολυάριθμες βιβλιογραφικές αναφορές που περιγράφουν τη σύνθεση 

πολύτιμων ενδιαμέσων με χρήση αυτών των ενζύμων. Μερικά παραδείγματα εφαρμογής 

κετορεδουκτασών στην σύνθεση φαρμακευτικών ενώσεων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Φάρμακα για την αντιμετώπιση της Νόσου Alzheimer 

Η ριβαστιγμίνη (rivastigmine) είναι ένας αναστολέας που διευκολύνει τη χολινεργική 

νευροδιαβίβαση επιβραδύνοντας την αποικοδόμηση της ακετυλοχολίνης.37 Συγκεκριμένα, 

είναι μια δραστική φαρμακευτική ουσία που έχει βελτιωτική δράση σε γνωσιακά ελλείμματα 

χολινεργικής μεσολάβησης σχετιζόμενα με τη Νόσο Alzheimer. Από όλες τις προσεγγίσεις 

που έχουν δοκιμαστεί για την σύνθεση αυτής της πολύτιμης ένωσης, μια χημειοενζυμική 

προσέγγιση είναι κατάλληλη για πρακτική εφαρμογή και σύνθεση της (S)-ριβαστιγμίνης 19 

σε βιομηχανική κλίμακα. Η χημειοενζυμική συνθετική πορεία περιλαμβάνει ένα στάδιο 

κλειδί, που είναι η στερεοεκλεκτική αναγωγή με κετορεδουκτάση (Σχήμα 12).38 

 

Σχήμα 12. Χημειοενζυμική σύνθεση της δραστικής ένωσης (S)-ριβαστιγμίνης (19). 

Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματος 

Η απρεπιτάντη (aprepitant) είναι ένας εκλεκτικός υψηλής συγγένειας ανταγωνιστής 

των υποδοχέων νευροκινίνης 1 (NK1). Έχει φαρμακευτική δράση και χρησιμοποιείται ως 

αντιεμετικό. Ένωση κλειδί στην σύνθεση της απρεπιτάντης 22 αποτελεί το χειρόμορφο 

ενδιάμεσο 21, το οποίο συντίθεται εύκολα με εκλεκτική αναγωγή με μια εμπορικά διαθέσιμη 

κετορεδουκτάση (Σχήμα 13).39  

 

Σχήμα 13. Στερεοεκλεκτική αναγωγή της κετόνης 20 με την εμπορικά διαθέσιμη κετορεδουκτάση, KRED 101. 
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Φάρμακα αντικαρκινικά 

Η σύνθεση του αντικαρκινικού φαρμάκου 25, περιλαμβάνει την χειρόμορφη ένωση 24 

ως χειρόμορφο ενδιάμεσο. Μια κετορεδουκτάση από τον μικροοργανισμό Hansenula 

polymorpha μετά από καθαρισμό, οδήγησε στο επιθυμητό προϊόν 24 με υψηλή 

εναντιοεκλεκτικότητα (>99% ee). Η κετορεδουκτάση είχε αρχικά κλωνοποιηθεί και 

εκφραστεί σε E.coli μαζί με μια αφυδρογονάση από τον μικροοργανισμό S. cerevisiae, με 

σκοπό την αναγέννηση του συμπαράγοντα NADPH, που απαιτείται για την διαδικασία 

αναγωγής.40 Εκχύλισμα της E.coli αποτελούμενο από τα δύο ανασυνδυασμένα ένζυμα 

χρησιμοποιήθηκε στην αναγωγή της κετόνης 23. 

 

Σχήμα 14. Στερεοεκλεκτική αναγωγή της κετόνης 23 με κετορεδουκτάση για τον σχηματισμό της οπτικά 

ενεργής αλκοόλης 24. 

Τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν την μεγάλη σημασία των 

κετορεδουκτασών στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Το πλεονέκτημα της χρήσης των 

ενζύμων αυτών οφείλεται στην υψηλή στερεοεκλεκτικότητα και τοποεκλεκτικότητα στις 

αντιδράσεις αναγωγής καθώς και στα υψηλά ποσοστά μετατροπής (έως και 100%). Έτσι είναι 

δυνατόν να προκύψουν χειρόμορφες ενδιάμεσες ενώσεις με εξαιρετικά υψηλή οπτική 

καθαρότητα (>99% ee), το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνθεση ενώσεων με 

βιολογική δραστικότητα. 

2.3 Υδρολυτικά Ένζυμα 

Μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ένζυμα στην οργανική σύνθεση είναι τα 

υδρολυτικά ένζυμα.41 Στην ευρύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν τα ένζυμα που υδρολύουν 

εστερικούς δεσμούς όπως οι λιπάσες και οι εστεράσες, γλυκοσιδικούς δεσμούς όπως οι        

α-αμυλάσες, εποξείδα όπως οι υδρολάσες εποξειδίων, πεπτίδια όπως οι πρωτεάσες και 

νιτρίλια όπως οι νιτριλάσες. 

Από όλες τις κατηγορίες ενζύμων που αναφέρθηκαν (Ενότητα 2.1 Ταξινόμηση), οι 

υδρολάσες είναι η οικογένεια ενζύμων που εξαρχής μελετήθηκε εκτενώς καθώς καταλύουν 

ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων χωρίς να απαιτούν την παρουσία συμπαραγόντων. Το 
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χαμηλό κόστος παραγωγής επέτρεψε την εφαρμογή τους σε βιομηχανικές βιομετατροπές για 

την σύνθεση χειρόμορφων ενώσεων. Η χρήση τους δύναται να αντικαταστήσει τις κλασικές 

χημικές μεθόδους σύνθεσης καθώς απαιτεί ηπιότερες συνθήκες, και είναι αποδοτικότερη και 

πιο αποτελεσματική λόγω της υψηλής εξειδίκευση που επιδεικνύουν. Όλα αυτά τα 

πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με επιπλέον χαρακτηριστικά των υδρολυτικών ενζύμων, όπως 

η σταθερότητα τους και η ικανότητά τους να δρουν παρουσία οργανικών διαλυτών, καθιστά 

τις υδρολάσες ένζυμα πρωταγωνιστές στην βιομηχανία.42 Συγκριτική μελέτη για τις ενζυμικά 

καταλυόμενες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές έδειξε ότι το 

65% καταλύονται από υδρολυτικά ένζυμα (Σχήμα 15).43 

 

Σχήμα 15. Κατανομή των ενζύμων που χρησιμοποιούνται σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές. 

Από τη μεγάλη οικογένεια των υδρολασών, τα μέλη που χρησιμοποιούνται ευρέως 

στις βιοτεχνολογικές διεργασίες είναι οι αμυλάσες, οι ξυλανάσες, οι κυτταρινάσες και οι 

εστεράσες/λιπάσες. Στον Πίνακα 2.1 αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις εφαρμογές 

τους. 

Πίνακας 2.1. Εφαρμογές των υδρολασών σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας 

Υδρολάση Εφαρμογή Αναφορά 

Αμυλάση Βιομηχανία απορρυπαντικών Souza et al. 201044 

Ξυλανάση Αρτοποιία Harris et al. 201045 

Κυταρρινάση Βιομηχανία τροφίμων Kuhad, Gupta et al. 201146 

Εστεράση Φαρμακοβιομηχανία Koning et al. 201147 

Λιπάση Παραγωγή βιοκαυσίμων Tan et al. 201048 
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2.3.1 Εστεράσες και Λιπάσες 

Μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες υδρολασών είναι οι υδρολάσες 

καρβοξυλεστέρων (EC 3.1.1). Στη φύση, συναντώνται τόσο στους μικροοργανισμούς όσο και 

στα φυτά και τα ζώα. Παρουσία νερού, καταλύουν την υδρόλυση εστέρων με αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό μιας αλκοόλης και ενός οξέος. Ωστόσο,  σε οργανικό διαλύτη, μπορούν να 

καταλύσουν την αντίστροφη αντίδραση ή την μετεστεροποίηση (Σχήμα 16).49 

 

Σχήμα 16. Αντιδράσεις που καταλύονται από υδρολάσες καρβοξυλεστέρων: α υδρόλυση, β εστεροποίηση, και γ 

μετεστεροποίηση. 

Οι περισσότερες υδρολάσες καρβοξυλεστέρων όπως και η πλειοψηφία των 

υδρολασών φέρουν μια χαρακτηριστική δομή η οποία ονομάζεται α/β αναδίπλωση50 και 

αποτελείται από 8, κυρίως παράλληλες β-πτυχωτές επιφάνειες, με την δεύτερη να είναι 

αντιπαράλληλη (Σχήμα 17).51 Οι παράλληλες επιφάνειες b3 με b8 συνδέονται με α-έλικες, οι 

οποίες πακετάρονται σε κάθε πλευρά του κεντρικού β-φύλλου. Οι 8 β-πτυχωτές επιφάνειες 

στρέφονται αριστερόστροφα μεταξύ τους σχηματίζοντας μια ημικυλινδρική δομή. Το 

πυρηνόφιλο αμινοξύ βρίσκεται πάντα εντοπισμένο μεταξύ της πέμπτης β πτυχωτής 

επιφάνειας και της έλικας που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 17. Χαρακτηριστική δομή των α/β υδρολασών. Τοπολογικό διάγραμμα, με μπλε βέλη συμβολίζονται οι 

β-πτυχωτές επιφάνειες και με κόκκινους κυλίνδρους οι α έλικες.51 

Το ενεργό κέντρο των υδρολασών περιέχει την καταλυτική τριάδα η οποία αποτελείται 

από κατάλοιπα σερίνης (Ser), ιστιδίνης (His) και ασπαραγινικού (Asp) ή γλουταμινικού οξέος 

(Glu) (Σχήμα 17).52 Η καταλυτική σερίνη βρίσκεται συνήθως στο εσωτερικό ενός 

συντηρημένου πενταπεπτιδίου, Gly-X-Ser-X-Gly (Gly για γλυκίνη και X για οποιοδήποτε 
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αμινοξύ) και ένα όξινο κατάλοιπο το οποίο συνδέεται με δεσμούς υδρογόνου με ένα 

κατάλοιπο σερίνης. Η εξαιρετικά συντηρημένη αλληλουχία φέρνει την πλευρική ομάδα της 

σερίνης σε κατάλληλο προσανατολισμό ώστε να μπορέσει να καταλύσει την αντίδραση.  

Ανάμεσα στις υδρολάσες καρβοξυλεστέρων δύο ομάδες έχουν προσελκύσει το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, οι λιπάσες53 (EC 3.1.1.3) και οι εστεράσες54 (EC 

3.1.1.1). Η φυσική τους αποστολή είναι η υδρόλυση τριγλυκεριδίων σε γλυκερόλη και λιπαρά 

οξέα. Οι εστεράσες διαφέρουν από τις λιπάσες, καθώς καταλύουν την υδρόλυση άκυλο-

εστέρων που φέρουν μικρού μήκους ανθρακική αλυσίδα σε αντίθεση με τις λιπάσες που 

επιδεικνύουν υψηλή καταλυτική δράση σε υποστρώματα με μεγάλη ανθρακική αλυσίδα.  

Οι εστεράσες παρουσιάζουν κανονική Michaelis Menten συμπεριφορά σε 

υδατοδιαλυτά υποστρώματα. Οι λιπάσες εμφανίζουν μια εκθετική αύξηση της καταλυτικής 

τους ικανότητας (μεσεπιφανειακή ενεργοποίηση) όταν η συγκέντρωσή του υποστρώματος 

αυξηθεί σημαντικά και αρχίζει η δημιουργία μικκυλίων, ενώ οι εστεράσες δεν είναι ενεργές.55 

Άλλη μια διαφοροποίηση μεταξύ των λιπασών και των εστερασών βασίζεται στην 

τρισδιάστατη δομή τους. Συγκεκριμένα, το ενεργό κέντρο των λιπασών καλύπτεται από ένα 

υδρόφοβο ολιγοπεπτίδιο, αποκαλούμενο ως «καπάκι», το οποίο δεν εμφανίζεται στις 

εστεράσες. Αρχικά, το πρωτεϊνικό «καπάκι» αποτελούσε ένα επιπλέον κριτήριο για 

διαφοροποίηση των δύο ενζύμων. Ωστόσο, έχουν γίνει και αναφορές σε λιπάσες που 

υπολείπονται το συγκεκριμένο δομικό στοιχείο.56 Για παράδειγμα, οι λιπάσες από 

Pseudomonas aeruginosa (PAL), η Pseudomonas glumae (PGL) και η λιπάση από τον 

μικροοργανισμό Candida antartica (CAL-B) δεν παρουσιάζουν μεσεπιφανειακή 

ενεργοποίηση ενώ έχουν μικρό κάλυμμα, ενώ η λιπάση από το Staphylococcus hyicus 

παρουσιάζει την ενεργοποίηση αυτή με ορισμένα υποστρώματα.57 Συνεπώς, ο καλύτερος 

τρόπος για να διακριθούν οι εστεράσες από τις λιπάσες είναι η καταλυτική τους δράση ως 

προς το υπόστρωμα που αναγνωρίζουν. Στον Πίνακα 2.2 που ακολουθεί συνοψίζονται οι 

διαφορές μεταξύ εστερασών και λιπασών. 

 

Πίνακας 2.2. Διαφορές ανάμεσα στις εστεράσες και στις λιπάσες.61 

Ιδιότητα Λιπάση Εστεράση 

Εκλεκτικότητα 

υποστρώματος 

Τριγλυκερίδια (μεγάλης 

ανθρακικής αλυσίδας), 

δευτεροταγείς αλκοόλες 

Τριγλυκερίδια (μικρής 

ανθρακικής αλυσίδας), 

υδατοδιαλυτοί εστέρες 

Διεπιφανειακή 

ενεργοποίηση 

 

Ναι Όχι 
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Υδροφοβικότητα 

υποστρώματος 
Υψηλή Υψηλή προς χαμηλή 

Εναντιοεκλεκτικότητα Υψηλή Υψηλή προς χαμηλή προς 

μηδενική 

Σταθερότητα Υψηλή Υψηλή προς χαμηλή 

 

2.3.2 Μηχανισμός Δράσης  

Ο μηχανισμός δράσης των εστερασών και των λιπασών είναι παρόμοιος με αυτόν των 

σερινοπρωτεασών. Η ομοιότητα οφείλεται στην παρόμοια καταλυτική τριάδα που φέρουν 

(Ser-His-Asp/Glu). Ο μηχανισμός έχει αποσαφηνιστεί κρυσταλλογραφικά με τη χρήση 

ομοιοπολικά συνδεδεμένων αναστολέων που προσομοιάζουν τη μεταβατική κατάσταση. Οι 

εστεράσες υδρολύουν εστέρες προς σχηματισμό μιας αλκοόλης και ενός οξέος. Τα στάδια 

του μηχανισμού υδρόλυσης απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 18).58 

 

Σχήμα 18. Μηχανισμός δράσης υδρολασών στην υδρόλυση βουτυρικού εστέρα. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει 

δύο κομβικά στάδια, το κάθε ένα από τα οποία δίνει ένα τετραεδρικό ενδιάμεσο. 

 

Αρχικά λαμβάνει χώρα μια πυρηνόφιλη προσβολή στο καρβονυλικό άνθρακα του 

εστερικού δεσμού από το οξυγόνο του υδροξυλίου της καταλυτικής σερίνης σχηματίζοντας 

το πρώτο τετραεδρικό ενδιάμεσο TS1. Το τετραεδρικό ενδιάμεσο σταθεροποιείται από την 

καταλυτική ιστιδίνη και από κατάλοιπα ασπαραγινικού. Απελευθέρωση της αλκοόλης ή του 

εστέρα στην περίπτωση των τριγλυκεριδίων οδηγεί στον σχηματισμό του άκυλο ενζύμου 27. 

Τέλος, με την πυρηνόφιλη προσθήκη νερού, ή άλλου πυρηνόφιλου, όπως αλκοόλη ή αμίνη 
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δημιουργείται το δεύτερο αρνητικά φορτισμένο τετραεδρικό ενδιάμεσο TS2. Το πυρηνόφιλο 

ενεργοποιείται από την ιστιδίνη, η οποία αποσπά ένα πρωτόνιο. Απελευθέρωση του οξέος, 

του εστέρα ή του αμιδίου αντίστοιχα οδηγεί στο σχηματισμό του προϊόντος και στην 

αναγέννηση του ενζύμου.  

2.3.3 Μεσεπιφανειακή Ενεργοποίηση 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι λιπάσες εμφανίζουν μια εκθετική αύξηση 

της καταλυτικής τους ικανότητας όταν βρίσκονται σε μεσεπιφάνειες μεταξύ νερού και 

ελαίου, σε αντίθεση με της εστεράσης που εμφανίζουν μια κανονική Michaelis Menten 

συμπεριφορά. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1936 και το 1945 και 

ορίστηκε ως μεσεπιφανειακή ενεργοποίηση.59 Έπειτα από εκτεταμένες μελέτες με σκοπό την 

κατανόηση του φαινομένου επιτεύχθηκε η ερμηνεία του την δεκαετία του ΄90 μετά την 

πρώτη κρυσταλλογραφική μελέτη των Human Pancreatic, και Mucor miehei.60 Η μελέτη 

αυτή έδειξε ότι το ενεργό κέντρο των λιπασών είναι καλυμμένο από μια ή περισσότερες 

ολιγοπεπτιδικές μονάδες, το γνωστό πρωτεϊνικό «καπάκι» (protein lid). Όταν η λιπάση έρθει 

σε επαφή με την μεσεπιφάνεια, λαμβάνουν χώρα δομικές αλλαγές που μετακινούν το δομικό 

αυτό στοιχείο αποκαλύπτοντας το ενεργό κέντρο του ενζύμου, το οποίο είναι πλέον 

προσβάσιμο στα υποστρώματα. Ωστόσο, η μεσεπιφανειακή ενεργοποίηση δεν παρατηρείται 

σε όλες τις λιπάσες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο καλύτερος τρόπος για τη διαφοροποίηση 

εστερασών και λιπασών να είναι η καταλυτική τους δράση. 
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3.ΣΤΕΡΕΟΕΚΛΕΚΤΙΚΈΣ ΑΝΑΓΩΓΕΣ α-ΚΥΑΝΟΑΙΘΥΛΟ-β-ΚΕΤΟ 

ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ NADPH-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ 

ΚΕΤΟΡΕΔΟΥΚΤΑΣΕΣ 
 

3.1 Σύνθεση και μελέτη λακταμών 
 Οι λακτάμες είναι κυκλικά αμίδια και αποτελούν πολύτιμες ενώσεις στην οργανική 

σύνθεση δεδομένου ότι είναι δομικές μονάδες για διάφορα φυσικά και μη προϊόντα, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενώσεων που εμφανίζουν βιολογική δραστικότητα. Οι ενώσεις 

αυτές χρησιμεύουν επίσης ως πολύτιμα ενδιάμεσα για την σύνθεση συνθετικών πολυμερών.62 

Οι λακτάμες διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του δακτυλίου που φέρουν 

(Σχήμα 19). Εκτός από τις β-λακτάμες που αποτελούν την πιο σημαντική κατηγορία στην 

σύνθεση εγκεκριμένων αντιβιοτικών,63 μεγάλη προσοχή έχουν προσελκύσει τα τελευταία 

χρόνια οι γ- και δ-λακταμικοί δακτύλιοι, λόγω της παρουσίας αυτών των ετεροκυκλικών 

ενώσεων, σε βιολογικά δραστικά μόρα.64  

 

Σχήμα 19. Από αριστερά προς τα δεξιά, γενικές δομές β-λακτάμης, γ-λακτάμης, δ-λακτάμης και ε-λακτάμης. Οι 

συγκεκριμένες δομές είναι β-προπιολακτάμη, γ-βουτυρολακτάμη, δ-βαλερολακτάμη και ε-καπρολακτάμη. 

 Η πενικιλίνη που ανακαλύφθηκε τυχαία από τον Αλεξάντερ Φλέμινγκ το 1928, 

εισήγαγε ένα νέο πεδίο στον τομέα της σύγχρονης ιατρικής. Έκτοτε, τα β-λακταμικά 

αντιβιοτικά έγιναν σύντομα η πρώτη επιλογή φαρμάκων για την θεραπεία βακτηριακών 

λοιμώξεων, λόγω της κλινικής ασφάλειας, της αποτελεσματικότητάς τους και των μοναδικών 

χημικοθεραπευτικών ιδιοτήτων που έφεραν.65 Οι συνηθέστερες χημικές ομάδες                     

β-λακταμικών αντιβιοτικών αποτελούνται από έναν δακτύλιο β-λακτάμης συμπυκνωμένο σε 

ένα πενταμελές ή εξαμελές ετεροκυκλικό τμήμα. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 

και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αρκετές μονοκυκλικές β-λακτάμες βρέθηκαν να 

παρουσιάζουν επίσης αξιοσημείωτη αντιβακτηριακή δράση, με αποτέλεσμα περισσότερες 

κατηγορίες β-λακταμών να είναι πλέον διαθέσιμες για ιατρική χρήση. Ωστόσο, η ευρεία 

χρήση αυτών των αντιβακτηριακών παραγόντων οδήγησε στην ανάγκη ανακάλυψης νέων 

αντιβιοτικών καθώς τα βακτήρια άρχισαν να εμφανίζουν ανθεκτικότητα έναντι των κλασικών 

β-λακταμικών αντιβιοτικών.66 

 Η ανάγκη ανακάλυψης νέων αντιβιοτικών σε συνδυασμό με  το γεγονός ότι η 

δραστικότητα των λακταμών οφείλεται στον αμιδικό δεσμό, έστρεψε το ερευνητικό 
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ενδιαφέρον στην σύνθεση γ- και δ-λακταμών. Υπάρχουν αρκετές μεθοδολογίες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την σύνθεση των συγκεκριμένων ενώσεων με τις επικρατέστερες να είναι 

οι κυκλοποιήσεις67α, οι N-αλκυλιώσεις67β και οι συζεύξεις C-C.67γ 

Το 2013 η ερευνητική ομάδα του Xiao πραγματοποίησε την σύνθεση γ- (28) και        

δ-λακταμών (29) με αναγωγική αμίνωση του λεβουλινικού οξέος και του 5-οξανοϊκού οξέος, 

αντίστοιχα. Η αντίδραση πραγματοποιείται παρουσία ενός καταλύτη του ιριδίου στους 80 οC 

και σε διαλύτη νερό και αποτελεί το πρώτο παράδειγμα αναγωγικής αμίνωσης του 

λεβουλινικού οξέος που λαμβάνει χώρα σε ήπιες συνθήκες και με εξαιρετικά υψηλή απόδοση 

(Σχήμα 20).68 

 

Σχήμα 20. Αναγωγική αμίνωση παρουσία του καταλύτη α για την σύνθεση γ- και δ-  Ν- υποκατεστημένων 

λακταμών. 

Μια άλλη μέθοδος σύνθεσης γ- και δ-λακταμών είναι η αντίδραση νιτριλίων με 

λεβουλινικό οξύ παρουσία H2. Στην βιβλιογραφία υπάρχει μόνο μια πατέντα σύνθεσης        

Ν-υποκατεστημένων γ-λακταμών από λεβουλινικό οξύ και νιτρίλια. Η αντίδραση λαμβάνει 

χώρα παρουσία Η2 με τη χρήση καταλυτών Pd, ή Rh, ή Ru ή Pt εμποτισμένου σε άνθρακα ή 

Al2O3. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως χαμηλές αποδόσεις, χρήση 

τοξικών αντιδραστηρίων και υψηλές τιμές πίεσης H2 (55-69 bar) και θερμοκρασίας (150οC).69 

To 2018 η ίδια αντίδραση πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Shimizu, η 

οποία κατάφερε να συνθέσει μια σειρά Ν- υποκατεστημένων γ- (30) και δ-λακταμών (31) με 

αναγωγική αμίνωση/κυκλοποίηση κετο οξέων με νιτρίλια ξεπερνώντας τα μειονεκτήματα της 

πατέντας που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η αντίδραση πραγματοποιείται σε πίεση μόλις 7 

bar H2 και θερμοκρασία 110 oC (Σχήμα 21).70 
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Σχήμα 21. Αναγωγική αμίνωση παρουσία ενός καταλύτη του Pt εμποτισμένου με TiO2 για την 

σύνθεση γ- και δ- Ν- υποκατεστημένων λακταμών. 

Τα τελευταία χρόνια, οι αντιδράσεις σύνθεσης λακταμών έχουν βελτιωθεί αρκετά ως 

προς την απόδοση και τις συνθήκες της αντίδρασης. Ωστόσο, ενώ η σύνθεση λακταμών 

πραγματοποιείται πλέον εύκολα και σε υψηλές αποδόσεις, λίγα είναι τα βιβλιογραφικά 

παραδείγματα στα οποία περιγράφεται η σύνθεση οπτικά καθαρών γ- και δ-λακταμών. Για 

τον λόγο αυτό υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης νέων εναντιοεκλεκτικών συνθετικών οδών. 

Μερικές από τις χημικές μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την σύνθεση οπτικά 

ενεργών λακταμών είναι η χρήση χειρόμορφων καταλυτών71 και χειρόμορφων βοηθητικών 

αντιδραστηρίων.72 Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτοί απαιτούν τη χρήση τοξικών αντιδραστηρίων και 

ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 

Η χρήση χειρόμορφων καταλυτών του Rh αποτελεί έναν από τους κλασικούς τρόπους 

ασύμμετρης σύνθεσης λακταμών (Σχήμα 22). Είναι μια μέθοδος η οποία παρέχει μεν 

πρόσβαση σε οπτικά ενεργές γ-λακτάμες (32) με υψηλή εναντιοεκλεκτικότητα, απαιτεί δε 

υψηλή πίεση και παρουσία τοξικών αντιδραστηρίων.73 

 

Σχήμα 22. Εναντιοεκλεκτική σύνθεση της χειρόμορφης λακτάμης 32 με ασύμμετρη υδρογόνωση καταλυόμενη 

από ένα καταλύτη του Rh. 

Εναλλακτικά, βιοκαταλυτικές μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί για την σύνθεση οπτικά 

ενεργών λακταμών.74 Είναι γνωστό ότι τα ένζυμα παρέχουν πρόσβαση σε οπτικά καθαρά 

προϊόντα υπό ήπιες συνθήκες αντίδρασης με υψηλή στερεο- και ενάντιο-εκλεκτικότητα 

συμπεριλαμβανομένης και των λακταμών. Για τον λόγο αυτό, αποτελούν ένα σπουδαίο 

εργαλείο στην οργανική σύνθεση, το οποίο δύναται να εξαλείψει τα μειονεκτήματα των 

κλασικών μεθόδων ασύμμετρης σύνθεσης. Για παράδειγμα, η χρήση τρανσαμινασών μπορεί 
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να μετατρέψει κετο-εστέρες στους αντίστοιχους αμινο-εστέρες, οι οποίοι στην συνέχεια 

κυκλοποιούνται αυθόρμητα δίνοντας ως τελικό προϊόν οπτικά ενεργή λακτάμη (Σχήμα 23). 

Ανάλογα με την εκλεκτικότητα της τρανσαμινάσης μπορεί να σχηματιστεί είτε η (S) είτε η 

(R) στερεοδομή.75 Η αντίδραση είναι αρκετά αποτελεσματική διότι πραγματοποιείται υπό 

ήπιες συνθήκες και απουσία αντιδραστηρίων που οδηγούν σε περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

 

Σχήμα 23. Στερεοεκλεκτική μετατροπή του κετο-εστέρα 33 στην γ-λακτάμη 34 με εξαιρετικό ποσοστό 

μετατροπής και εναντιοεκλεκτικότητας. 

3.2 Στόχος της παρούσας εργασίας 

Δεδομένης της σπουδαιότητας των λακταμών αλλά και της συμβολής της 

βιοκατάλυσης στην σύνθεση αυτών των ενώσεων σε οπτικά καθαρή μορφή, μελετήσαμε την 

ενζυμική αναγωγή α-κυανοαιθυλο β-κετο εστέρων με την χρήση διαφορετικών 

απομονωμένων NADPH-εξαρτώμενων κετορεδουκτασών. Τα υποστρώματα αυτά αποτελούν 

υψηλής προστιθέμενης αξίας ενδιάμεσα για την σύνθεση δ-λακταμών.  Η εργασία αυτή, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης μελέτης της ομάδας μας76 στην οποία 

περιγράφεται η χημειοενζυμική σύνθεση γ-λακταμών από κυκλοποίηση κατάλληλων            

β-υδροξυ α-κυανοαιθυλο εστέρων. 

Σχεδιασμός μεθόδου 

• Πρώτο στόχο αποτέλεσε η σύνθεση α-κυανοαιθυλο β-κετο εστέρων από απλούς κετο 

εστέρες.  

• Ακολούθησε η χημική αναγωγή του νίτριλο εστέρα για την απόκτηση του ρακεμικού 

υδροξυ νιτριλο εστέρα που χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για την παρακολούθηση της 

ενζυμικής αντίδρασης στον αέριο χρωματογράφο. 

• Επόμενος στόχος ήταν η εκλεκτική αναγωγή των α-κυανοαιθυλο β-κετο εστέρων με 

μια σειρά NADPH-εξαρτώμενων κετορεδουκτασών για να μελετηθεί η ικανότητα των 

ενζύμων να ανάγουν τους α-κυανοαιθυλο-β-κετο εστέρες καθώς επίσης και η εναντιο- 

και διαστερεοεκλεκτικότητα της ενζυμικά καταλυόμενης αναγωγής. 

Η σύνθεση αυτών των υποστρωμάτων έχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς τα 

προϊόντα της ενζυμικής αναγωγής αποτελούν υψηλής προστιθέμενης αξίας ενδιάμεσα για 

την σύνθεση δ-λακταμών. Συγκεκριμένα, η αναγωγή των χειρόμορφων υδροξυ νιτριλο 
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εστέρων μπορεί να οδηγήσει σε υδρόξυ άμινο εστέρες, οι οποίοι στην συνέχεια 

κυκλοποιούνται αυθόρμητα προς δ-λακτάμη. Η αναγωγή νιτριλίων είναι ήδη γνωστή στην 

βιβλιογραφία και πραγματοποιείται κυρίως με καταλυτική υδρογόνωση. 

Σχήμα 24: Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία για την σύνθεση δ-

λακταμών. 

 

3.3 Ανάλυση και συζήτηση αποτελεσμάτων 

 Αρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση α-κυανοαιθυλο β-κετο 

εστέρων. Στην προηγούμενη μελέτη της ερευνητικής μας ομάδας, στην οποία βασίζεται η 

παρούσα εργασία, η σύνθεση τέτοιων υποστρωμάτων επιτεύχθηκε με μια απλή αλκυλίωση                  

β-κετο εστέρων από το βρωμοακετονιτρίλιο, η οποία οδήγησε στον σχηματισμό του 

επιθυμητού προϊόντος με πολύ καλή απόδοση. Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε για 3 

διαφορετικά υποστρώματα (Σχήμα 25). 

 

Σχήμα 25. Σύνθεση α-κυανοαιθυλο β-κετο εστέρων με βρωμοακετονιτρίλιο. 

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιήσαμε την αντίδραση χρησιμοποιώντας 

ως αλκυλιωτικό το βρωμοπροπιονιτρίλιο. Η αντίδραση δοκιμάστηκε στις ίδιες συνθήκες 

όπως και στην μελέτη που περιεγράφηκε παραπάνω, δηλαδή άνυδρο τετραυδροφουράνιο και 

βάση NaH. Ωστόσο, το επιθυμητό προϊόν προέκυψε σε πολύ μικρότερη απόδοση (Σχήμα 26). 

Συγκεκριμένα, και για τα τρία νίτριλο υποστρώματα που συντέθηκαν με την μέθοδο αυτή η 
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απόδοση της αντίδρασης έφτανε μόλις ένα ποσοστό περίπου 15% έναντι του 70% στην 

περίπτωση του βρωμοακετονιτριλίου. 

 

Σχήμα 26. Αντίδραση αλκυλίωσης για την σύνθεση νιτριλο κετο εστέρων με βρωμοπροπιονιτρίλιο. 

Η χαμηλή απόδοση της αντίδρασης αλκυλίωσης οφείλεται στη μείωση της 

δραστικότητας του ηλεκτρονιόφιλου λόγω της απομάκρυνσης του υπό προσβολή άνθρακα 

από την ηλεκτρονιακά πλούσια ομάδα του νιτριλίου. Για να γίνει εύρεση των βέλτιστων 

συνθηκών, η αντίδραση δοκιμάστηκε σε διαφορετικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, 

δοκιμάστηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις βάσης και ηλεκτρονιόφιλου, ενώ η αντίδραση 

πραγματοποιήθηκε και σε διαφορετικούς διαλύτες και συνθήκες θερμοκρασίας. Η αλλαγή 

των συγκεντρώσεων των δύο αντιδρώντων δεν επέφερε σημαντική βελτίωση στην απόδοση 

της αντίδρασης. Ωστόσο, η αλλαγή της βάσης από NaH σε K2CO3 και του διαλύτη από THF 

σε CH3CN οδήγησε στο προϊόν νιτριλίωσης σε σχεδόν διπλάσια απόδοση (26%) συγκριτικά 

με την αρχική αντίδραση (Σχήμα 25). Παρά την εμφανή βελτίωση, η απόδοση παραμένει 

αρκετά χαμηλή για να προχωρήσουμε στην σύνθεση των νιτριλο κετο εστέρων με αυτό το 

συνθετικό μονοπάτι. 

Η αντίδραση θεωρητικά θα ευνοούνταν εάν το ηλεκτρονιόφιλο έφερε μια καλύτερη 

αποχωρούσα ομάδα από αυτήν του βρωμίου. Για να εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο 

παρασκευάστηκε το ιωδοπροπιονιτρίλιο 39 με μια απλή αντίδραση υποκατάστασης του 

βρωμίου από την καλύτερη αποχωρούσα ομάδα του ιωδίου (Σχήμα 27). 

 

Σχήμα 27. Σύνθεση του ιωδοπροπιονιτριλίου από βρωμοπροπιονίτριλιο. 

 Ακολούθησε η αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης με το ιωδοπροπιονιτρίλιο. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν αρκετά ενθαρρυντικά καθώς επιτεύχθηκε η αλκυλίωση 

των συγκεκριμένων υποστρωμάτων με την μέγιστη δυνατή απόδοση (~50%) που προέκυψε 

από όλες τις δοκιμές. Αρχικά, η αντίδραση αλκυλίωσης πραγματοποιήθηκε για τον t-βουτυλο 
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κετο εστέρα 35. Στο Σχήμα 38 που ακολουθεί φαίνεται η αντίδραση του εστέρα με τα δύο 

διαφορετικά ηλεκτρονιόφιλα καθώς επίσης και οι αποδόσεις των δύο αντιδράσεων. 

 

Σχήμα 28. Σύνθεση α-κυανοαιθυλο-β-κετο tert-βουτυλεστέρων 40 και 41. 

Έπειτα από την σύνθεση του νιτριλο κετο εστέρα παρασκευάστηκε ο αντίστοιχος β-

υδροξυ α-κυανοαιθυλο εστέρας με απλή χημική αναγωγή για να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο 

για την παρακολούθηση της αντίδρασης στον αέριο χρωματογράφο και τον διαχωρισμό των 

τεσσάρων παραγόμενων στερεοϊσομερών με χρωματογραφική ανάλυση σε χειρόμορφη 

τριχοειδή κολώνα. Ωστόσο, ο διαχωρισμός των στερεοϊσομερών του ρακεμικού υδροξυ 

νιτριλο εστέρα δεν επιτεύχθηκε ούτε μέσω αέριας αλλά ούτε και μέσω υγρής 

χρωματογραφίας σε καμία από τις διαθέσιμες χειρόμορφες κολώνες. 

Μία μέθοδος που εφαρμόζεται για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των 

στερεοϊσομερών είναι η παραγοντοποίηση των υδρόξυ υποστρωμάτων. Επειδή δεν 

διαχωρίστηκαν σε καμία χειρόμορφη στήλη τα στερεοϊσομερή του ρακεμικού μίγματος των 

δύο διαστερεομερών του υδροξυ νιτριλο εστέρα έγινε παραγοντοποίηση του συγκεκριμένου 

υποστρώματος με οξικό ανυδρίτη. Ωστόσο, στην περίπτωση μας η μέθοδος 

παραγοντοποίησης δε βοήθησε στον διαχωρισμό των στερεοϊσομερών με καμία από τις δύο 

χρωματογραφικές μεθόδους. Ωστόσο, με τον αέριο χρωματογράφο προσδιορίστηκε επιτυχώς 

ο διαστερεομερικός λόγος των υδρόξυ υποστρωμάτων με απλή στήλη. Ο λόγος αυτός είναι 

σε πλήρη συμφωνία με τα δεδομένα που προκύπτουν από τα φάσματα NMR. 

Ο α-κυανοαιθυλο β-κετο τριτ-βουτυλεστέρας 41 όπως και όλα τα πιθανά 

υποστρώματα, τέθηκε σε έλεγχο σταθερότητας στις συνθήκες της ενζυμικής αντίδρασης 

(ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών pH 6.9, 38 οC για 24 ώρες). Αφού επιβεβαιώθηκε η 

σταθερότητά του υποστρώματος, πραγματοποιήθηκαν πειράματα ενζυμικών αναγωγών με 

μια σειρά NADPH- εξαρτώμενων κετορεδουκτασών. 
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Πίνακας 3.1. Αποτελέσματα ενζυμικών αναγωγών του εστέρα 41 με κετορεδουκτάσες.  

 

Υπόστρωμα 

 

Κετορεδουκτάση 

Αναλογία 

διαστερεομερών (%) 
Ποσοστό 

μετατροπής (%)  

 

Προϊόν 

 Syn  Anti 

 101 18 82 97  

102 78 22 70 

119 27 73 >99 

123 13 87 88 

112 23 77 83 

107 30 70 50 

108 45 55 94 

118 28 72 >99 

121 12 88 >99 

104 100 0 <10 

114* - >99 >99 

A1C 84 16 47 

A1D 61 39 38 

B1F - >99 25 

A1B132 65 35 30 

131 60 40 56 

*Η ενζυμική αντίδραση ολοκληρώθηκε στις 18 ώρες με το ποσοστό μετατροπής να παραμένει ίδιο ακόμα και 

έπειτα από 24 ώρες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το ποσοστό μετατροπής αναφέρεται στο ποσοστό που 

καταγράφηκε σε διάστημα 24 ωρών. 

Στον Πίνακα 3.1 αναγράφονται τα ένζυμα, το υπόστρωμα, η διαστερεομερική 

αναλογία των στερεοϊσομερών που σχηματίζονται καθώς επίσης και το ποσοστό μετατροπής 

% των ενζυμικών αντιδράσεων. Ο λόγος διαστερεομερών και το ποσοστό μετατροπής 

προσδιορίστηκαν με χρήση αέριας χρωματογραφίας με απλή στήλη HP-5 capillary 

(30m×0.32mm×0.25μm, 5% diphenyl and 95% dimethylpolysiloxane - Nonpolar) μήκους 

30m. Τα ποσοστά επιβεβαιώθηκαν και με την χρήση φασματοσκοπίας NMR. Tα δεδομένα 

των φασμάτων 1H NMR ήταν σε πλήρη συμφωνία με αυτά της αέριας χρωματογραφίας. Η 

σχετική στερεοδομή προέκυψε από τα φάσματα 1Η NMR σύμφωνα με τον εμπειρικό κανόνα 
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για τις α-υποκατεστημένες β-υδρόξυ καρβόνυλο ενώσεις, στις οποίες το καρβινολικό 

υδρογόνο των anti ισομερών εμφανίζεται σε υψηλότερα πεδία σε σχέση με το αντίστοιχο των 

syn.77 

Από τα αποτελέσματα των ενζυμικών αντιδράσεων φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι 

συγκεκριμένες κετορεδουκτάσες δεν επιδεικνύουν υψηλή δραστικότητα στην αναγωγή των 

νίτριλο υποστρωμάτων. Από τις δεκαέξι κετορεδουκτάσες που δοκιμάστηκαν συνολικά μόνο 

οι μισές μπόρεσαν να καταλύσουν την αναγωγή του εστέρα 41 με μεγάλη απόδοση δίνοντας 

σχεδόν αποκλειστικά το προϊόν αναγωγής. Τα υπόλοιπα ένζυμα έδωσαν μέτριο ποσοστό 

μετατροπής ακόμα και σε διάστημα 24 ωρών. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι σχεδόν 

όλα τα ένζυμα κατέλυσαν την αναγωγή του νίτριλο κετο εστέρα με χαμηλή 

διαστερεοεκλεκτικότητα δίνοντας ως προϊόν και τα syn αλλά και τα anti διαστερεομερή σε 

διαφορετική αναλογία κάθε φορά, ανάλογα με το ένζυμο που χρησιμοποιήθηκε. 

Συγκεκριμένα, τα ένζυμα 102, 104, A1C, A1D, A1B132, 131 κατέλυσαν την αναγωγή με 

προτίμηση στα syn προϊόντα, ενώ τα υπόλοιπα ένζυμα κατέλυσαν την αναγωγή δίνοντας σε 

μεγαλύτερο ποσοστό τα anti προϊόντα. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η κετορεδουκτάση 114 

η οποία επέδειξε υψηλή δραστικότητα στην αναγωγή του εστέρα 41 (>99% μετατροπή) με 

εξαιρετική διαστερεοεκλεκτικότητα (>99% de) δίνοντας αποκλειστικά μόνο το anti 

διαστερεομερές. Καθώς δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός των εναντιομερών με χειρόμορφη 

στήλη ο μόνος τρόπος να προσδιορίσουμε την εναντιομερική περίσσεια είναι να 

προχωρήσουμε στον προσδιορισμό της απόλυτης στερεοχημείας του προϊόντος αναγωγής 

λαμβάνοντας υπόψιν τη σχετική στερεοδομή  anti στο μοναδικό προϊόν αναγωγής με την 

Kred114. 

Για τον προσδιορισμό της απόλυτης στερεοδομής του anti διαστερεομερούς που 

προέκυψε με την κετορεδουκτάση 114 πραγματοποιήθηκε ενζυμική αντίδραση σε 

μεγαλύτερη κλίμακα οπότε απομονώθηκε η αντίστοιχη αλκοόλη με υψηλή απόδοση και 

εξαιρετική διαστερεομερική περίσσεια (97% απόδοση, >99% de). Από τα φάσματα 1Η-NMR 

και 13C-NMR του απομονωμένου προϊόντος αποδεικνύεται ότι η σχετική στερεοαπεικόνιση 

του προϊόντος αναγωγής είναι anti (Σχήμα 29). 
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Σχήμα 29: Αντιστοίχιση κορυφών στο 1H NMR στα anti και syn διαστερεομερή για το καρβινολικό πρωτόνιο 

του υδρόξυ εστέρα από την χημική αναγωγή και του υδρόξυ εστέρα που προκύπτει από την ενζυμική αναγωγή 

με την Kred114. 

H απόλυτη στερεοχημεία του υδρόξυ εστέρα προσδιορίστηκε με την εύρεση της 

στερεοχημείας της υδροξυλομάδας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της χειρόμορφης 

παραγοντοποίησης (chiral derivatizing agents).78 Έτσι, με τη χρήση του                                 

α-μεθοξυφαινυλοξικού οξέος (MPA), το anti διαστερεομερές μετατράπηκε στον αντίστοιχο 

MPA-εστέρα και προσδιορίστηκε μέσω της φασματοσκοπίας 1Η-NMR ότι αποτελείται κατά 

91% από το S-(ΟΗ) εναντιομερές  και 9% από το R-(ΟΗ) εναντιομερές. Επομένως, η 

εναντιοεκλεκτικότητα της ενζυμικής αντίδρασης με την Kred114 είναι 82% ee. Άρα, η 

απόλυτη στερεοδομή των προϊόντων αναγωγής προσδιορίστηκε ότι είναι 91%-43 (2S, 3S) και 

9%-44 (2R, 3R) λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική στερεοδομή είναι anti (Σχήμα 30). 
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Σχήμα 30. α) Προσδιορισμός της στερεοαπεικόνισης της υδροξυλομάδας του β-υδρόξυ α-κυανοαιθυλο εστέρα 

42 που προέκυψε από την αναγωγή με την Kred114, β) Η απόλυτη στερεοδομή των προϊόντων της αναγωγής 

παρουσία της Kred114. 

Στο Σχήμα 31 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα φάσματα 1Η NMR των (R)-MPA και 

(S)-MPA εστέρων.από τα οποία προκύπτει η απόλυτη στερεοδομή του προϊόντος αναγωγής 

με την Kred114. Από την σύγκριση των δύο φασμάτων είναι φανερό ότι το ΔδR-S των 

υδρογόνων Η1 (-0.153) και Η2 (-0.006) είναι αρνητικό ενώ για τα υπόλοιπα υδρογόνα θετικό 

(+0.171 Η3, +0.041 Η4, +0.212 Η5 και +0,222 Η6). Οπότε, η απόλυτη στερεοδομή για τον C2 

του κύριου εναντιομερούς της ένωσης 42- είναι S. 

 

 

Σχήμα 31. Προσδιορισμός της απόλυτης στερεοδομής του προϊόντος 42-Kred114 με φασματοσκοπία 1Η NMR. 
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Από τα αποτελέσματα αυτά είναι εμφανές ότι οι συγκεκριμένες κετορεδουκτάσες δεν 

ανάγουν με υψηλή στερεοεκλεκτικότητα τον κετο εστέρα 41. Πολλές φορές στο παρελθόν, 

έχει παρατηρηθεί από την ερευνητική μας ομάδα πως η μεταβολή του μεγέθους της εστερικής 

ομάδας του υποστρώματος μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην δραστικότητα ενός 

ενζύμου αλλά και στην εκλεκτικότητα του. Έτσι, προχωρήσαμε στην σύνθεση ενός νέου 

υποστρώματος που φέρει μικρότερου μεγέθους εστερική ομάδα. Το νέο υπόστρωμα 45 

συντέθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως και το προηγούμενο, ξεκινώντας όμως από τον                 

3-οξοβουτανικό αιθυλεστέρα. Ακολούθησαν οι δοκιμές για την ενζυμική αναγωγή του νέου 

υποστρώματος. 

 
Τα αποτελέσματα της ενζυμικής αναγωγής του υδροξυ εστέρα 45 παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα. Όπως και προηγουμένως, στον πίνακα αναγράφονται τα ένζυμα που 

δοκιμάστηκαν, το υπόστρωμα, η αναλογία των διαστερεομερών που σχηματίζονται καθώς 

επίσης και το %  ποσοστό μετατροπής των ενζυμικών αντιδράσεων. 

Πίνακας 3.2. Αποτελέσματα ενζυμικών αναγωγών του εστέρα 45 με κετορεδουκτάσες. 

Υπόστρωμα Κετορεδουκτάση 

Αναλογία 

διαστερεομερών (%) Ποσοστό 

μετατροπής (%) 
Προϊόν 

Syn  Anti 

 

 

 

 

 

121 12 88 98  
 
 
 
 
 

 

114 29 71 >99 

131 70 30 >99 

B1F 78 22 18 

104 77 23 27 

A1Q 96 4 17 

A1Z 71 29 22 

A1X* >99 - >99 

A1Z 69 33 20 

123 31 69 >99 

124 90 10 16 

*Η ενζυμική αντίδραση ολοκληρώθηκε στις 19 ώρες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάστηκαν 24 ώρες. 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.2, ορισμένες από τις κετορεδουκτάσες που 

δοκιμάστηκαν έδειξαν υψηλή δραστικότητα στην αναγωγή του εστέρα 45. Συγκεκριμένα, οι 

κετορεδουκτάσες 121, 114, 131 A1X, και 123 έδωσαν σχεδόν αποκλειστικά μόνο το προϊόν 

αναγωγής, με ποσοστό μετατροπής >99%. Τα υπόλοιπα ένζυμα επέδειξαν μειωμένη 

δραστικότητα. Όπως και με το προηγούμενο υπόστρωμα 41, σχεδόν σε όλες τις βιοαναγωγές 

η διαστερεοεκλεκτικότητα δεν ήταν υψηλή. Συγκεκριμένα, οι Kreds 114, 131, Α1Ζ και 123 

εμφάνισαν χαμηλή διαστερεοεκλεκτικότητα (36-56% de), ενώ οι Kreds 121, Α1Q και 124 

αρκετά ικανοποιητική (76-92% de). Η κετορεδουκτάση A1X  επέδειξε υψηλή δραστικότητα 

(>99% ποσοστό μετατροπής) στην αναγωγή του εστέρα 45 και εξαιρετική 

διαστερεοεκλεκτικότητα (>99% de) δίνοντας σχεδόν αποκλειστικά μόνο το syn 

διαστερεομερές. Ενδιαφέρον αποτελεί το αποτέλεσμα της Kred-114 η οποία κατέλυσε με 

μεγαλύτερη διαστερεοεκλεκτικότητα τον εστέρα 41 (97% de) που είναι πιο ογκώδης από τον 

εστέρα 45 (42% de) που φέρει μικρότερη εστερομάδα, με όμοια δραστικότητα               

(>99% μετατροπή). Αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα ότι η μεταβολή του μεγέθους της 

εστερικής ομάδας μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στην δραστικότητα ενός ενζύμου 

αλλά και στην εκλεκτικότητά του όπως προαναφέρθηκε.  

Ο προσδιορισμός της απόλυτης στερεοδομής των syn προϊόντων που προέκυψαν με 

την κετορεδουκτάση A1X πραγματοποιήθηκε όπως και με το προηγούμενο υπόστρωμα με 

σύγκριση των φασμάτων 1Η-NMR έπειτα από την παραγοντοποίηση του υδρόξυ εστέρα με 

τον αντίστοιχο MPA-εστέρα. Η απόλυτη στερεοδομή του προϊόντος αναγωγής 

προσδιορίστηκε ότι είναι >99% η 2R, 3S (Σχήμα 31). 

 

 

Σχήμα 31. α) Προσδιορισμός της στερεοδομής του καρβινολικού άνθρακα του β-υδρόξυ α-κυανοαιθυλο 

εστέρα, β) Η απόλυτη στερεοδομή των syn στερεομερών. 
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 Το τελευταίο υπόστρωμα που δοκιμάστηκε είναι ο εστέρας 47. Ο συγκεκριμένος 

εστέρας συντέθηκε, όπως και τα προηγούμενα υποστρώματα, με πυρηνόφιλη υποκατάσταση 

με ιωδοπροπιονιτρίλιο ξεκινώντας αυτήν την φορά από το 3-οξοβουτανικό μεθυλεστέρα 

(Σχήμα 32). 

 
 

Σχήμα 32. Σύνθεση του α-κυανοαιθυλο β-κετο εστέρα 47. 

 

Πίνακας 3.3. Αποτελέσματα ενζυμικών αναγωγών του εστέρα 47 με κετορεδουκτάσες. 

Υπόστρωμα Κετορεδουκτάση 

Αναλογία 

διαστερεομερών (%) Ποσοστό 

μετατροπής (%)* 
Προϊόν 

Syn  Anti 

 

 
 
 

 
 

121 14 86 >99  
 
 
 

 

114 30 70 >99 

B1F 13 87 12 

104 100 0 <10 

A1D >99 - >99 

A1Y 100 0 <10 

B1G 86 14 20 

125 61 39 <10 

124 6 0 <10 

116 31 69 26 

123 35 65 >99 

*Είναι το ποσοστό μετατροπής που καταγράφηκε μετά από 24 ώρες αντίδραση. 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.3, τα ένζυμα 121, 114, A1D και 

123 ανάγουν αποτελεσματικά τον εστέρα 47. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση τα 

περισσότερα ένζυμα που δοκιμάστηκαν εμφάνισαν μειωμένη διαστερεοεκλεκτικότητα. Το 

μοναδικό ένζυμο που βρέθηκε να είναι εκλεκτικό ως προς το συγκεκριμένο υπόστρωμα είναι 
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η κετορεδουκτάση A1D που εμφάνισε εξαιρετική διαστερεοεκλεκτικότητα (>99% de) στα 

syn προϊόντα. 

H απόλυτη στερεοδομή του υδρόξυ εστέρα 48 που προέκυψε από την αναγωγή του 

υποστρώματος 47 με την Kred-A1D προσδιορίστηκε όπως και στα προηγούμενα 

υποστρώματα. Το προϊόν που προέκυψε είναι το στερεοϊσομερές που φέρει (S) απεικόνιση 

στον C-OH σε ποσοστό >99%. Άρα, η απόλυτη στερεοδομή του προϊόντος αναγωγής 48 είναι 

>99% (2R, 3S) (Σχήμα 33). 

 

 

Σχήμα 33. α) Προσδιορισμός της στερεοδομής του C-OH του β-υδρόξυ α-κυανοαιθυλο εστέρα, β) Η απόλυτη 

στερεοδομή των syn στερεομερών. 

Συνοψίζοντας, προσδιορίστηκαν οι κατάλληλες κετορεδουκτάσες οι οποίες 

αποδείχτηκαν εξαιρετικοί βιοκαταλύτες για την μετατροπή των α-κυανοαιθυλο β-κετο 

εστέρων στους αντίστοιχους β-υδρόξυ α-κυανοαιθυλο εστέρες. Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι η 

τροποποίηση του μεγέθους  της εστερομάδας δεν επιφέρει σημαντική αλλαγή στην 

δραστικότητα των ενζύμων που δοκιμάστηκαν, ενώ επηρεάζει σημαντικά την 

διαστερεοεκλεκτικότητα της βιοαναγωγής. Για παράδειγμα, αν συγκρίνουμε τις ενζυμικές 

αναγωγές των υποστρωμάτων που συντέθηκαν με τις Kred 123 και Kred 114 προκύπτει ότι 

τα συγκεκριμένα ένζυμα ανάγουν αποτελεσματικά και τους τρεις κετο εστέρες. Ελαφρώς 

μειωμένη δραστικότητα παρατηρείται στην περίπτωση του πιο ογκώδους υποκαταστάτη. Από 

την άλλη, η διαστερεοεκλεκτικότητα της αντίδρασης επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθος 

της εστερομάδας. Συγκεκριμένα, αυξανομένου του μεγέθους της εστερομάδας αυξάνεται η 

διαστερεοεκλεκτικότητα των ενζύμων. Έτσι, μεγαλύτερη διαστερεομερική περίσσεια 

προέκυψε από την αναγωγή του πιο ογκώδους υποστρώματος 41 (Πίνακας 3.4). 
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Πίνακας 3.4. Σύγκριση δραστικότητας και διαστερεοεκλεκτικότητας των Kred123 και 

Kred114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένζυμο  Υπόστρωμα Μετατροπή  (%) Διαστερεοεκλεκτικότητα (de %) 

Kred123 

41 88 74 

45 >99 38 

47 >99 30 

Kred114 

41 98 >99 

45 >99 42 

47 >99 40 
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3.4 Πειραματικό Μέρος 

Ένζυμα και αντιδραστήρια 

Τα αντιδραστήρια και οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

αγοράστηκαν από τις εταιρείες Sigma-Aldrich, Merck, Riedel και Fluka. 

Οι κετορεδουκτάσες που χρησιμοποιήθηκαν είναι απομονωμένα, εμπορικά διαθέσιμα 

ένζυμα της εταιρείας Biocatalytics και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω καθαρισμό. Το 

συνένζυμο NADPH αγοράστηκε από την εταιρεία Prozomix και η αφυδρογονάση της 

γλυκόζης, GDH από την Evocatal. 

Όργανα και διατάξεις 

Ο προσδιορισμός της δομής των μορίων πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια 

φασμάτων 1H NMR και 13C NMR που ελήφθησαν σε φασματόμετρο 300MHz της εταιρείας 

Bruker, χρησιμοποιώντας τετραμέθυλο σιλάνιο  (TMS) σαν σήμα αναφοράς και CDCl3 ως 

διαλύτη ( 7.26 ppm για 1H και 77.16 ppm για 13C). Ορισμένα φάσματα ελήφθησαν σε 

φασματόμετρο 500MHz της ίδιας εταιρείας. 

Η πορεία των ενζυμικών αντιδράσεων παρακολουθήθηκε με αέριο χρωματογράφο 

Shimadzu 2014 με ανιχνευτή FID. Για την παρακολούθηση των ενζυμικών αντιδράσεων 

χρησιμοποιήθηκε απλή στήλη HP-5 capillary (30m×0.32mm×0.25μm, 5% diphenyl and 95% 

dimethylpolysiloxane - Nonpolar) μήκους 30m. 

Για την χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, TLC χρησιμοποιήθηκαν πλάκες silica gel 

60 F254 της εταιρείας EMD Millipore. Ο καθαρισμός των ενώσεων πραγματοποιήθηκε με 

χρωματογραφία στήλης (Flash column chromatography) χρησιμοποιώντας silica gel 60, 

particle size 0.040-0.063 mm (230-400 mesh ASTM) ως υλικό πλήρωσης. 
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Γενικές συνθετικές μέθοδοι 

I.Αντίδραση αλκυλίωσης 

 Σε ξηρή δίλαιμη σφαιρική φιάλη εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα και κάθετο 

ψυκτήρα, τοποθετούνται υπό αδρανή ατμόσφαιρα αζώτου 1 mmol β-κετο εστέρα σε 8 mL 

άνυδρου ακετονιτριλίου. Ακολουθεί η προσθήκη 2 mmol άνυδρου K2CO3 και 0.1 mmol KI. 

Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση για 5 λεπτά. Στην συνέχεια προστίθενται 

στάγδην 2 mmol ιωδοπροπιονιτριλίου το οποίο είναι αραιωμένο σε 4 mL άνυδρου 

ακετονιτριλίου. Η αντίδραση θερμαίνεται μέχρι βρασμού και η πορεία της ελέγχεται με 

χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας. Με την ολοκλήρωση της αντίδρασης προστίθεται 

κορεσμένο διάλυμα Na2CO3 και NaCl μέχρι να διαλυθούν τα άλατα. Το μίγμα εκχυλίζεται 3 

φορές με οξικό αιθυλεστέρα. Η οργανική στοιβάδα ξηραίνεται με MgSO4 και ο διαλύτης 

απομακρύνεται υπό κενό. 

II. Αναγωγή καρβονυλικών ενώσεων με NaBH4 

Σε μονόλαιμη σφαιρική φιάλη προστίθενται 0.33 mmol NaBH4 σε 6 mL απόλυτης 

αιθανόλης. Το διάλυμα ψύχεται στους 0 οC και προστίθενται, υπό ισχυρή ανάδευση, 1 mmole 

καρβονυλικής ένωσης σε 9 mL απόλυτης αιθανόλης. Το μίγμα της αντίδρασης αναδεύεται σε 

θερμοκρασία δωματίου και η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται με χρωματογραφία 

λεπτής στοιβάδας ή αέρια χρωματογραφία. Μετά το τέλος της αντίδρασης ακολουθεί 

προσθήκη 2 mL κορεσμένου διαλύματος NH4Cl και απόσταξη του διαλύτη υπό ελαττωμένη 

πίεση. Στο υπόλειμμα προστίθεται νερό και εκχυλίζεται τρεις φορές με οξικό αιθυλεστέρα. Η 

οργανική στοιβάδα ξηραίνεται με MgSO4 και ο διαλύτης απομακρύνεται υπό κενό. 

III. Προστασία αλκοολών με οξικό ανυδρίτη  

Σε ξηρή δίλαιμη σφαιρική των 25 mL εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα 

προστίθενται υπό ατμόσφαιρα αζώτου 1 mmol αλκοόλης σε 6 mL άνυδρου οξικού 

αιθυλεστέρα. Στη συνέχεια προστίθενται 4 mmol άνυδρου K2CO3, 2 mmol απεσταγμένου 

οξικού και καταλυτική ποσότητα (5% mmol) διμεθυλοαμινοπυριδίνη (DMAP). Το μίγμα της 

αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες. Μετά το τέλος 

της αντίδρασης, το μίγμα αραιώνεται με οξικό αιθυλεστέρα και εκχυλίζεται με κορεσμένο 

διάλυμα NaHCO3, για την εξουδετέρωση της περίσσειας του ανυδρίτη. Η οργανική στοιβάδα 

ξηραίνεται με MgSO4 και ο ακέτυλο εστέρας λαμβάνεται με απομάκρυνση του διαλύτη υπό 

ελαττωμένη πίεση.  
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Ενζυμική αντίδραση σε μικρή κλίμακα 

Σε 5 mg α-κυανοαιθυλο-β-κετο εστέρα (25 mM) προστίθεται NADPH                    

(2.5 mM, 2 mg) και η αντίστοιχη κετορεδουκτάση (2 mg/mL). Ακολουθεί η προσθήκη 

γλυκόζης (100 mM, 18 mg), αφυδρογονάσης της γλυκόζης (1 mg/mL) και ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών (1 mL, 200 mM, pH 6.9). Η αντίδραση αναδεύεται στους 37 οC σε 

θερμοκυκλοποιητή και η πορεία της παρακολουθείται με αέριο χρωματογράφο, μετά από 

εκχύλιση του δείγματος αντίδρασης με οξικό αιθυλεστέρα. 

Ενζυμική αντίδραση σε μεγαλύτερη κλίμακα 

Σε 20 mg α-κυανοαιθυλο-β-κετο εστέρα (100 mM) προστίθεται NADPH                 

(10 mM, 8 mg) και η αντίστοιχη κετορεδουκτάση (2 mg/mL). Ακολουθεί η προσθήκη 

γλυκόζης (400 mM,  88 mg), αφυδρογονάσης της γλυκόζης (1 mg/mL) και ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών (4 mL, 200 mM, pH 6.9). Η αντίδραση αναδεύεται στους 37 οC και η 

πορεία της παρακολουθείται με αέριο χρωματογράφο, μετά από εκχύλιση του δείγματος 

αντίδρασης με οξικό αιθυλεστέρα. 

 

Σύνθεση των (R)- MPA και (S)- MPA εστέρων 

Σε άνυδρο CH2Cl2 προστίθεται 0.1 mmol υδρόξυ εστέρα. Στην συνέχεια προστίθενται 

1.1 ισοδύναμα DCC (0.11 mmol), 1.1 ισοδύναμα του αντίστοιχου (R) ή (S) MPA (0.11 mmol) 

και καταλυτική ποσότητα DMAP. Μετά από ανάδευση στους 0 °C για 24 ώρες, το μίγμα 

διηθείται και το διήθημα συμπυκνώνεται υπό κενό. Το προϊόν της αντίδρασης καθαρίζεται με 

χρωματογραφία στήλης. 

 

Σύνθεση υποστρωμάτων 

Σύνθεση του α-κυανοαιθυλο-β-κετο τριτ βουτυλεστέρα (41) 

Η σύνθεση του υποστρώματος 41 επιτεύχθηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο I. 

Χρησιμοποιήθηκαν 800 μL τριτ-βουτυλεστέρα 35 (4.8 mmol), 1.334 mg K2CO3 (9.65 mmol), 

79.6 mg KI (0.48 mmol) και 873 μL ιωδοπροπιονιτριλίου (9.65 mmol). Επιτεύχθηκε 62% 

ποσοστό μετατροπής σε μια μέρα. Το προϊόν της αντίδρασης καθαρίζεται με χρωματογραφία 

στήλης (Petr. ether/EtOAc, v/v, 2/1). Απόδοση 49.5 %. 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.57 (t, J = 15.0 Hz, 1H), 2.43 (t, J = 15.0 Hz, 2H), 2.30 (s, 

3H), 2.13 (m, 2H), 1.48 (s, 9H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 201.9, 167.6, 118.9, 83.2, 58.5, 29.7, 28.0, 23.4, 15.2. 
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Παρασκευή του β-υδρόξυ-α-κυανοαιθυλο τριτ βουτυλεστέρα (42)  

Η παρασκευή του επιτεύχθηκε με αναγωγή με NaBH4 σύμφωνα με την γενική μέθοδο II. 

Χρησιμοποιήθηκαν 203 mg του εστέρα 41 (0.96 mmol) και 12.11 mg NaBH4 (0.32 mmol). 

Επιτεύχθηκε 100% ποσοστό μετατροπής σε μια μέρα. Το προϊόν της αντίδρασης 

απομονώνεται χωρίς περαιτέρω καθαρισμό. Απόδοση 95.3 %. Μίγμα διαστερεομερών 27:73 

(syn:anti). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.05-4.00 (m, 1Hsyn), 3.93-3.88 (m, 1Hanti), 2.51-2.35 (m, 

3Hsyn-anti), 2.10-1.93 (m, 2Hsyn-anti), 1.489 (s, 9Hanti), 1.486 (s, 9Hsyn), 1.26 (d, J = 5.0 Hz, 

3Hanti), 1.23 (d, J = 5.0 Hz, 3Hsyn). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 173.2 (anti), 173.1 (syn), 119.3 (syn), 119.1 (anti), 82.5 

(anti), 82.3 (syn), 68.2 (anti), 68.1 (syn), 51.7 (syn), 51.4 (anti), 28.3 (anti), 28.2 (syn), 25.1 

(anti), 23.5 (syn), 21.4 (anti), 20.8 (syn), 15.8 (syn), 15.5 (anti). 

Προστασία του β-υδρόξυ-α-κυανοαιθυλο τριτ βουτυλεστέρα με οξικό ανυδρίτη 

Η προστασία του β-υδρόξυ-α-κυανοαιθυλο τριτ βουτυλεστέρα με οξικό ανυδρίτη επιτεύχθηκε 

σύμφωνα με την γενική μέθοδο III. Χρησιμοποιήθηκαν 195 mg του υδρόξυ εστέρα 42 (0.92 

mmol), 173 μL οξικού ανυδρίτη, 506.12 mg K2CO3 (0.32 mmol) και καταλυτική ποσότητα 

DMAP. Επιτεύχθηκε 100%  ποσοστό μετατροπής σε μια μέρα. Το προϊόν της αντίδρασης 

απομονώνεται χωρίς περαιτέρω καθαρισμό. Απόδοση 89 %. 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.17-5.10 (m, 1Hsyn-anti), 2.65 (ddd, J = 10.35, 6.25, 4.4 Hz, 

1Hanti), 2.57 (ddd, J = 10.35, 6.8, 3.8 Hz, 1Hsyn), 2.51-2.43 (m, 2Hanti), 2.39-2.32 (m, 

2Hsyn), 2.04 (s, 3Hsyn-anti), 2.03-1.96 (m, 2Hsyn), 1.92-1.82 (m, 2Hanti), 1.464 (s, 9Hanti), 

1.460 (s, Hsyn), 1.26 (d, J = 6.4 Hz, 3Hsyn), 1.24 (d, J = 6.45 Hz, 3Hanti). 

13C NMR (300 MHz, CDCl3): δ 170.9 (syn), 170.6 (anti), 170.2 (syn), 170.1 (anti), 119.1 

(syn), 119.1 (anti), 82.1 (syn), 82.0 (anti), 70.4 (syn), 70.4 (anti), 50.2 (syn), 50.0 (anti), 28.1 

(anti), 28.1 (syn), 23.8 (syn), 23.4 (anti), 21.3 (anti), 21.2 (syn), 18.1 (syn), 17.1 (anti), 15.7 

(anti), 15.5 (syn). 

Αναγωγή του εστέρα 41 με την κετορεδουκτάση 114 

Η αναγωγή του εστέρα 41 με την κετορεδουκτάση 114 επιτεύχθηκε σύμφωνα με την μέθοδο 

ενζυμικής αντίδρασης σε μεγαλύτερη κλίμακα που περιγράφηκε παραπάνω. Το προϊόν της 

αναγωγής σχηματίστηκε με εξαιρετική απόδοση χωρίς περαιτέρω καθαρισμό και με υψηλή 

διαστερεοεκλεκτικότητα (>99% de, 82% ee, 98% απόδοση). 



43 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.91-3.89 (m, 1H), 2.50-2.44 (m, 2H) 2.40-2.33 (m, 1H), 

2.09-2.02 (m, 1H), 1.99-1.92 (m, 1H), 1.48 (s, 9H), 1.25 (d, J = 6.4 Hz, 3H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 173.2, 119.1, 82.4, 68.1, 51.4, 28.2, 25.0, 21.3, 15.5. 

(R)-MPA-42 που προέκυψε από την κετορεδουκτάση 114  

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.43-7.34 (m, 5H), 5.23-5.18 (m, 1H), 4.73 (s, 1H), 3.41 (s, 

3H), 2.66-2.62 (m, 1H), 2.44-2.38 (m, 1H), 2.32-2.25 (m, 1H), 2.01-1.93 (m, 1H), 1.78-1.73 

(m, 1H), 1.45 (s, 9H), 1.08 (d, J = 6.45 Hz, 3H). 

(S)-MPA-42 που προέκυψε από την κετορεδουκτάση 114  

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.45-7.36 (m, 5H), 5.23-5.19 (m, 1H), 4.73 (s, 1H), 3.40 (s, 

3H), 2.48-2.44 (m, 1H), 2.22-2.16 (m, 1H), 1.99-1.93 (m, 1H), 1.80-1.72 (m, 1H), 1.47-1.42 

(m, 1H), 1.40 (s, 9H), 1.22 (d, J = 6.55 Hz, 3H). 

 

Σύνθεση του α-κυανοαιθυλο-β-κετο αιθυλεστέρα (45) 

Η σύνθεση του υποστρώματος 45 επιτεύχθηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο I. 

Χρησιμοποιήθηκαν 500 μL  εστέρα 36 (3.95 mmol), 1.92 mg K2CO3 (7.91 mmol), 65.5 mg 

KI (0.395 mmol) και 715 μL ιωδοπροπιονιτριλίου (7.91 mmol). Επιτεύχθηκε 68%  ποσοστό 

μετατροπής σε μια μέρα. Το προϊόν της αντίδρασης καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης 

(Petr. ether/EtOAc, v/v, 3/1). Απόδοση 48 %. 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.24 (q, J = 7.15 Hz, 2H), 3.66 (t, J = 7.1 Hz , 1H), 2.31 (s, 

1H), 2.22-2.13 (m, 2H), 1.30 (t, J = 7.15 Hz, 3H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 201.5, 168.5, 118.8, 62.2, 57.4, 29.8, 29.8, 23.4, 15.2, 14.2. 

Παρασκευή του β-υδρόξυ-α-κυανοαιθυλο αιθυλεστέρα (46)  

Η παρασκευή του επιτεύχθηκε με αναγωγή με NaBH4 σύμφωνα με την γενική μέθοδο II. 

Χρησιμοποιήθηκαν  80 mg 45 ( 0.44 mmol) και 5.5 mg NaBH4 ( 0.15 mmol). Επιτεύχθηκε 

94%  ποσοστό μετατροπής σε μια μέρα. Το προϊόν της αντίδρασης απομονώνεται έπειτα από 

χρωματογραφία στήλης (Petr. ether/EtOAc, v/v, 2/1). Απόδοση 85%. Μίγμα διαστερεομερών 

33:67 (syn:anti). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.25-4.19 (m, 2Hsyn-anti), 4.11-4.06 (m, 1Hsyn), 3.99-3.94 (m, 

1Hanti), 2.59-2.51 (m, 1Hsyn-anti), 2.50-2.36 (m, 2Hsyn-anti), 2.11-1.96 (m, 2Hsyn-anti), 1.30 (t, J = 

10.0 Hz, 3H), 1.26 (d, J = 5.0 Hz, 3Hanti), 1.24 (d, J = 5.0 Hz, 3Hsyn). 
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13C NMR (300 MHz, CDCl3): δ 173.72 (anti), 173.70 (syn), 119.2 (syn), 119.0 (anti), 68.1 

(anti), 68.0 (syn), 61.34 (syn), 61.32 (anti), 50.9 (syn), 50.8 (anti), 24.9 (anti), 23.3(syn), 21.4 

(anti), 20.9 (syn), 15.8 (syn), 15.6 (anti), 14.4 (anti), 14.3 (syn). 

Αναγωγή του εστέρα 45 με την κετορεδουκτάση A1X 

Η αναγωγή του εστέρα 45 επιτεύχθηκε σύμφωνα με την μέθοδο ενζυμικής αντίδρασης σε 

μικρή κλίμακα που περιγράφηκε παραπάνω. Το προϊόν της αναγωγής σχηματίστηκε με 

εξαιρετική απόδοση χωρίς περαιτέρω καθαρισμό και με υψηλή διαστερεοεκλεκτικότητα 

(>99% de, >99% απόδοση). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.22 (q, J = 7.15 Hz, 2H), 4.11-4.06 (m, 1H), 2.55-2.49 (m, 

2H), 2.43-2.37 (m, 1H), 2.10-1.29 (m, 2H), 1.32 (t, J = 7.15 Hz, 3H), 1.24 (d, J = 6.4 Hz, 3H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 173.7, 119.2, 68.0, 61.3, 50.9, 23.3, 20.9, 15.8, 14.3. 

(R)-MPA-46 που προέκυψε από την κετορεδουκτάση A1X  

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.42-7.34 (m, 5H), 5.25-5.22 (m, 1H), 4.74 (s, 1H), 4.14 (q, J 

= 7.1 Hz,  2H), 3.41 (s, 3H), 2.67-2.63 (m, 1H), 2.43-2.37 (m, 1H), 2.35-2.28 (m, 1H),  2.01-

1.94 (m, 1H), 1.86-1.79 (m, 1H), 1.24 (d, J = 7.1 Hz, 3H), 1.15 (d, J = 6.4 Hz, 3H). 

(S)-MPA-46 που προέκυψε από την κετορεδουκτάση A1X 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.43-7.36 (m, 5H), 5.20-5.14 (m, 1H), 4.72 (s, 1H), 4.07-

4.023 (m, 1H), 4.021-3.97 (m, 1H), 3.40 (s, 3H), 2.53-2.48 (m, 1H), 2.21-2.12 (m, 2H), 1.71-

1.63 (m, 1H), 1.49-1.42 (m, 1H), 1.29 (d, J = 6.35 Hz, 3H), 1.18 (d, J = 7.1 Hz, 3H). 

Σύνθεση του α-κυανοαιθυλο-β-κετο μεθυλεστέρα (47) 

Η σύνθεση του υποστρώματος 47 επιτεύχθηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο I. 

Χρησιμοποιήθηκαν 1000 μL εστέρα 37 (9.3 mmol), 2,6 g K2CO3 (18.5 mmol), 154 mg KI 

(0.93 mmol) και 1677 μL ιοδοπροπιονιτριλίου (18.5 mmol). Επιτεύχθηκε 73% ποσοστό 

μετατροπής σε μια μέρα. Το προϊόν της αντίδρασης καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης 

(Petr. ether/EtOAc, v/v, 2/1). Απόδοση 53%. 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.79 (s, 3H), 3.68 (t, J = 7 Hz, 1H), 2.45 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 

2.31 (s, 3H), 2.21-2.16 (m, 2H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 201.31, 168.96, 118.70, 57.21, 53.04, 29.78, 23.47, 15.24. 
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Παρασκευή του β-υδρόξυ-α-κυανοαιθυλο μεθυλεστέρα (48) 

Η παρασκευή του επιτεύχθηκε με αναγωγή με NaBH4 σύμφωνα με την γενική μέθοδο 

II. Χρησιμοποιήθηκαν 219 mg 47 (1.29 mmol) και  16.32 mg NaBH4 ( 0.43 mmol). 

Επιτεύχθηκε 92% ποσοστό μετατροπής σε μια μέρα. Το προϊόν της αντίδρασης καθαρίζεται 

με χρωματογραφία στήλης (Petr. ether/EtOAc, v/v, 2/1). Απόδοση 89%. Μίγμα 

διαστερεομερών 32:68 (syn:anti). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.11-4.06 (m, 1Hsyn), 3.99-3.95 (m, 1Hanti), 3.76 (s, 3Hanti), 

3.75 (s, 3Hsyn), 2.65-2.54 (m, 1Hsyn-anti), 2.56-2.36 (m, 2Hsyn-anti), 2.13-1.96 (m, 2Hsyn-anti), 1.25 

(d, J = 6.4 Hz, 3Hanti), 1.23 (d, J = 6.4 Hz, 3Hsyn). 

13C NMR (300 MHz, CDCl3): δ 174.10 (syn-anti), 119.22 (syn), 119.00 (anti), 68.07 (anti), 

67.98 (syn), 52.28 (syn), 52.22 (anti), 50.90 (syn-anti), 24.86 (anti), 23.32 (syn), 21.38 (anti), 

20.92 (syn), 15.81 (syn), 15.61 (anti). 

Αναγωγή του εστέρα 47 με την κετορεδουκτάση A1D 

Η αναγωγή του εστέρα 47 επιτεύχθηκε σύμφωνα με την μέθοδο ενζυμικής αντίδρασης σε 

μικρή κλίμακα. Το προϊόν της αναγωγής σχηματίστηκε με εξαιρετική απόδοση χωρίς 

περαιτέρω καθαρισμό και με υψηλή διαστερεοεκλεκτικότητα (>99% de, >99% απόδοση). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.11-4.08 (m, 1H), 3.76 (s, 3H), 2.57-2.49 (m, 2H), 2.44-2.37 

(m, 1H), 2.16 (d, J = 4.45 Hz, 1H), 2.12-2.00 (m, 2H), 1.23 (d, J = 6.4 Hz, 3H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 174.1, 119.2, 68.0, 52.3, 50.9, 23.3, 20.9, 15.8. 

(R)-MPA-48 που προέκυψε από την κετορεδουκτάση A1D  

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.42-7.34 (m, 5H), 5.25-5.19 (m, 1H), 4.74 (s, 1H), 3.68 (s,  

3H), 3.41 (s, 3H), 2.68 (ddd, J = 10.25, 6.2, 3.5 Hz, 1H), 2.43-2.37 (m, 1H), 2.34-2.28 (m, 

1H),  2.02-1.94 (m, 1H), 1.86-1.79 (m, 1H), 1.14 (d, J = 6.4 Hz, 3H). 

(S)-MPA-48 που προέκυψε από την κετορεδουκτάση A1D 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.43-7.36 (m, 5H), 5.20-5.14 (m, 1H), 4.72 (s, 1H), 3.55 (s, 

3H), 3.40 (s, 3H), 2.54 (ddd, J = 10.1, 6.85, 3.4 Hz, 1H), 2.22-2.17 (m, 1H), 2.16-2.10 (m, 

1H), 1.71-1.44 (m, 1H), 1.51-1.64 (m, 1H), 1.28 (d, J = 6.4 Hz, 3H). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΦΑΣΜΑΤΑ 1H NMR και 13C NMR 
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4.ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ EstDZ2.  

4.1 Θερμοανθεκτικά Ένζυμα 

 Η χρήση των ενζυμικών διεργασιών έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των συνθετικών 

οργανικών χημικών. Αυτό αφενός οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των ενζύμων που είτε έχουν 

απομονωθεί είτε έχουν τροποποιηθεί γενετικά και είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, και 

αφετέρου στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν. Οι ιδιότητες των ενζύμων σε συνδυασμό με 

την ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια επέτρεψε τον καθαρισμό, χαρακτηρισμό, 

αλλά και την παραγωγή καθαρών ενζύμων σε μεγάλες ποσότητες. Ωστόσο, ενώ οι ενζυμικές 

διεργασίες  παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις χημικές διεργασίες, 

υπάρχουν ακόμα περιορισμοί στη χρήση τους στη βιομηχανία λόγω του υψηλού κόστους 

παραγωγής που μπορεί να παρουσιάζουν, που πολλές φορές καθιστά τη χρήση τους σε 

βιομηχανική κλίμα απαγορευτική. Για τον λόγο αυτό, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει 

επικεντρωθεί στην ανακάλυψη θερμοανθεκτικών ενζύμων τα οποία λόγω της ανθεκτικότητας 

που παρουσιάζουν σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν το κόστος των διεργασιών που 

καταλύουν, μια ιδιότητα που εξαλείφει τον περιορισμό χρήσης τους σε βιομηχανική κλίμακα. 

Εκτός από την μείωση των δαπανών η δράση ενζύμων σε υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνει 

τον ρυθμό της αντίδρασης ενώ μειώνει και τον βαθμό επιμολύνσεων. Όλα αυτά τα 

πλεονεκτήματα των θερμοανθεκτικών ενζύμων τα καθιστούν απαραίτητα στην βιομηχανία 

και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη κλάδων που χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους με σκοπό 

την απομόνωσή τους από τη φύση είτε τον σχεδιασμό νέων ενζύμων που είναι ανθεκτικά σε 

υψηλές θερμοκρασίες. Οι κλάδοι της μοριακής γενετικής και βιοτεχνολογίας επέτρεψε την 

παραγωγή και απομόνωση τροποποιημένων ενζύμων ικανά να εμφανίζουν νέες καταλυτικές 

ικανότητες αλλά και δραστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες καθιστώντας τα ελκυστικά για 

τη χρήση τους στη βιομηχανία. 

4.2 Νέα θερμοανθεκτική εστεράση EstDZ2 

 Η νέα θερμοανθεκτική εστεράση, η καταλυτική δράση της οποίας μελετήθηκε για 

πρώτη φορά στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, προέκυψε από μεταγονιδιωματικό δείγμα 

που απομονώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 από τη θερμοπηγή Sun Spring στην Καμτσάτκα 

της Ρωσίας (ερευνητική ομάδα του Winogradsky Ινστιτούτου Μικροβιολογίας και του 

Κέντρο Βιοτεχνολογικών Ερευνών της Ρωσικής Ακαδημίας στη Μόσχα).79 Το 

μεταγονιδιωματικό DNA που συλλέχθηκε αλληλουχήθηκε μέσω πλατφόρμας. Τα 

αποτελέσματα της αλληλούχισης επεξεργάστηκαν και στην συνέχεια επιλέχθηκε η 
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αλληλουχία που σχετίζεται με εστερολυτική δράση. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται 

το σημείο από το οποίο απομονώθηκε το μεταγονιδιωματικό DNA. 

 

Σχήμα 4.1. Σημείο δειγματοληψίας του μεταγονιδιωματικού υλικού από το οποίο προέκυψε η 

EstDZ2.80 

Ο βιοχημικός χαρακτηρισμός και τα προκαταρκτικά πειράματα που επιβεβαιώνουν την 

υδρολυτική δράση της εστεράσης πραγματοποιήθηκαν από τους συνεργάτες μας στο 

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.80 Σύμφωνα με τον βιοχημικό 

χαρακτηρισμό της EstDZ2, όπως ονομάστηκε η νέα πρωτεΐνη, πρόκειται για μια 

θερμοανθεκτική εστεράση με μοριακό βάρος ~29kDa, η οποία παρουσιάζει βέλτιστες 

συνθήκες δράσης στους 50 oC, pH 8. Ο προσδιορισμός της βέλτιστης θερμοκρασίας και pH 

έγινε έπειτα από πειράματα στα οποία μελετήθηκε η μεταβολή της δραστικότητας του 

ενζύμου σε ένα θερμοκρασιακό εύρος 25-70 oC και σε ένα εύρος pH 4-10. Ως βέλτιστες 

προσδιορίστηκαν οι συνθήκες στις οποίες το ένζυμο παρέμεινε σταθερό και παρουσίαζε 

υψηλή δραστικότητα. 

  

Σχήμα 4.2. Μελέτη της επίδρασης του pH και της θερμοκρασίας στην ενεργότητα της EstDZ2.80 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η δραστικότητα που επέδειξε η EstDZ2 στην υδρόλυση  

p-νιτρο-φαινολικών εστέρων διάφορων λιπαρών οξέων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

Πίνακα 4.1 η EstDZ2 παρουσιάζει μέγιστη καταλυτική δράση στην υδρόλυση εστέρων με 

μεσαίου μήκους ανθρακική αλυσίδα.80 

Πίνακας 4.1. Προσδιορισμός των κινητικών παραμέτρων της αντίδρασης υδρόλυσης 

εστέρων της p-νιτροφαινόλης με διαφορετικά λιπαρά οξέα που καταλύεται από την εστεράση 

EstDZ2. 

Εστέρας 

pNP 

KM 

(mM) 

Vmax 

(μmol∙min−1∙mg−1) 

kcat 

(s−1) 

kcat/KM 

(s−1∙mM−1) 

Oξικός (C2) 0.67± 0.15 36.8 ± 5.2 1.226 1.757 

Βουτυρικός 
(C4) 

0.32 ± 0.09 139.6 ± 13.3 4.653 14.375 

Kαπριλικός 
(C8) 

0.20 ± 0.02 61.8 ± 3.3 2.060 10.437 

Kαπρικός 
(C10) 

0.12 ± 0.01 28.1 ±0.5 936 7.551 

Σύμφωνα με την φυλογενετική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την 

κατανόηση της προέλευσης και της φύσης του ενζύμου, η EstDZ2 φαίνεται να εγκαινιάζει 

μία νέα οικογένεια εστερολυτικών ενζύμων, για την οποία προτάθηκε η αρίθμηση XV. 

Χαρακτηριστικό αυτής της νέας οικογένειας ενζύμων είναι το συντηρημένο καταλυτικό 

πενταπεπτίδιο GHSAG που φέρει την καταλυτική σερίνη και το οποίο δεν έχει έως σήμερα 

αποδοθεί σε κάποια άλλη οικογένεια λιπολυτικών ενζύμων. Η συγγενέστερη οικογένεια της 

XV είναι η IV, όπου το αμινοξύ His (ιστιδίνη) του καταλυτικού μοτίβου έχει αντικατασταθεί 

με το αμινοξύ Αsp (ασπαρτικό οξύ) σχηματίζοντας το πεπτίδιο GDSAG. 

Το μοντέλο της δομής της EstDZ2 ακολουθεί τη χαρακτηριστική α/β αναδίπλωση που 

υιοθετούν τα εστερολυτικά ένζυμα, σχηματίζοντας ένα ανεστραμμένο β-πτυχωτό φύλλο 

κλεισμένο ανάμεσα σε δυο στρώματα από έλικες (Σχήμα 4.3). Η καταλυτική τριάδα 

αποτελείται από τα αμινοξέα Ser120, Asp200 και His232 τα οποία βρίσκονται σε κοντινή 

απόσταση όπως φαίνεται στο μοντέλο.80 
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Σχήμα 4.3. Το μοντέλο της τρισδιάστατης δομής της EstDZ2. Η καταλυτική τριάδα Ser120, Asp200 

και His232, που αποτελούν το ενεργό κέντρο απεικονίζονται ως ράβδοι και σφαίρες. Η εικόνα 

δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα MolSoft.80 

 

4.3 Στόχος της παρούσας εργασίας 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο βιοχημικός χαρακτηρισμός και τα 

προκαταρκτικά πειράματα που αποδεικνύουν την καταλυτική δράση της νέας 

θερμοανθεκτικής εστεράσης EstDZ2 πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του 

Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στα πλαίσια συνεργασίας, 

αναλάβαμε την εκτενή μελέτη της καταλυτικής δράσης του νέου ενζύμου με σειρά αρυλο p-, 

m- ή o-υποκατεστημένων εστέρων του βουτυρικού οξέος. Στα πλαίσια της περαιτέρω 

διερεύνησης της δραστικότητας της EstDZ2 μελετήθηκε η ικανότητά της να καταλύει την 

υδρόλυση εστέρων δευτεροταγών αλκοολών. Επίσης, στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί 

η διερεύνηση της ικανότητας της EstDZ2 να δρα σαν λιπάση δηλαδή, η ικανότητα της να 

καταλύει αντιδράσεις μετεστεροποίησης. Δεδομένου ότι τέτοιου είδους μελέτες 

πραγματοποιούνται για πρώτη φορά για το συγκεκριμένο ένζυμο θα πρέπει να γίνει 

διερεύνηση των βέλτιστων συνθηκών και στην συνέχεια διερεύνηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την στερεοεκλεκτικότητα και την καταλυτική ικανότητα της EstDZ2. 
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4.4 Ανάλυση και συζήτηση αποτελεσμάτων 

In silico πειράματα για την κατανόηση της εκλεκτικότητας που επιδεικνύει το ένζυμο να 

υδρολύει υποστρώματα με μεσαίου μήκους ανθρακική αλυσίδα 

Σύμφωνα με τα πρώτα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν για να επιβεβαιωθεί η 

καταλυτική δράση της EstDZ2 σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Ι. Παυλίδη, η 

νέα πρωτεΐνη εμφανίζει υψηλή εκλεκτικότητα ως προς υποστρώματα με μικρού και μεσαίου 

μήκους ανθρακική αλυσίδα. Προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον λόγο που η 

πρωτεΐνη δέχεται μεσαίου μεγέθους υποστρώματα πραγματοποιήσαμε in silico πειράματα 

μέσω του υπολογιστικού προγράμματος YASARA. Το YASARA δίνει πληροφορίες για το 

ενεργό κέντρο του ενζύμου και για τον τρόπο με τον οποίον προσδένονται τα διάφορα 

υποστρώματα σε αυτό. Ως εκ τούτου, μπορεί να προβλέψει τόσο την εκλεκτικότητα των 

ενζύμων ως προς το υπόστρωμα που μελετάται όσο και την εναντιοεπιλογή που 

επιδεικνύουν. Τα υποστρώματα που επιλέχθηκαν για την μελέτη αυτή είναι ο p-νιτρο-

φαινολικός βουτυλεστέρας και ο p-νιτρο-φαινολικός εστέρας του καπριλικού οξέος.  

Η επιλογή των κατάλληλων συμπλόκων υποστρώματος-πρωτεΐνης, για κάθε 

υπόστρωμα που μελετήθηκε καθορίστηκε από  παραμέτρους, όπως η διαμόρφωση της 

πρωτεΐνης και η σταθερότητα των αλληλεπιδράσεων δεσμού υδρογόνου με τα κατάλοιπα της 

οξυανιοντικής οπής. Σημαντική παράμετρο αποτέλεσε και ο εντοπισμός της υδροξυλομάδας 

της καταλυτικής σερίνης (Ser141) σε κατάλληλη θέση, που να επιτρέπει την πυρηνόφιλη 

προσβολή προς τον καρβονυλικό άνθρακα του εστέρα. Ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η 

απόσταση μεταξύ τους, η οποία κρίθηκε κατάλληλη μόνο στις περιπτώσεις που ήταν κάτω 

των 4 Å. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την υδρόλυση των υποστρωμάτων 

αυτών με την EstDZ2, ο εστέρας του βουτυρικού οξέος υδρολύεται ταχύτερα από τον εστέρα 

του καπριλικού οξέος. Η in silico ανάλυση αυτών των υποστρωμάτων αποκάλυψε ότι η 

πρόσδεση του ογκώδους εστέρα του καπριλικού οξέος δεν είναι τόσο καταλυτικά ενεργή 

καθώς μεγάλο τμήμα του μορίου βρίσκεται εκτεθειμένο στον διαλύτη της αντίδρασης. 

Αντίθετα, ο p-νίτρο-φαινολικός εστέρας του βουτυρικού οξέος είναι μικρότερος σε μέγεθος 

και προσδένεται καλύτερα στο ενεργό κέντρο. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η 

καταλυτική δράση της EstDZ2 εξαρτάται από την γεωμετρία του ενεργού κέντρου του 

ενζύμου και την δομή του ογκώδους υποστρώματος. Για να αποτυπωθεί το ενεργό κέντρο με 

τον ίδιο τρόπο και στις δύο περιπτώσεις επιλέχθηκε το ασπαραγινικό οξύ να βρίσκεται πάνω 
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αριστερά στην εικόνα. Επιβεβαιώνεται λοιπόν πως η υδρόλυση του αρυλο υποκατεστημένου 

εστέρα με μεσαίου μήκους ανθρακική αλυσίδα ευνοείται (Σχήμα 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.4. Πρόσδεση (Docking) του p-νίτρο-φαινολικού εστέρα του καπριλικού οξέος (a) και του p-

νίτρο-φαινολικού βουτυλεστέρα (b). Τα αμινοξέα της καταλυτικής τριάδας δίνονται με κόκκινο 

χρώμα. Οι εικόνες προετοιμάστηκαν με το Pymol 0.99. 

 

 Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της αρίθμησης των αμινοξέων της καταλυτικής 

τριάδας του ενεργού κέντρου της δομής που φτιάξαμε σε συνεργασία με την ερευνητική 

ομάδα του Ι. Παυλίδη και της αρίθμησης που προτάθηκε στην βιβλιογραφία80 οφείλεται στο 

ότι κατά την δημιουργία του μοντέλου ομολογίας χάθηκαν τα πρώτα αμινοξέα με 

αποτέλεσμα η αρίθμηση να ξεκινάει νωρίτερα κατά 20 αμινοξέα όπως προκύπτει με βάση τη 

δική μας αρίθμηση η οποία ξεκινάει κανονικά με πρώτο αμινοξύ την μεθειονίνη. 

 

Μελέτη ενζυμικής υδρόλυσης αρυλο p-, m- ή o- υποκατεστημένων εστέρων του 

βουτυρικού οξέος 

 Σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες, το νέο θερμοανθεκτικό ένζυμο εμφανίζει μέγιστη 

καταλυτική δράση στην υδρόλυση υποστρωμάτων με μεσαίου μήκους ανθρακική αλυσίδα. 

Βασιζόμενοι σε αυτό το αποτέλεσμα συντέθηκε μια σειρά από αρυλο υποκατεστημένους 

εστέρες μεσαίου μήκους με εστεροποίηση με DCC υποκατεστημένων φαινολών με 

βουτυρικό οξύ. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στους εστέρες που συντέθηκαν είναι το είδος αλλά 

και η θέση του υποκαταστάτη που φέρουν. Αναλυτικότερα, συντέθηκαν εστέρες με ομάδες 

που είναι δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις πάνω 
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στον αρωματικό δακτύλιο, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση τόσο ηλεκτρονιακών όσο 

και στερεοχημικών παραγόντων στην καταλυτική δράση της εστεράσης. Στο σχήμα που 

ακολουθεί φαίνεται η αντίδραση με την οποία συντέθηκαν οι εστέρες, η υδρολυτική δράση 

των οποίων θα μελετηθεί (Σχήμα 4.5). 

Σχήμα 4.5: Παρασκευή αρυλο p-, m- ή o- υποκατεστημένων εστέρων βουτυρικού οξέος. Τα ποσοστά 

στις παρενθέσεις υποδηλώνουν την απόδοση με την οποία απομονώθηκε ο εκάστοτε εστέρας. 

 

 Η ενζυμική υδρόλυση πραγματοποιήθηκε σε θερμοκυκλοποιητή στους 50 oC, όπου σε 

100 μL διαλύματος περιέχεται ρυθμιστικό διάλυμα 25 mM Tris-HCl pH 8 με 0.05% Triton 

X-100 (v/v), 2 mM υποστρώματος και 1 μg καθαρού ενζύμου. Αυτές οι συνθήκες ενζυμικής 

αντίδρασης χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπες για την υδρόλυση αρυλο υποκατεστημένων 

βουτυρικών εστέρων. Το ποσοστό μετατροπής προσδιορίστηκε μέσω αέριας χρωματογραφίας 

με απλή στήλη έπειτα από σύγκριση του χρόνου κατακράτησης των προϊόντων της ενζυμικής 

αντίδρασης με τον χρόνο έκλουσης του εκάστοτε εστέρα και της αντίστοιχης αλκοόλης. Τα 

αποτελέσματα της ενζυμικής υδρόλυσης αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Σε όλες 

τις περιπτώσεις η αντίδραση πραγματοποιήθηκε και απουσία ενζύμου το λεγόμενο τυφλό 

δείγμα, προκειμένου να μελετηθεί η σταθερότητα των υποστρωμάτων στις συνθήκες τις 

ενζυμικής αντίδρασης. Για τους εστέρες 49-53 παρατηρείται υδρόλυση σε μικρό ποσοστό 

μέχρι 5 % σε 5 ώρες αντίδραση απουσία ενζύμου, ενώ οι εστέρες 54-58 παραμένουν 

σταθεροί στις 5 ώρες. 
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Πίνακας 4.2: Μελέτη ενζυμικής υδρόλυσης αρυλο βουτυρικών εστέρων με χρήση EstDZ2. 

Υπόστρωμα 

Μετατροπή (%) 

5h 

Μετατροπή (%) 

24h Προϊόν 

EstDZ2  Blind EstDZ2 Blind 

 
>99 5 >99 14 

 

 

>99 - >99 11 
 

 

86 5 >99 48 
 

 
85 5 >99 48 

 

 

>99 3 >99 11 

 

 

>99 - >99 8 
 

 

>99 - >99 9 
 

 

>99 - >99 7 

 

 

81 - >99 30 
 

 
>99 - >99 - 

 

 Τα αποτελέσματα της ενζυμικής υδρόλυσης έδειξαν ότι η EstDZ2 αποτελεί ένα 

εξαιρετικά δραστικό ένζυμο στην υδρόλυση αρυλο υποκατεστημένων εστέρων με μεσαίου 

μήκους ανθρακική αλυσίδα. Συγκεκριμένα, σε μόλις 5 ώρες αντίδρασης επιτυγχάνεται 

πλήρης υδρόλυση σχεδόν για όλα τα υποστρώματα ανεξάρτητα από το είδος αλλά και από τη 
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θέση του υποκαταστάτη. Τόσο οι ηλεκτρονιακοί όσο και οι στερεοχημικοί παράγοντες δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την δραστικότητα της εστεράσης στην υδρόλυση τέτοιου 

τύπου υποστρωμάτων. Ελάχιστα μειωμένη δραστικότητα παρατηρείται στις περιπτώσεις του 

p- και m-νιτροφαινυλοβουτυρικού εστέρα 51 και 52 αντίστοιχα, καθώς και στο υπόστρωμα 

του p-φθόρο-φαινυλοβουτυρικου εστέρα 58. Σε όλες τις περιπτώσεις η ενζυμική υδρόλυση 

είναι ταχύτερη της υδρόλυσης απουσία ενζύμου.  

 Στη συνέχεια  ακολούθησε μια τυπική κινητική ανάλυση της σειράς των αρυλο            

p-υποκατεστημένων βουτυρικών εστέρων που δοκιμάστηκαν. Η αντίδραση για κάθε 

υπόστρωμα παρακολουθήθηκε σε διάστημα 1, 3, 5 και 24 ωρών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

κατά την υδρόλυση η συγκέντρωση του ενζύμου παραμένει σταθερή στο μίγμα της 

αντίδρασης μελετήσαμε τον ρυθμό με τον οποίον επιτυγχάνεται η υδρόλυση των 

υποστρωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο. 
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Σχήμα 4.6: Turn over number (ΤΟΝ) της EstDZ2 στην υδρόλυση αρυλο p-υποκατεστημένων 

βουτυρικών εστέρων. TON=𝑚𝑜𝑙𝜋𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝜊𝜍 /𝑚𝑜𝑙𝐸𝑠𝑡𝐷𝑍2. Συνθήκες: [EstDZ2]= 25 μM, ρυθμιστικό 

διάλυμα Tris-HCl pH 8 (25 mM), 50 oC. 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα η υδρόλυση των υποστρωμάτων που 

μελετήθηκαν ακολουθεί το κινητικό μοντέλο κατά Michaelis-Menten. Το υπόστρωμα για το 

οποίο μετρήθηκε η μεγαλύτερη καταλυτική απόδοση στη μια ώρα αντίδρασης είναι ο           

p-βρωμο-φαινολικός βουτυλεστέρας. Επίσης, από το διάγραμμα προκύπτει ότι το ένζυμο 

παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενη καταλυτική δράση στις 5 πρώτες ώρες όπου υδρολύει σε 

μεγάλο ποσοστό όλους τους αρυλο εστέρες που δοκιμάστηκαν, ενώ για την πλήρη υδρόλυσή 



70 

τους απαιτούνται έως και 24 ώρες. Μικρότερη καταλυτική απόδοση στη μια ώρα αντίδρασης 

επέδειξε ο μη υποκατεστημένος αρυλο βουτυρικός εστέρας 49. 

 

Μελέτη ενζυμικής υδρόλυσης εστέρων δευτεροταγών αλκοολών 

 Είναι γνωστό ότι οι λιπάσες και οι καρβοξυλικές εστεράσες υδρολύουν τριγλυκερίδια 

ενώ παράλληλα διατηρούν την υψηλή τους δραστικότητα για μεγάλο εύρος εστέρων. Στην 

δική μας μελέτη η νέα εστεράση επέδειξε υψηλή δραστικότητα στην υδρόλυση σειράς     

αρυλο- υποκατεστημένων εστέρων χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά από ηλεκτρονιακούς ή 

στερικούς παράγοντες. Στα πλαίσια της περαιτέρω διερεύνησης της δραστικότητας της 

EstDZ2 μελετήθηκε η ικανότητα της να καταλύει την υδρόλυση εστέρων δευτεροταγών 

αλκοολών, μορίων που φέρουν διαφορετικά στερεοχημικά χαρακτηριστικά από τα 

υποστρώματα που μελετήθηκαν προηγουμένως. Για τη μελέτη αυτή συντέθηκαν ακέτυλο 

εστέρες που φέρουν υποκαταστάτες που είναι δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων και υποκαταστάτες 

που διαφέρουν ως προς τον όγκο. Οι εστέρες συντέθηκαν με ακετυλίωση των αντίστοιχων 

αλκοολών με οξικό ανυδρίτη σε άνυδρο οξικό αιθυλεστέρα. Οι εστέρες για τους οποίους δεν 

υπάρχει αναφορά στην απόδοση τους έχουν συντεθεί από προηγούμενα μέλη της ερευνητικής 

μας ομάδας. 

 

 

Σχήμα 4.7: Παρασκευή εστέρων δευτεροταγών αλκοολών. Τα ποσοστά στις παρενθέσεις 

υποδηλώνουν την απόδοση με την οποία απομονώθηκε ο εκάστοτε εστέρας. 
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Ο οξικός 1-αιθυλοφαινυλεστέρας όπως και όλα τα πιθανά υποστρώματα, τέθηκε σε 

έλεγχο σταθερότητας στις συνθήκες της ενζυμικής αντίδρασης (ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl 

pH 8.0, 50 οC), όπου παρέμεινε σταθερό για 2 μέρες. Η ενζυμική υδρόλυση για εστέρες 

δευτεροταγών αλκοολών πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο 

να γίνει διερεύνηση των βέλτιστων συνθηκών για τέτοιου τύπου υποστρώματα. Για την 

μελέτη αυτή η υδρόλυση πραγματοποιήθηκε για τον οξικό 1-αιθυλοφαινυλεστέρα, που θα 

χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα αναφοράς, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις ενζύμου. Τα 

αποτελέσματα της υδρόλυσης για 4 mL ρυθμιστικού διαλύματος που περιέχει 4 mM 

υποστρώματος έπειτα από 24 ώρες αντίδραση συνοψίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Ο 

προσδιορισμός της απόλυτης στερεοδομής της παραγόμενης αλκοόλης έγινε με σύγκριση του 

χρόνου κατακράτησης της στον αέριο χρωματογράφο σε χειρόμορφη στήλη με την εμπορικά 

διαθέσιμη οπτικά ενεργή (S)-1-φαινυλοαιθανόλη. 

 

Πίνακας 4.3. Ενζυμική υδρόλυση οξικού 1-φαινυλοαιθυλεστέρα σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις ενζύμου. 

Υπόστρωμα EstDZ2 
Μετατροπή (%) 

24h 

Εναντιομερική 

αναλογία (%) 

(R)-OH  (S)-OH 

 

10 μg 9 56 44 

20 μg 12 76 24 

30 μg 13 55 45 

40 μg 10 78 22 

50 μg 17 77 23 

 Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα η αύξηση της συγκέντρωσης του ενζύμου για 

ίδια ποσότητα υποστρώματος και σταθερό συνολικό όγκο διαλύματος, οδηγεί σε μεγαλύτερο 

ποσοστό μετατροπής του άκυλο εστέρα στην αντίστοιχη αλκοόλη στις 24 ώρες. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο καθώς υπάρχει διαθέσιμη, περισσότερη ποσότητα  

ενζύμου για να υδρολύσει ίδια ποσότητα υποστρώματος. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η 

περίπτωση όπου χρησιμοποιήθηκαν 40 μg ενζύμου, καθώς παρατηρήθηκε μικρότερο ποσοστό 

μετατροπής από περιπτώσεις με χαμηλότερη συγκέντρωση ενζύμου. Ενδιαφέρον αποτελεί το 

γεγονός ότι μαζί με την αύξηση της συγκέντρωσης του ενζύμου παρατηρείται αύξηση και 

στην εναντιομερική περίσσεια της αντίδρασης. Σε όλες τις δοκιμές η ενζυμική υδρόλυση του 
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εστέρα 59 οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό στην ®-αλκοόλη. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

αποτελέσματα επιλέχθηκαν ως βέλτιστη ποσότητα ενζύμου τα 50 μg για την πραγματοποίηση 

των ενζυμικών αντιδράσεων καθώς έδωσε  το μεγαλύτερο ποσοστό μετατροπής και 

εναντιομερικής περίσσειας. Η ενζυμική υδρόλυση παρακολουθήθηκε με αέριο 

χρωματογράφο. Στο Σχήμα 4.8 απεικονίζονται τα προϊόντα της ενζυμικής υδρόλυσης που 

προέκυψαν για τις διάφορες συγκεντρώσεις ενζύμου που δοκιμάστηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.8. Αεριοχρωματογραφική ανάλυση των προϊόντων της ενζυμικής υδρόλυσης του οξικού   

1-φαινυλο-αιθυλεστέρα με τη EstDZ2, σε 24 ώρες αντίδραση, σταθερή συγκέντρωση υποστρώματος 

και όγκο αντίδρασης και για ποσότητα ενζύμου 10 μg, 20 μg, 30 μg, 40 μg και 50 μg τα φάσματα των 

οποίων απεικονίζονται με χρώμα μαύρο, ροζ, μπλε, καφέ και πράσινο, αντίστοιχα. 

 Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ενζυμική αντίδραση στις βέλτιστες συνθήκες όπως 

προσδιορίστηκαν για εστέρες δευτεροταγών αλκοολών (50 μg EstDZ2, 2.4 mM εστέρα, 4 mL 

ρυθμιστικού διαλύματος 25 mM Tris-HCl pH 8, 0.05% Triton-X 100) που φέρουν 

διαφορετικούς υποκαταστάτες. Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να διερευνηθεί το εύρος των 

υποστρωμάτων που μπορεί να καταλύσει η EstDZ2 καθώς επίσης και η επίδραση που μπορεί 

να επιφέρει η διαφορά μεγέθους των υποκαταστατών του στερεογονικού κέντρου στην 

στερεοεκλεκτικότητα της εστεράσης. Όλα τα υποστρώματα που δοκιμάστηκαν παρέμειναν 

σταθερά στις συνθήκες της ενζυμικής αντίδρασης για 48 ώρες. Η εναντιομερική σύσταση των 

παραγόμενων αλκοολών καθώς και το ποσοστό μετατροπής υπολογίστηκε με τη χρήση 

αέριας χρωματογραφίας σε χειρόμορφη τριχοειδή στήλη. Στο Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των ενζυμικών υδρολύσεων. 

 

(R)-αλκοόλη 

(S)-αλκοόλη 
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Πίνακας 4.4. Μελέτη ενζυμικού κινητικού διαχωρισμού δευτεροταγών βενζυλικών 

αλκοολών. 

Περίπτωση Υπόστρωμα 

Μετατροπή 

(%) 

24h 

Εναντιομερική 

περίσσεια (%) 
E Προϊόν 

1 

 

17 54 3.7 

 

2 

 

25 10 1.3 

 

3 

 

10 54 3.4 

 

4 

 

12 72 6.8 

 

5 

 

20 74 8.1 

 

6 

 

>99 <1 - 

 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.4, διατηρώντας τον ογκώδη αρωματικό 

υποκαταστάτη σταθερό και αυξάνοντας το μέγεθος του άλκυλο από μέθυλο (περίπτωση 1) σε 

αιθυλο (περίπτωση 2) παρατηρείται διαφοροποίηση της δραστικότητας η οποία είναι 

μεγαλύτερη στην περίπτωση του αιθυλο υποκαταστάτη ενώ η στερεοεκλεκτικότητα της 

αντίδρασης σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζει σημαντική μείωση                                  

(από 54% ee σε 10% ee). Από την άλλη, για εστέρες που διαφέρουν ως προς τον όγκο του πιο 

μεγάλου σε μέγεθος υποκαταστάτη παρατηρείται αύξηση της δραστικότητας του ενζύμου 

καθώς μεγαλώνει η διαφορά μεταξύ των υποκαταστατών του στερεογονικού κέντρου της 

δευτεροταγούς αλκοόλης (εστέρες 61 και 62). Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρούνται και 

στην εκλεκτικότητα της αντίδρασης. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται ο όγκος του 

υποκαταστάτη σε p-θέση, δηλαδή όσο μεγαλώνει η διαφορά ανάμεσα στους δύο 

υποκαταστάτες του στερεογονικού κέντρου της αλκοόλης τόσο αυξάνεται η εκλεκτικότητα 

της αντίδρασης (εστέρες 61, 62, και 63). Εξαίρεση αποτελεί το υπόστρωμα 64 το οποίο 
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υδρολύεται πλήρως στις 24 ώρες και δεν εμφανίζει εκλεκτικότητα. Για αυτό κρίνεται 

απαραίτητη η επανάληψη του συγκεκριμένου πειράματος για την επιβεβαίωση της πλήρους 

υδρόλυσής του σε 24 ώρες. 

 Τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη ότι η στερεοεκλεκτικότητα 

της EstDZ2 κατά την υδρόλυση εστέρων δευτεροταγών αλκοολών, καθορίζεται από 

στερικούς παράγοντες. Το γεγονός αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το μοντέλο 

πρόβλεψης της στερεοεκλεκτικότητας των λιπασών έναντι δευτεροταγών αλκοολών, που 

προτάθηκε από τον Kazlauskas, σύμφωνα με το οποίο η στερεοεκλεκτικότητα καθορίζεται 

από τη διαφορά μεγέθους των υποκαταστατών του στερεογονικού κέντρου (Σχήμα 4.9).81 Το 

μοντέλο αυτό προβλέπει ότι η απόλυτη στερεοδομή του προϊόντος είναι (R), κάτι το οποίο 

συμφωνεί με τα πειραματικά μας αποτελέσματα όπου βρέθηκε να υδρολύεται ταχύτερα το 

(R)-εναντιομερές του εστέρα 59. 

 

Σχήμα 4.9. Εμπειρικό μοντέλο πρόβλεψης του ταχύτερα αντιδρώντος εναντιομερούς κατά την 

ενζυμική αντίδραση λιπασών με δευτεροταγείς αλκοόλες. Ο Μ είναι υποκαταστάτης μικρού ή 

μεσαίου μεγέθους, ενώ ο L είναι υποκαταστάτης μεγάλου μεγέθους. 

 

Παρόλα αυτά, η μελέτη μόνο αυτών των υποστρωμάτων δεν καθιστούν δυνατή την 

επιβεβαίωση ότι η δραστικότητα και η στερεοεκλεκτικότητα της EstDZ2 στην υδρόλυση 

εστέρων δευτεροταγών αλκοολών επηρεάζεται από στερικούς παράγοντες. Απαραίτητη 

κρίνεται η συλλογή μεγαλύτερου αριθμού πειραματικών δεδομένων για την εξαγωγή 

οριστικών συμπερασμάτων, σχετικά με την επίδραση του σχετικού όγκου των 

υποκαταστατών του κέντρου της αντίδρασης στη στερεοεκλεκτικότητα της νέας αυτής 

εστεράσης. 

Πρώτες μελέτες για την διερεύνηση της δραστικότητας και της στερεοεκλεκτικότητας 

της EstDZ2 στην μετεστεροποίηση δευτεροταγών βενζυλικών αλκοολών  

 Ο βιοχημικός χαρακτηρισμός της νέας πρωτεΐνης έδειξε ότι το ενεργό κέντρο της 

EstDZ2 δεν φέρει ένα πρωτεϊνικό κομμάτι, το λεγόμενο «καπάκι» (protein lid) το οποίο είναι 

χαρακτηριστικό των λιπασών. Ωστόσο, δομικές μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν ορισμένες 

λιπάσες που υπολείπονται το συγκεκριμένο πρωτεϊνικό  κομμάτι. Επομένως, το «καπάκι» δεν 

αποτελεί αξιόλογο κριτήριο διαχωρισμού των λιπασών από τις εστεράσες. Το κύριο 
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χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τις δύο αυτές κατηγορίες ενζύμων είναι η εκλεκτικότητα που 

εμφανίζουν ως προς το υπόστρωμα που αναγνωρίζουν. Συγκεκριμένα, οι εστεράσες 

καταλύουν την υδρόλυση εστέρων μικρής ανθρακικής αλυσίδας, ενώ οι λιπάσες καταλύουν 

την υδρόλυση ακυλογλυκερολών μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας. Στην προηγούμενη ενότητα 

είδαμε ότι η εστεράση επέδειξε υψηλή δραστικότητα στην υδρόλυση εστέρων με μεσαίου 

μήκους ανθρακική αλυσίδα. Ωστόσο, καθώς τα όρια μεταξύ εστερασών και λιπασών δεν 

είναι πλήρως καθορισμένα κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση της ικανότητας της EstDZ2 να 

δρα και σαν λιπάση. Για την μελέτη αυτή θα εξετάσουμε την αντίδραση μετεστεροποίησης 

δευτεροταγών αλκοολών. 

 Δεδομένου ότι η αντίδραση μετεστεροποίησης θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά για το 

νέο αυτό ένζυμο θα πρέπει αρχικά να προσδιοριστούν οι συνθήκες της αντίδρασης όπως η 

θερμοκρασία, οι συγκεντρώσεις υποστρώματος και ενζύμου, που θα δώσουν την μέγιστη 

καταλυτική δράση και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπες συνθήκες αντίδρασης 

για την μετεστεροποίηση δευτεροταγών αλκοολών. Για την μελέτη αυτή επιλέχθηκε η          

1-φαινυλοαιθανόλη 65 σαν υπόστρωμα «κλειδί», δεδομένου ότι έχει μελετηθεί εκτενώς στην 

βιβλιογραφία. Η αλκοόλη προέκυψε από μια απλή αναγωγή της αντίστοιχης εμπορικά 

διαθέσιμης ακετοφαινόνης. 

 

 Το υπόστρωμα «κλειδί» τέθηκε σε έλεγχο σταθερότητας πριν προχωρήσουμε στην 

ενζυμική μετεστεροποίηση, και παρέμεινε σταθερό για περίπου μια εβδομάδα (180 ώρες) στις 

συνθήκες τις ενζυμικής αντίδρασης. Έπειτα από διερεύνηση των συνθηκών, η ενζυμική 

μετεστεροποίηση πραγματοποιήθηκε στους 50 oC, με τη χρήση του ενεργοποιημένου άκυλο 

δότη οξικού βινυλεστέρα (226 μL), ο οποίος ήταν και ο διαλύτης της αντίδρασης. Το μίγμα 

της αντίδρασης περιλαμβάνει 1.6 mg εστεράσης, διαφορετικές ποσότητες αλκοόλης και 

ελάχιστη ποσότητα μοριακών κόσκινων 3 Å (1-2 κόκκους), για την διατήρηση χαμηλής 

συγκέντρωσης νερού.82 Το ποσοστό μετατροπής και η εναντιομερική σύσταση προϊόντων και 

αντιδρώντων υπολογίστηκε με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας. Η αντίδραση δοκιμάστηκε 

για διαφορετικές συγκεντρώσεις υποστρώματος για να προσδιοριστεί η συγκέντρωση με την 

οποία θα συνεχιστούν οι υπόλοιπες  ενζυμικές αντιδράσεις. 
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Πίνακας 4.5. Ενζυμική μετεστεροποίηση της 1-φαινυλο-αιθανόλης 65 με την EstDZ2 σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις υποστρώματος. 

Άκυλο δότης-

διαλύτης (μL) 
Υπόστρωμα (mg) EstDZ2 

Μετατροπή (%) 

3h 

Εναντιομερική περίσσεια 

(%) 

226 

2 

1.6 mg 

32 72 

5 25 76 

10 20 78 

15 15 78 

 Από τα αποτελέσματα που αναγράφονται στον Πίνακα είναι φανερό ότι για σταθερή 

ποσότητα ενζύμου και 226 μL οξικού βινυλεστέρα (2.3 mmol) το ποσοστό μετατροπής της 

αντίδρασης αυξάνεται σε συγκεκριμένο χρόνο αντίδρασης καθώς μειώνεται η ποσότητα 

διαθέσιμου υποστρώματος. Ωστόσο, αντίθετα αποτελέσματα παρατηρούνται για την 

στερεοεκλεκτικότητα της, η οποία σταδιακά βελτιώνεται καθώς αυξάνεται η ποσότητα 

υποστρώματος. Η αύξηση της εναντιοεκλεκτικότητας της αντίδρασης αυξανόμενης της 

ποσότητας του ενζύμου οφείλεται στο ότι το καθορίζον στάδιο της αντίδρασης είναι η 

προσβολή του άκυλο ενζύμου από το πυρηνόφιλο, δηλαδή την αλκοόλη. Για 10 mg 

υποστρώματος  η  εναντιοεκλεκτικότητα είναι πολύ ικανοποιητική (78 % ee) σε ποσοστό 

μετατροπής 20% και μόλις 3 ώρες. Περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης του υποστρώματος 

οδηγεί σε μικρότερο ποσοστό μετατροπής ενώ η στερεοεκλεκτικότητα δεν επηρεάζεται. Για 

τον λόγο αυτό η ποσότητα υποστρώματος 10 mg (0.08 mmol) επιλέγεται για την 

μετεστεροποίηση των υπόλοιπων δευτεροταγών αλκοολών. Η εναντιοεπιλογή της EstDZ2 

παραμένει σταθερή και σε οργανικό μέσο καθώς και στην αντίδραση μετεστεροποίησης το 

(R)-εναντιομερές είναι το ταχύτερο αντιδρών. 

 Ένας άλλος παράγοντας που μελετήθηκε είναι η θερμοκρασία, καθώς η διαφοροποίηση 

της μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καταλυτική ικανότητα και στην 

εκλεκτικότητα της EstDZ2. Αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση, 

μείωση ή ακόμα και αντιστροφή της εναντιοεκλεκτικότητας μιας αντίδρασης. Οι μεταβολές 

αυτές αποδίδονται στη διαφοροποίηση της τριτοταγούς δομής του βιοκαταλύτη. Για τον λόγο 

αυτό  απλή μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της 
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στερεοεκλεκτικότητας μιας ενζυμικής αντίδρασης με την προϋπόθεση ότι ο βιοκαταλύτης 

παραμένει σταθερός. 

 Ως υπόστρωμα αναφοράς για την διερεύνηση της επίδρασης της θερμοκρασίας 

χρησιμοποιήθηκε η 1-φαινυλοαιθανόλη 65. Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε υπό τις 

πρότυπες πειραματικές συνθήκες για τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες, 30 οC, 50 οC και      

60 οC. Ο προσδιορισμός της εναντιομερικής σύστασης των προϊόντων και του ποσοστού 

μετατροπής επιτεύχθηκε με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας σε χειρόμορφη στήλη. Τα 

αποτελέσματα των ενζυμικών αντιδράσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6. 

Πίνακας 4.6: Επίδραση της θερμοκρασίας στην καταλυτική ικανότητα και 

στερεοεκλεκτικότητα της EstDZ2 κατά την ασύμμετρη εστεροποίηση της                              

1-φαινυλο-αιθανόλης 65. 

 

Θερμοκρασία  

Χρόνος 

αντίδρασης 

(ώρες) 

Μετατροπή (%) Εναντιομερική περίσσεια(%)  E 

30 3 11 80 8.7 

50 3 19 78 9.7 

60 3 14 72 6.9 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα η στερεοεκλεκτικότητα της 

αντίδρασης ελαττώνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία της. Η μικρή μείωση που 

παρατηρείται μπορεί να αποδοθεί στην ελαστικότητα του ενζύμου σε υψηλές θερμοκρασίες, 

που κατ’ επέκταση οδηγεί στη μείωση των στερικών αλληλεπιδράσεων κατά την συναρμογή 

του μη ευνοούμενου εναντιομερούς στο ενεργό του κέντρο. Αντίθετη συμπεριφορά 

παρατηρείται στην δραστικότητα της εστεράσης η οποία αυξάνεται καθώς αυξάνεται η 

θερμοκρασία από τους 30 οC στους 50 οC. Δηλαδή, με μικρή μείωση της 

στερεοεκλεκτικότητας επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της δραστικότητας της εστεράσης. 

Σε θερμοκρασία 60 οC η δραστικότητα του ενζύμου μειώνεται αισθητά. Επίσης, ο 

παράγοντας εναντιοεκλεκτικότητας E είναι υψηλότερος στους 50 oC που σημαίνει ότι ο 

οπτικός διαχωρισμός που επιτυγχάνεται σε αυτήν την θερμοκρασία είναι πιο ικανοποιητικός. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω επιλέχθηκε σαν βέλτιστη θερμοκρασία 50 oC για την ενζυμική 

μετεστεροποίηση. 

 Παράλληλα μελετήθηκε η ενζυμική μετεστεροποίηση της 1-φαινυλο-προπανόλης 66. Η 

αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε από την εμπορικά διαθέσιμη βενζαλδεΰδη με αντίδραση 

Grignard. 
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 Οι δύο αλκοόλες 65 και 66 περιέχουν από ένα στερεογονικό κέντρο με δύο 

διαφορετικού μεγέθους υποκαταστάτες. Ο ογκώδης υποκαταστάτης, δηλαδή ο αρωματικός 

δακτύλιος είναι κοινός και στις δύο αλκοόλες. Ωστόσο, διαφέρουν ως προς τον μικρότερο σε 

μέγεθος άλκυλο υποκαταστάτη. Τα συγκριτικά αποτελέσματα της στερεοεκλεκτικότητας και 

της δραστικότητας της EstDZ2 κατά την ενζυμική μετεστεροποίηση των αλκοολών 65 και 66 

σύμφωνα με τις πρότυπες πειραματικές συνθήκες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7. Το 

ποσοστό μετατροπής και η εναντιομερική σύσταση των προϊόντων της ενζυμικής 

μετεστεροποίησης της 1-φαινυλο-προπανόλης προσδιορίστηκε με αέρια χρωματογραφία. 

 

Πίνακας 4.7: Συγκριτικά αποτελέσματα ενζυμικής μετεστεροποίησης των υποστρωμάτων 65 

και 66 με ακυλο-δότη τον οξικό βινυλεστέρα. 

Υπόστρωμα 
Χρόνος 

(ώρες) 

Μετατροπή 

(%) 
E 

Εναντιομερική περίσσεια 

(%) 

65 3 19 9.7 78 

66 3 9 10 80 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.7 διατηρώντας τον ογκώδη αρωματικό υποκαταστάτη 

σταθερό και αυξάνοντας το μέγεθος του άλκυλο υποκαταστάτη από μέθυλο σε αιθυλο 

παρατηρείται διαφοροποίηση στην ταχύτητα της αντίδρασης καθώς η εστεροποίηση της 

αλκοόλης 65 γίνεται σχεδόν 2 φορές ταχύτερα από την αλκοόλη 66 όπως διακρίνεται από το 

ποσοστό μετατροπής τους σε χρόνο 3 ώρες (19% έναντι 9%). Η εναντιομερική σύσταση των 

δύο προϊόντων στις 3 ώρες δεν μπορεί να συγκριθεί δεδομένου ότι το ποσοστό μετατροπής 

της αλκοόλης 66 είναι αρκετά χαμηλό. Ωστόσο, όταν επιτευχθεί για την αλκοόλη 66 ανάλογο 

ποσοστό μετατροπής παρατηρείται μείωση της εναντιοεκλεκτικότητας (6 ώρες, μετατροπή 

19%, 72% ee). Ανάλογα λοιπόν αποτελέσματα παρατηρούνται και στην στερεοεκλεκτικότητα 

της αντίδρασης. Συμπεραίνουμε ότι, η μείωση της διαφοράς μεγέθους μεταξύ των δύο 

υποκαταστατών του στερεογονικού κέντρου των δευτεροταγών αλκοολών οδηγεί σε μείωση 

τόσο της δραστικότητας όσο και της στερεοεκλεκτικότητας της EstDZ2 στην αντίδραση 

μετεστεροποίησης.  
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Τα μέχρι στιγμής πειραματικά αποτελέσματα αφήνουν περιθώρια για βελτιστοποίηση 

της εναντιοεκλεκτικότητας της αντίδρασης με τροποποίηση της δομής των υποστρωμάτων 

ώστε οι υποκαταστάτες του στερεογονικού κέντρου να έχουν μεγαλύτερη διαφορά μεγέθους.. 

Τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η στερεοεκλεκτικότητα 

της νέας εστεράσης κατά τη μετεστεροποίηση δευτεροταγών αλκοολών, καθορίζεται από 

στερικούς παράγοντες. Το νέο ένζυμο φαίνεται να υπακούει στο μοντέλο πρόβλεψης της 

στερεοεκλεκτικότητας δευτεροταγών αλκοολών που προτάθηκε από τον Kazlauskas 

σύμφωνα με το οποίο κατά την εστεροποίηση δευτεροταγών αλκοολών που φέρουν στο 

στερεογονικό κέντρο υποκαταστάτες με αρκετή διαφορά μεγέθους το (R)-εναντιομερές 

αντιδρά ταχύτερα. Φυσικά, για να επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνουν 

περαιτέρω μελέτες με αρκετά υποστρώματα και να προσδιοριστεί  και η απόλυτη στερεοδομή 

των προϊόντων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πραγματοποίηση της αντίδρασης με την 

EstDZ2 σε οργανικό μέσο επιφέρει σημαντική αύξηση της στερεοεκλεκτικότητας. Αυτό 

οφείλεται στην μείωση της ελαστικότητας του βιοκαταλύτη όταν βρίσκεται σε οργανικό 

μέσο, η οποία συνεπάγεται αύξηση στερικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενζύμου και 

υποστρώματος και ως συνέπεια αυτού αύξηση της στερεοεκλεκτικότητας της αντίδρασης. 

 Συνοψίζοντας, μελετήθηκε για πρώτη φορά η ικανότητα της EstDZ2 να υδρολύει αρυλο 

υποκατεστημένους βουτυρικούς εστέρες. Το ένζυμο επέδειξε υψηλή δραστικότητα για τα 

μεσαίου μεγέθους αυτά υποστρώματα υδρολύοντας πλήρως σε μόλις 5 ώρες σχεδόν όλους 

τους εστέρες που δοκιμάστηκαν, ανεξάρτητα από το είδος αλλά και από την θέση του 

υποκαταστάτη στον αρωματικό δακτύλιο. Επίσης, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε μελέτη 

ενζυμικού κινητικού διαχωρισμού δευτεροταγών αλκοολών με το συγκεκριμένο ένζυμο. 

Προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας και συγκέντρωσης υποστρώματος. 

Από τα πειραματικά αποτελέσματα προκύπτει ότι η στερεοεκλεκτικότητα της ΕstDZ2 

καθορίζεται από στερικούς κυρίως παράγοντες. Κατά την υδρόλυση του οξικού                    

1-αιθυλοφαινυλεστέρα παρατηρήθηκε (R)-εκλεκτικότητα, που συμφωνεί με το προϊόν που 

προβλέπεται από τον κανόνα του Kazlauskas. Ωστόσο, δεν μπορεί να γενικευτεί το 

συμπέρασμα  ότι στις ασύμμετρες εστεροποιήσεις δευτεροταγών αλκοολών η EstDZ2 

επιδεικνύει (R)-εναντιοεπιλογή. Για να εξακριβωθεί ότι το ένζυμο υπακούει το μοντέλο 

πρόβλεψης του Kazlauskas θα πρέπει να μελετηθεί ένα μεγαλύτερο εύρος υποστρωμάτων και 

να γίνει προσδιορισμός της απόλυτης στερεοδομής των προϊόντων. 
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4.5 Πειραματικό Μέρος 

Ένζυμο και αντιδραστήρια 

Τα αντιδραστήρια και οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

αγοράστηκαν από τις εταιρείες Sigma-Aldrich, Merck, Riedel και Fluka. 

Η προμήθεια της νέας θερμοανθεκτικής εστεράσης EstDZ2 πραγματοποιήθηκε από  το 

Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Bιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με 

το οποίο συνεργαζόμαστε. 

Όργανα και διατάξεις 

Ο προσδιορισμός της δομής των μορίων πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια φασμάτων 

1H NMR και 13C NMR που ελήφθησαν σε φασματόμετρο 300MHz της εταιρείας Bruker, 

χρησιμοποιώντας τετραμέθυλο σιλάνιο (TMS) σαν σήμα αναφοράς και CDCl3 ως διαλύτη     

(7.26 ppm για 1H και 77.16 ppm για 13C). Ορισμένα φάσματα ελήφθησαν σε φασματόμετρο 

500MHz της ίδιας εταιρείας. 

Η πορεία των ενζυμικών αντιδράσεων παρακολουθήθηκε με αέριο χρωματογράφο 

Shimadzu 2014 με ανιχνευτή FID και σε ορισμένες περιπτώσεις με υγρή χρωματογραφία 

υψηλής ανάλυσης. Συγκεκριμένα, για την παρακολούθηση της ενζυμικής υδρόλυσης των 

αρυλο υποκατεστημένων βουτυρικών εστέρων χρησιμοποιήθηκε απλή στήλη HP-5 capillary 

(30 m×0.32 mm×0.25 μm, 5% diphenyl and 95% dimethylpolysiloxane - Nonpolar) μήκους 

30m. Η ενζυμική υδρόλυση των εστέρων δευτεροταγών αλκοολών και η μετεστεροποίηση 

δευτεροταγών αλκοολών παρακολουθήθηκαν με αέριο χρωματογράφο με χρήση χειρόμορφης 

στήλης J&W CP-Chirasil-Dex CB (25×0.25×0.25 μm) μήκους 25 m, η οποία επέτρεπε τον 

διαχωρισμό των εναντιομερών. 

Για την χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, TLC χρησιμοποιήθηκαν πλάκες silica gel 60 

F254 της εταιρείας EMD Millipore. Ο καθαρισμός των ενώσεων πραγματοποιήθηκε με 

χρωματογραφία στήλης (Flash column chromatography) χρησιμοποιώντας silica gel 60, 

particle size 0.040-0.063 mm (230-400 mesh ASTM) ως υλικό πλήρωσης. 

Η in silico ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό πρόγραμμα YASARA 

18.12.27. Οι καταλυτικές σερίνες στις κρυσταλλικές δομές της CALB (Protein Data Bank, 

PDB ID: 1TCA), HiC(PDB ID: 4OYY), AoC (PDB ID: 3GBS), RML (PDB ID: 3TGL) και 

TLL (PDB ID: 1GT6) εστεροποιήθηκαν in silico με οξικό οξύ, και το ενδιάμεσο του 

ακετυλο-ενζύμου προσδιορίστηκε με το δυναμικό πεδίο AMBER03. Όλες οι αλκοόλες που 

χρησιμοποιήθηκαν ως υποστρώματα σχεδιάστηκαν μέσω του YASARA και 

προσδιορίστηκαν μέσω του δυναμικού πεδίου AMBER03. Τα πειράματα πρόσδεσης 
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(docking) που χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο VINA πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα κελί 

νερού (pH 8.0, 50 οC), το οποίο έχει διαστάσεις 14 cm. Η πρωτεΐνη (“receptor”) ήταν 

ευέλικτη κατά την διάρκεια των προσομοιώσεων πρόσδεσης. Για την ανίχνευση των 

παραγωγικών συμπλόκων από την ανάλυση των συμπλόκων υποστρώματος-πρωτεΐνης 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις παράμετροι: (1) η διαμόρφωση της πρωτεΐνης, (2) η 

σταθερότητα των αλληλεπιδράσεων δεσμού υδρογόνου με τα κατάλοιπα της οξυανιοντικής 

οπής, (3) ο εντοπισμός της υδροξυλομάδας σε κατάλληλη θέση σε σχέση με τα κατάλοιπα της 

καταλυτικής σερίνης και ιστιδίνης, και (4) η απόσταση ανάμεσα στην καταλυτική σερίνης και 

στον καρβονυλικό άνθρακα του εστέρα η οποία κρίθηκε αποδεκτή μόνο στις περιπτώσεις που 

δεν ξεπερνούσε τα 4 Å. Οι εικόνες προετοιμάστηκαν με το πρόγραμμα PYMOL 0.99rc6. Για 

να αποτυπωθεί το ενεργό κέντρο όλων των ενζύμων με παρόμοιο τρόπο, παρά τις διαφορές 

της γεωμετρίας, το ασπαραγινικό οξύ τοποθετήθηκε σε κάθε περίπτωση πάνω αριστερά στην 

εικόνα. 
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Γενικές συνθετικές μέθοδοι 

Εστεροποίηση Steglich 

Σε ξηρή δίλαιμη σφαιρική φιάλη εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα προστίθενται 

1 mmol βουτυρικού οξέος αραιωμένο σε 10 mL άνυδρου CH2Cl2. Ακολουθεί η προσθήκη 

καταλυτικής ποσότητας DMAP (5%). Στην συνέχεια, 3 mmol αλκοόλης αραιωμένη σε 4 mL 

διαλύτη προστίθενται στάγδην στο μίγμα της αντίδρασης. Τέλος, 1.1 mmol DCC προστίθεται 

στο μίγμα της αντίδρασης στους 0 °C, το οποίο αφήνεται υπό ανάδευση για 6 ώρες. Ο 

έλεγχος της αντίδρασης γίνεται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, όπου εξαφάνιση του 

βουτυρικού οξέος συνεπάγεται τερματισμός της αντίδρασης. Το μίγμα της αντίδρασης 

αφήνεται για 24 ώρες στους -18 oC, μια διαδικασία που επιτρέπει τον διαχωρισμό της ουρίας 

από το υπόλοιπο μίγμα. Μετά το πέρας 24 ωρών το μίγμα διηθείται και το διήθημα 

ξηραίνεται με MgSO4 και συμπυκνώνεται υπό κενό όπου πλέον έχει γίνει πλήρης 

απομάκρυνση της παραγόμενης ουρίας, παραπροϊόν της αντίδρασης. Σε όλες τις περιπτώσεις 

το προϊόν της αντίδρασης καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης                  

(Pet.Ether/EtOAc, v/v, 20/1). Απόδοση 60-70%. 

Αναγωγή καρβονυλικών ενώσεων με NaBH4 

 Η παρασκευή της 1-φαινυλο-αιθανόλης πραγματοποιήθηκε με απλή αναγωγή με 

NaBH4 της εμπορικά διαθέσιμης 1-φαινυλο-κετόνης. Σε σφαιρική φιάλη τοποθετούνται 1/3 

mmole NaBH4 σε 8 mL απόλυτης αιθανόλης. Το σύστημα ψύχεται στους 0 οC και 

προστίθενται, υπό ισχυρή ανάδευση, 1 mmole 1-φαινυλο-κετόνης σε 4mL απόλυτης 

αιθανόλης. Το μίγμα της αντίδρασης αναδεύεται σε θερμοκρασία δωματίου και η πορεία της 

αντίδρασης παρακολουθείται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας. Μετά το τέλος της 

αντίδρασης (εξαφάνιση της καρβονυλικής ένωσης), ακολουθεί προσθήκη 2 mL κορεσμένου 

διαλύματος NH4Cl και απόσταξη του διαλύτη υπό ελαττωμένη πίεση. Στο υπόλειμμα 

προστίθεται νερό και εκχυλίζεται τρεις φορές με οξικό αιθυλεστέρα. Η οργανική στοιβάδα 

ξηραίνεται με MgSO4 και ο διαλύτης απομακρύνεται υπό κενό. Απόδοση 90%. 

Αντίδραση Grignard 

Η παρασκευή της αλκοόλης 13 επιτεύχθηκε με αντίδραση Grignard. Σε ξηρή τρίλαιμη 

σφαιρική φιάλη, εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα, προσθετική χοάνη και κάθετο 

ψυκτήρα, τοποθετούνται υπό αδρανή ατμόσφαιρα αζώτου 12 mmole κονιοποιημένου Mg και 

20 ml άνυδρου αιθέρα. Με τη βοήθεια της προσθετικής χοάνης και υπό ισχυρή ανάδευση, 

ακολουθεί σταδιακή προσθήκη 14 mmol του αιθυλο-βρωμιδίου διαλυμένο σε 10 ml άνυδρου 

αιθέρα. Μετά την έναρξη της αντίδρασης (θόλωμα των τοιχωμάτων της σφαιρικής φιάλης), 
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το μίγμα της αντίδρασης θερμαίνεται μέχρι βρασμού για 15 περίπου λεπτά και ακολουθεί 

ψύξη στους 0 οC. Στην συνέχεια 10 mmol της βενζαλδεΰδης διαλυμένα σε 10 ml άνυδρου 

αιθέρα προστίθενται στάγδην μέσω της προσθετικής χοάνης στο αντιδραστήριο Grignard. 

Ακολουθεί θέρμανση μέχρι βρασμού, μέχρι την εξαφάνιση της βενζαλδεΰδης, η οποία 

πιστοποιείται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας. Το μίγμα της αντίδρασης στη συνέχεια 

ψύχεται στους 0 οC, και στάγδην προσθήκη νερού μέχρι να καθιζάνουν τα άλατα του 

μαγνησίου και η οργανική στοιβάδα να γίνει διαυγής. Ακολουθούν εκχυλίσεις της οργανικής 

στοιβάδας με κορεσμένο διάλυμα NaCl νερό και εκχυλίσεις της υδατικής στοιβάδας με 

αιθέρα. Τέλος γίνεται ξήρανση της αιθερικής στιβάδας με MgSO4 και απομάκρυνση του 

αιθέρα. Απόδοση 92%. 

Παρασκευή οξικών εστέρων με χρήση οξικού ανυδρίτη. 

Σε μονόλαιμη σφαιρική των 100 mL εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα 

διαλύονται 1 mmol αλκοόλης σε 7 mL οξικού αιθυλεστέρα. Στη συνέχεια προστίθενται         

2 mmol απεσταγμένου οξικού ανυδρίτη, 4 mmol άνυδρου K2CO3 και καταλυτική ποσότητα 

(5%) διμεθυλοαμινοπυριδίνη (DMAP). Το μείγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση σε 

θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες. Μετά το τέλος της αντίδρασης, το μίγμα αραιώνεται με 

οξικό αιθυλεστέρα και εκχυλίζεται με κορεσμένο διάλυμα NaHCO3, για την εξουδετέρωση 

της περίσσειας του ανυδρίτη. Η οργανική στοιβάδα ξηραίνεται με MgSO4 και ο ακέτυλο 

εστέρας λαμβάνεται με απομάκρυνση του διαλύτη υπό ελαττωμένη πίεση. Απόδοση 82-89%. 

Προετοιμασία ρυθμιστικού διαλύματος 25mM Tris-HCl 

Για την παρασκευή 500 mL  ρυθμιστικού διαλύματος 25 mM Tris-HCl pH 8, ζυγίζουμε  

1.97 gr Tris base και τα διαλύουμε σε 300 mL απιονισμένο νερό.  Στην συνέχεια 

προστίθενται 250 μL Triton-X 100 (0.05%, v/v), ουσία που βοηθάει στην διαλυτοποίηση του 

ενζύμου. Το pΗ του διαλύματος που βρίσκεται υπό ανάδευση ρυθμίζεται με προσθήκη 

πυκνού οξέος HCl. Μόλις το pH φτάσει την επιθυμητή τιμή 8 συμπληρώνουμε με 

απιονισμένο νερό μέχρι το διάλυμα να φτάσει τελικό όγκο 500 mL. 

Ενζυμική υδρόλυση αρυλο υποκατεστημένων εστέρων 

Σε φιαλίδιο των 22 mL προστίθενται 4 mL ρυθμιστικού διαλύματος Tris-HCl pH 8 με 

0.05% Triton-X 100 (v/v). Το διάλυμα θερμαίνεται στους 50 oC και στην συνέχεια 

προστίθεται 40 μg ενζύμου. Τέλος, προστίθεται 80 mM εστέρα. Η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται με αέριο χρωματογράφο με καταγραφή του χρόνου έκλουσης της 

παραγόμενης αλκοόλης. Στο επιθυμητό ποσοστό μετατροπής το διάλυμα της αντίδρασης 
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εκχυλίζεται τρεις φορές με οξικό αιθυλεστέρα. Η οργανική στιβάδα εκπλύνεται με κορεσμένο 

διάλυμα NaCl και ξηραίνεται με άνυδρο MgSO4. Η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε αλκαλικό 

διάλυμα οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία για την εξουδετέρωση του οξέος. Στην 

περίπτωση του βουτυρικού εστέρα της νιτροφαινόλης απαιτείται η προσθήκη διαλύματος 

HCl 1M πριν τις εκχυλίσεις προκειμένου η παραγόμενη αλκοόλη να βρεθεί στην 

πρωτονιομένη της μορφή (pKa=7.15) και στην συνέχεια να απομονωθεί με εκχυλίσεις με 

οξικό αιθυλεστέρα.  

Ενζυμική υδρόλυση εστέρων δευτεροταγών αλκοολών 

Σε φιαλίδιο των 22 mL προστίθενται 4 mL ρυθμιστικού διαλύματος Tris-HCl pH 8 με 

0.05% Triton-X 100 (v/v). Το διάλυμα θερμαίνεται στους 50 oC και στην συνέχεια 

προστίθεται 50 μL ενζύμου. Τέλος, προστίθεται 2.4 mM εστέρα. Η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται με αέριο χρωματογράφο με καταγραφή του χρόνου έκλουσης της 

παραγόμενης αλκοόλης. Στο επιθυμητό ποσοστό μετατροπής το διάλυμα της αντίδρασης 

εκχυλίζεται τρεις φορές με οξικό αιθυλεστέρα. Η οργανική στιβάδα εκπλύνεται με κορεσμένο 

διάλυμα NaCl και ξηραίνεται με άνυδρο MgSO4. 

Ενζυμική μετεστεροποίηση δευτεροταγών αλκοολών 

Σε προθερμασμένο φιαλίδιο των 4 mL τοποθετούνται 1.6 mg εστεράσης και 226 μL 

ξηρού οξικού βινυλεστέρα (2.3 mmol)  που είναι ο άκυλο δότης και ο διαλύτης της 

αντίδρασης. Ακολούθως προστίθενται 0.08 mmol αλκοόλης και μικρή ποσότητα μοριακών 

κοσκίνων 3 Å για την διατήρηση χαμηλής συγκέντρωσης νερού. Το φιαλίδιο κλείνεται καλά 

με πάραφιλμ και τοποθετείται σε θερμοαναδευτήρα που ρυθμίζεται στην κατάλληλη 

θερμοκρασία (50 oC). Στις ώρες που παρακολουθείται η αντίδραση λαμβάνονται δείγματα για 

τον υπολογισμό του ποσοστού μετατροπής και της εναντιομερικής σύστασης των προϊόντων 

με τη χρήση αέριας ή υγρής χρωματογραφίας με χειρόμορφη στήλη. Στο επιθυμητό ποσοστό 

μετατροπής το μίγμα αντιδρώντων – προϊόντων απομονώνεται από το ένζυμο με απλή 

διήθηση, έκπλυση 3 φορές με οξικό αιθυλεστέρα και απόσταξη των διαλυτών υπό 

ελαττωμένη πίεση. 

 

Φαινυλο βουτυρικός εστέρας 

1H NMR (CDCl3 500 MHz): δ 7.38 (t (dd), J = 8.4 Hz, 2H), 7.22 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.08 (d, 

J = 7.8 Hz, 2H), 2.55 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 1.84-1.76 (m, 2H), 1.05 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 172.3, 150.9, 129.5, 125.9, 121.7, 36.4, 18.6, 13.8. 

p-νιτρο-φαινολικός βουτυλεστέρας 
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1H NMR (CDCl3 300 MHz): δ 8.27 (d, J = 9.21 Hz, 2H), 7.28 (d, J = 9.27 Hz, 2H), 2.59 (t, J 

= 7.35 Hz, 2H), 1.84-1.76 (m, 2H), 1.05 (t, J = 7.38 Hz, 3H). 

13C NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 171.3, 155.6, 145.5, 125.3, 122.6, 36.3, 18.4, 13.7. 

m-νιτρο-φαινολικός βουτυλεστέρας 

1H NMR (CDCl3 300 MHz): δ 8.11 (ddd, J1 = 7.75 Hz, J2= 2.17 Hz, , J3= 1.00 Hz, 1H), 7.99 

(t (dd), J1 = 2.20 Hz, 1H), 7.56 (dd, J1 = 8.20 Hz, 1H), 7.45 (ddd, J1 = 8.15 Hz, J2= 2.25 Hz, 

J3= 1.00 Hz, 1H), 2.59 (t, J = 7.35 Hz, =2H), 1.84-1.77 (m, 2H), 1.06  (t, J = 7.35 Hz, 3H). 

13C NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 171.6, 151.2, 148.9, 130.1, 128.3, 120.8, 117.5, 36.2, 18.4, 

13.7. 

o-νιτρο-φαινολικός βουτυλεστέρας 

1H NMR (CDCl3 500 MHz): δ 8.09 (dd, J1 = 8.25 Hz, J2= 1.6 Hz, 1H), 7.65 (ddd, J1 = 15.6 

Hz, J2= 8.1 Hz, J3= 1.6 Hz, 1H), 7.39 (ddd, J1 = 15.75 Hz, J2= 8.2 Hz, J3= 1.35 Hz, 1H), 7.23 

(dd, J1 = 8.1 Hz, J2= 1.25 Hz, 1H), 2.63 (t, J = 7.4 Hz, =2H), 1.85-1.77 (m, 2H), 1.06  (t, J = 

7.4 Hz, 3H). 

13C NMR (CDCl3, 500 MHz): δ 171.2, 144.2, 141.9, 134.6, 126.5, 125.7, 125.2, 35.8, 18.0, 

13.6. 

p-βρωμο-φαινολικός βουτυλεστέρας 

1H NMR (CDCl3 300 MHz): δ 7.48 (d, J = 8.79 Hz, 2H), 6.97 (d, J = 8.73 Hz, 2H), 2.50 (t, J 

= 7.35 Hz, 2H), 1.83-1.71 (m, 2H), 1.03 (t, J = 7.41 Hz, 3H). 

13C NMR (CDCl3, 500 MHz): δ 171.9, 149.9, 132.6, 123.5, 118.9, 36.3, 18.5, 13.8. 

m-βρωμο-φαινολικός βουτυλεστέρας 

1H NMR (CDCl3 300 MHz): δ 7.36 (ddd, J1 = 8.05 Hz, J2= 1.8 Hz, , J3= 0.95 Hz, 1H), 7.28 

(t , J1 = 2.05 Hz, 1H), 7.24 (t, J1 = 8.15 Hz, 1H), 7.04 (ddd, J1 = 8.15 Hz, J2= 2.20 Hz, J3= 

0.95 Hz, 1H), 2.53 (t, J = 7.50 Hz, =2H), 1.82-1.74 (m, 2H), 1.04  (t, J = 7.35 Hz, 3H). 

13C NMR (CDCl3, 500 MHz): δ 171.8, 151.4, 130.6, 129.0, 125.3, 122.5, 120.6, 36.3, 18.5, 

13.8. 

o-βρωμο-φαινολικός βουτυλεστέρας 

1H NMR (CDCl3 300 MHz): δ 7.60 (dd, J1 = 8.31 Hz, J2= 1.71 Hz, 1H), 7.35-7.30 (m, 1H), 

7.20-7.09 (m, 2H), 2.60 (t, J = 7.32 Hz, 2H), 1.89-1.77 (m, 2H), 1.07  (t, J = 7.38 Hz, 3H). 

13C NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 171.4, 148.4, 133.5, 128.6, 127.4, 124.0, 116.4, 36.1, 18.5, 

13.9. 

p-φθορο-φαινολικός βουτυλεστέρας 

1H NMR (CDCl3 300 MHz): δ 7.07-7.04 (m, 4H), 2.53 (t, J = 7.35 Hz, 2H), 1.82-1.74 (m, 

2H), 1.04 (t, J = 7.40 Hz, 3H). 

13C NMR (CDCl3, 500 MHz): δ 172.3, 161.3, 159.3, 146.70, 146.68, 123.13, 123.06, 116.2, 

116.1, 36.3, 18.6, 13.8. 
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p-πρόπυλο-φαινολικός βουτυλεστέρας 

1H NMR (CDCl3 300 MHz): δ 7.16 (d, J = 8.45 Hz, 2H), 6.97 (d, J = 8.45 Hz, 2H), 2.57 (t, J 

= 7.50 Hz, 2H), 2.52 (t, J = 7.35 Hz, 2H), 1.82-1.74 (m, 2H), 1.66-1.59 (m, 2H), 1.04 (t, J = 

7.40 Hz, 3H), 0.93 (t, J = 7.35 Hz, 3H). 

13C NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 172.5, 148.8, 140.3, 129.4, 121.3, 37.6, 36.4, 24.7, 18.6, 

13.9, 13.8. 

p-μεθόξυ-φαινολικός βουτυλεστέρας 
1H NMR (CDCl3 300 MHz): δ 7.00 (d, J = 9.12 Hz, 2H), 6.88 (d, J = 9.12 Hz, 2H), 3.79 (s, 

3H), 2.52 (t, J = 7.32 Hz, 2H), 1.84-1.71 (m, 2H), 1.03 (t, J = 7.41 Hz, 3H). 

13C NMR (CDCl3, 500 MHz): δ 172.7, 157.3, 144.4, 122.5, 114.6, 55.7, 36.3, 18.6, 13.8. 

1-φαινυλο-αιθανόλη 

1H NMR (CDCl3 500 MHz): δ 7.39 – 7.28 (m, 5H), 4.91 (q, J = 6.45 Hz, 1H), 1.51 (d, J = 

6.45 Hz, 3H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 145.9, 128.7, 127.6, 125.5, 70.6, 25.3. 

Οξικός 1-αιθυλοφαινυλεστέρας  

1H NMR (CDCl3 500 MHz): δ 7.36-7.27 (m, 5H), 5.88 (q, J = 6.6 Hz, 1H), 2.07 (s, 3H), 1.52 

(d, J = 6.6 Hz, 3H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 170.5, 141.8, 128.6, 128.0, 126.2, 72.5, 22.3, 21.5. 

1-φαινυλο-προπανόλη 

1H NMR (CDCl3 500 MHz): δ 7.35-7.27 (m, 5H), 4.60 (t, J = 6.35 Hz, 1H), 1.85-1.71 (m, 

2Η), 0.92 (t, J = 7.45 Hz, 1H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 144.7, 128.5, 127.6, 126.1, 76.2, 32.0, 10.3. 

οξικός 1-προπυλοφαινυλεστέρας  

1H NMR (CDCl3 500 MHz): δ 7.36-7.27 (m, 5H), 5.66 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 2.08 (s, 3H), 

1.99-1.88 (m, 1H), 1.86-1.77 (m, 1H), 0.88 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

13C NMR (500 MHz, CDCl3): δ 170.6, 140.7, 128.5, 128.0, 126.7, 77.5, 29.4, 21.4, 10.1. 

οξικός p-αιθυλο-φαινυλο-αιθυλεστέρας 

1H NMR (CDCl3 500 MHz): δ 7.28 (d, J = 8.05 Hz, 2H ), 7.18 (d, J = 8.25 Hz, 2H ), 5.87 (q, 

J = 6.6 Hz, 1H ), 2.64 (q, J = 7.35 Hz, 2H ), 2.06 (s, 3H), 1.53 (d, J = 6.6 Hz, 3H ), 1.23 (t, J = 

7.6 Hz, 3H). 

13C NMR (300 MHz, CDCl3): δ 170.6, 144.1, 139.0, 128.1, 126.3, 72.4, 28.7, 22.2, 21.6, 

15.7. 
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ΦΑΣΜΑΤΑ 1H NMR και 13C NMR 
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