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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κακιζρωςθ τθσ βιοκατάλυςθσ ωσ εργαλείο τθσ Πράςινθσ χθμείασ ζχει εδραιωκεί
από τα ςθμαντικότατα πλεονεκτιματα που παρζχει θ χριςθ ενηφμων ωσ καταλφτεσ
αντιδράςεων ςε ςχζςθ με τουσ ςυμβατικοφσ χθμικοφσ καταλφτεσ.
Εκατομμφρια χρόνια εξζλιξθσ των ειδϊν ζχουν δθμιουργιςει χιλιάδεσ
μικροοργανιςμοφσ που περιζχουν ζνηυμα γνωςτά για το ότι καταλφουν ςχεδόν κάκε
χθμικι αντίδραςθ.1,2 Σα ζνηυμα ζχουν διάωορα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα όςον
αωορά τθν χθμειο-, τοπο– και ςτερεο-εκλεκτικότθτα, τθν υψθλι καταλυτικι
ενεργότθτα, τθν ζλλειψθ ανεπικφμθτων δευτερευουςϊν αντιδράςεων, και τθ
λειτουργία τουσ κάτω από ιπιεσ ςυνκικεσ. Σα ζνηυμα ςυντελοφν ςτθν απλοποίθςθ
των ςταδίων μιασ βιομετατροπισ, κακϊσ και ςτθν αποωυγι χριςθσ ςε μεγάλο
βακμό τοξικϊν ι επικίνδυνων αντιδραςτθρίων και διαλυτϊν. Εκτόσ από αυτά τα
χαρακτθριςτικά, τα ζνηυμα είναι ελκυςτικά ωσ ανανεϊςιμοι και ωυςικοί καταλφτεσ.
Ζτςι λοιπόν, οι περιςςότερεσ βιομθχανικζσ εωαρμογζσ τθσ βιοκατάλυςθσ αωοροφν
ςε προϊόντα μικροφ όγκου και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ τα ωάρμακα και
τα ειδικά χθμικά αντιδραςτιρια αλλά επίςθσ και θ επεξεργαςία τροωίμων. Για τθ
μαηικι παραγωγι όμωσ χθμικϊν ουςιϊν, ολόκλθρα κφτταρα ι ζνηυμα χρειάηονται
περαιτζρω εωαρμοςμζνθ μθχανικι για να αυξθκεί θ απόδοςθ και θ ςτακερότθτα
τουσ και για να ελαττωκεί το κόςτοσ παραγωγισ.3
Η χρθςιμότθτα των ενηφμων4 ζχει ενιςχυκεί πολφ με τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ ςτουσ
οργανικοφσ διαλφτεσ και ακόμθ ςε υπερκρίςιμα ρευςτά και ιοντικά υγρά5,6 παρά
ςτα ωυςικά υδατικά μζςα αντίδραςισ τουσ. ε τζτοια ωαινομενικά εχκρικά
περιβάλλοντα τα ζνηυμα μποροφν να καταλφςουν αντιδράςεισ αδφνατεσ ςε υδατικό
περιβάλλον και να καταςτοφν επίςθσ ςτακερότερα. Η ενηυμολογία που βαςίηεται
ςτθ χριςθ μθ υδατικϊν μζςων ειςάγει νζα δεδομζνα ςτουσ μθχανιςμοφσ των
ενηφμων.
ε κάκε ζνηυμο αντιςτοιχεί ζνασ χαρακτθριςτικόσ και μοναδικόσ κωδικόσ ενηφμου
(Enzyme Code, EC) ο οποίοσ αποτελείται από τζςςερα ψθωία που χωρίηονται από
τελεία.7 Σο πρϊτο ψθωίο υποδθλϊνει τθν κατθγορία του ενηφμου, θ οποία αωορά
ςτθ ωφςθ τθσ αντιδράςεωσ που καταλφει ενϊ τα υπόλοιπα ψθωία εξειδικεφουν το
είδοσ τθσ αντιδράςεωσ, τα υποςτρϊματα και τισ ομάδεσ.
Παρακάτω ωαίνεται ο πίνακασ με τισ ζξι κφριεσ κατθγορίεσ ενηφμων ανάλογα με τθν
αντίδραςθ που καταλφουν.
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ΡΙΝΑΚΑΣ 1: Πίνακασ κφριων κατθγοριϊν ενηφμων με βάςθ τθν αντίδραςθ που καταλφουν.
Ρρϊτο ψθφίο

Κατθγορία ενηφμου

Φφςθ αντίδραςθσ

1

Οξειδορεδουκτάςεσ

Οξείδωςθ, αναγωγι

2

Σρανςωεράςεσ

Μεταωορά

ατόμου

ι

ομάδασ μεταξφ δφο μορίων
3

Τδρολάςεσ

Διάςπαςθ

δεςμϊν

με

ςυμμετοχι νεροφ
4

Λυάςεσ

Απόςπαςθ ομάδων χωρίσ
ςυμμετοχι νεροφ

5

Ιςομεράςεσ

Ιςομεριϊςεισ

6

Λιγάςεσ ι ςυνκετάςεσ

υνζνωςθ δυο μορίων και
ςχθματιςμόσ νζου δεςμοφ,
ςυνοδευόμενθ

από

διάςπαςθ πυροωωςωορικοφ
δεςμοφ του ΑΣΡ ι άλλου
τριωωςωορικοφ νουκλεοηίτθ

τθν ευρφτερθ κατθγορία των οξειδορεδουκταςϊν εντάςςονται και οι
κετορεδουκτάςεσ (EC 1.1.1.2). Γενικά οι κετορεδουκτάςεσ είναι χαμθλοφ μοριακοφ
βάρουσ, μονομερι ζνηυμα, όμωσ ςε μικρό ποςοςτό ζχουν απομονωκεί και
τετραμερείσ κετορεδουκτάςεσ, κυρίωσ από κθλαςτικά.8 Αυτζσ καταλφουν τθν
μετατροπι μιασ ευρείασ ποικιλίασ κετονϊν και μερικϊν αλδεχδϊν ςε χειρόμορωεσ
αλκοόλεσ τοπο- και ςτερεοεκλεκτικά με τθν παρουςία ενόσ νικοτιναμιδικοφ
ςυμπαράγοντα NADH ι NADPH.9 Αυτι θ πανίςχυρθ μετατροπι ζχει εωαρμοςτεί ςε
διάωορεσ βιομθχανικζσ μετατροπζσ χρθςιμοποιϊντασ είτε απομονωμζνα ζνηυμα
είτε ολόκλθρουσ μικροοργανιςμοφσ. Η χριςθ των απομονωμζνων ενηφμων πολλζσ
ωορζσ προτιμάται λόγω υψθλισ μετατροπισ και απουςίασ παράπλευρων
αντιδράςεων, ζναντι των ολόκλθρων μικροοργανιςμϊν. Σο κλειδί τθσ επιτυχίασ τουσ
είναι θ διακεςιμότθτα των αποτελεςματικϊν και αποδοτικϊν ςυςτθμάτων
ανακφκλωςθσ των εκάςτοτε ςυμπαραγόντων, χρθςιμοποιϊντασ ωορμικι
αωυδρογονάςθ για τθν ανακφκλωςθ του NAD+, ι αωυγρογονάςθ τθσ γλυκόηθσ για
ανακφκλωςθ του NADP+. Είναι αξιοςθμείωτο ότι μερικζσ αωυδρογονάςεσ μποροφν
να καταλφςουν και τθν αντίκετθ αντίδραςθ τθσ οξείδωςθσ κάποιων αλκοολϊν προσ
κετόνεσ ι αλδεψδεσ.

4
ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ-ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ

Η ςπουδαιότθτα των κετορεδουκταςϊν ζγκειται ςτθν ικανότθτά τουσ να παρζχουν
ζνα μόνο προϊόν με ιδιαίτερθ ςτερεοεκλεκτικότθτα. Αυτό είναι ζνα εξαιρετικά
ςθμαντικό πλεονζκτθμα όταν για μια ςυνκετικι πορεία θ ςτερεοχθμεία, θ οποία
δφςκολα μπορεί να επιλεχκεί με κλαςςικοφσ χθμικοφσ ςυνκετικοφσ τρόπουσ, παίηει
πρϊτιςτο ρόλο ςτθν επιτυχι κατάλθξθ αυτισ τθσ πορείασ. Επιπλζον, θ χριςθ των
βιοκαταλυτϊν προςδίδει ςτθν αντίςτοιχθ χθμεία τον ‘’πράςινο’’ χαρακτιρα που τα
τελευταία χρόνια ςυνεχϊσ προςδοκάται. Αυτό ςυμβαίνει κακϊσ μζςω τθσ
βιοκατάλυςθσ χρθςιμοποιοφνται ελάχιςτα ζωσ και κακόλου χθμικά αντιδραςτιρια,
ενϊ τα βαςικά μζςα που αποτελοφν τθν αντίδραςθ είναι ωυςικά βιολογικά μόρια τα
οποία επιτελοφν τθν ωυςικι τουσ προκακοριςμζνθ λειτουργία.
Η ςτερεοεκλεκτικι αναγωγι των κετονϊν προσ τον ςχθματιςμό χειρόμορωων
αλκοολϊν είναι μια από τισ πιο χριςιμεσ αντιδράςεισ ςτθν οργανικι ςφνκεςθ. 10,11
Χειρόμορωεσ αλκοόλεσ είναι παροφςεσ ςε μία ποικιλία ωαρμακευτικϊν και άλλων
υψθλισ αξίασ ενϊςεων και χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςαν ενδιάμεςα για αςφμμετρθ
ςφνκεςθ πολλαπλϊν ςταδίων. Επομζνωσ, δεν είναι περίεργο το γεγονόσ ότι ζχει
καταβλθκεί ςθμαντικι προςπάκεια ςτθν ανάπτυξθ χθμικϊν μεκόδων για τθν
αναγωγι των κετονϊν προσ παραγωγι αλκοολϊν υψθλισ εναντιομερικισ
κακαρότθτασ.11 Οι κετορεδουκτάςεσ (KREDs) προςωζρουν ςθμαντικά
πλεονεκτιματα ωσ καταλφτεσ ςτισ διαδικαςίεσ αναγωγισ κετονϊν. Πρόςωατεσ
προςπάκειεσ ανακάλυψθσ ενηφμων ζχουν διευρυνκεί δραματικά λόγω του αρικμοφ
των διακζςιμων KREDs για χριςθ12,13, και αποδοτικζσ μζκοδοι για τθν ανακφκλωςθ
των εκάςτοτε νικοτιναμιδικϊν ςυμπαραγόντων ζχουν αναπτυχκεί.13 Συπικά, οι
αντιδράςεισ που χρθςιμοποιοφν κετορεδουκτάςεσ, δεν απαιτοφν ιδιαίτερεσ
ςυνκικεσ (20-45°C, ατμοςωαιρικι πίεςθ), ενϊ τα προβλιματα διάκεςθσ αποβλιτων
είναι ελάχιςτα κακϊσ τα ζνηυμα είναι πλιρωσ βιοδιαςπϊμενα και οι αντιδράςεισ
τουσ μποροφν να εκτελεςτοφν ςε υδατικά μζςα. Τψθλζσ αποδόςεισ και οπτικζσ
κακαρότθτεσ (> 99%) ζχουν ςυχνά επιτευχκεί και οι KREDs μποροφν να καταλφουν
τθ ςφνκεςθ είτε τθσ (R) – είτε τθσ (S) -αλκοόλθσ από μία αρχικι κετόνθ που είναι
ςυνικωσ διακζςιμθ.12-14 Σο κόςτοσ των KREDs ςυγκρίνεται επίςθσ ευνοϊκά ςε ςχζςθ
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με εκείνο άλλων χειρόμορωων καταλυτϊν. Σα ζνηυμα αυτά μποροφν να παραχκοφν
οικονομικά ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ χρθςιμοποιϊντασ μικροβιακζσ ηυμϊςεισ. Οι
ενηυμικζσ αναγωγζσ κετονϊν αποτελοφν, επομζνωσ, μια ςθμαντικι προςκικθ ςτθν
‘’εργαλειοκικθ’’ ενόσ ςυνκετικοφ χθμικοφ, ςυμπλθρϊνοντασ και επεκτείνοντασ τισ
κακιερωμζνεσ ςτερεοεκλεκτικζσ χθμικζσ αναγωγζσ.
Ο προςδιοριςμόσ του βζλτιςτου ενηφμου για μια επικυμθτι εωαρμογι είναι το
βαςικό βιμα ςτθν ανάπτυξθ μιασ πορείασ καταλυόμενθσ από KRED προσ μια
χειρόμορωθ αλκοόλθ. Παρά το γεγονόσ ότι ολόκλθρα κφτταρα ζχουν αναωερκεί
ςυχνά,13,15 θ επιλογι απομονωμζνων ενηφμων κακιςτά μια πιο γριγορθ και εφκολθ
προςζγγιςθ για τουσ χθμικοφσ, όπωσ είπαμε και παραπάνω. ε αντίκεςθ με τα
ολόκλθρα κφτταρα, τα οποία απαιτοφν εντατικι εργαςία για τθν καλλιζργεια των
βιϊςιμων κυττάρων, τα απομονωμζνα ζνηυμα μποροφν να προςτίκενται απευκείασ
ςτο μίγμα τθσ αντίδραςθσ με τθ χριςθ τυπικοφ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ. Η
ταχφτθτα και θ κακαρότθτα είναι, επίςθσ, επιπλζον πλεονεκτιματα των ενηφμων
αυτϊν. Ολόκλθρα κφτταρα ςυνικωσ εμωανίηουν χαμθλι ταχφτθτα και πολλαπλζσ
ανταγωνιςτικζσ δραςτικότθτεσ τθσ κετορεδουκτάςθσ, ενϊ τα απομονωμζνα ζνηυμα
KRED μποροφν να μετατρζψουν υψθλζσ ποςότθτεσ του υποςτρϊματοσ γριγορα
χρθςιμοποιϊντασ καταλυτικζσ ποςότθτεσ ενηφμου. θμαντικό είναι επίςθσ, ότι
καμιά ανταγωνιςτικι αντίδραςθ από άλλεσ κετορεδουκτάςεσ δεν ςυμβαίνει, αωοφ
κάκε απομονωμζνο ζνηυμο περιζχει μια μοναδικι, ειδικι δραςτικότθτα
κετορεδουκτάςθσ.
Οι κετορεδουκτάςεσ ζχουν, ςυνεπϊσ, χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςτον βιομθχανικό
τομζα λόγω όλων αυτϊν των πλεονεκτθμάτων και διευκολφνςεων που παρζχουν.
υγκεκριμζνα, ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν ςφνκεςθ διαωόρων ενδιαμζςων ςε
ωαρμακευτικζσ πορείεσ όπωσ αυτι τθσ ςφνκεςθσ του Lipitor και του Zocor, που
είναι ωάρμακα για τθν μείωςθ τθσ χολθςτερίνθσ, ι για τθν ςφνκεςθ των Lisinopril
και Enalaprilat που είναι ωάρμακα για τθν υπζρταςθ. Επίςθσ, ζχουν παίξει
ςθμαντικό ρόλο ςτθν ςυνκετικι πορεία ωαρμάκων που καταπολεμοφν τθν
ςχιηοωρζνεια16α και τθν νόςο του Alzheimer.16β
τθν ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία ςειρά απομονωμζνων κετορεδουκταςϊν
χρθςιμοποιικθκαν ωσ βιοκαταλφτεσ για τθν αναγωγι του υποςτρϊματοσ 6-χλωρο3,5-δικετο εξανοϊκόσ τριτ-βουτυλεςτζρασ (tert-butyl 6-chloro-3,5-dioxohexanoate),
1.
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Πρόκειται για ζναν β,δ-δικζτο εςτζρα ο οποίοσ με τθν βοικεια αντίςτοιχων
κετορεδουκταςϊν που εξετάηονται, μπορεί να αναχκεί ςτισ παρακάτω πικανζσ
μορωζσ: β-υδροξυ-δ-κετοεςτζρα, δ-υδροξυ-β-κετοεςτζρα ι β,δ-διυδροξυ εςτζρα.17

Σο υπόςτρωμα αυτό είναι ςθμαντικι ζνωςθ κακόςον ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε
ωαρμακευτικά προϊόντα. Μια χριςιμθ εωαρμογι του είναι
θ χριςθ του ςαν χειρόμορωο δομικό ςυςτατικό για τθν
ςφνκεςθ ςτατινϊν, δθλαδι παρεμποδιςτϊν τθσ HMG-CoA
ρεδουκτάςθσ.18 Ακόμα, το υπόςτρωμα αυτό εμπλζκεται
ςτθν παραγωγι του ενδιαμζςου tert-Butyl (4R,6S)-(6hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate (BHA),
με τθν βοικεια παραγϊγων του οξζοσ Meldrum, για τθν ςφνκεςθ διάωορων
ωαρμακευτικϊν ουςιϊν όπωσ το Rosuvastatin και το Atorvastatin, τα οποία
χρθςιμοποιοφνται για τθν κεραπεία τθσ υψθλισ χολθςτερόλθσ, κακϊσ και
για να αποτρζψουν διάωορεσ καρδιαγγειακζσ πακιςεισ.19 Επιπλζον, ζχει
χρθςιμοποιθκεί ωσ πρϊτθ φλθ για τθν ςυνκετικι πορεία τθσ ςφνκεςθσ του
ιςχυροφ κυτταροτοξικοφ ωυςικοφ προϊόντοσ (-)-Callystatin A.20
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Ενδιαωζρουςα είναι, επίςθσ, θ ποικιλία τρόπων που ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί για
τθν ςφνκεςθ του αντίςτοιχου διυδροξυ εςτζρα που προκφπτει από το ςυγκεκριμζνο
υπόςτρωμα, πζραν αυτισ που εξετάηεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ. Η χριςθ
ολόκλθρου του κυττάρου Lactobacillus kefir για τθν αςφμμετρθ ςφνκεςθ του 6χλωρο-3,5-διυδρόξυ εξανοϊκοφ τριτ-βουτυλεςτζρα απζδωςε το επικυμθτό προϊόν
ςε μεγάλθ απόδοςθ και ςτερεοεκλεκτικότθτα. υγκεκριμζνα, βρζκθκε
διαςτερεομερικι περίςςεια >99% για τον (3R,5S) και τον (3S,5S)-6-χλωρο-3,5διυδροξυ εξανοϊκό τριτ -βουτυλεςτζρα.18

Επίςθσ, ενδιαωζρον είχε και θ χριςθ ακινθτοποιθμζνων κυττάρων υγροφ πυρινα
Saccharomyces cerevisiae CGMCC No. 2233 για τθν ίδια ςφνκεςθ αποδεικνφοντασ
ότι τα ακινθτοποιθμζνα κφτταρα ζχουν πολφ καλφτερθ αναγωγικι ικανότθτα απ’ ότι
ελεφκερα κφτταρα ι τα ακινθτοποιθμζνα κφτταρα με ςτερεό πυρινα. ε αυτιν τθν
περίπτωςθ, θ μετατροπι του (S)-6-χλωρο-5-υδρoξυ-3-κετο-εξανοϊκοφ τριτβουτυλεςτζρα ζωταςε ςε ποςοςτό 100% όταν θ ςυγκζντρωςθ του αρχικοφ
υποςτρϊματοσ ιταν μικρότερθ από 50g/l, ενϊ θ διαςτερεομερικι περίςςεια για
τον (3R,5S)-6-χλωρο-3,5-διυδροξυ εξανοϊκό τριτ-βουτυλεςτζρα ιταν >99%. Επίςθσ,
είναι εντυπωςιακό, ότι τα ακινθτοποιθμζνα κφτταρα υγροφ πυρινα παρζμειναν
αποτελεςματικά ζωσ και μετά από 15 χριςεισ.21

Μια άλλθ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν ςφνκεςθ του 6-χλωρο-3,5διυδρόξυ εξανοϊκοφ τριτ-βουτυλεςτζρα ιταν αυτι τθσ τοπο- και εναντιοεκλεκτικισ,
μονόπλευρθσ αναγωγισ του 6-χλωρο-3,5-δικετο εξανοϊκοφ τριτ-βουτυλεςτζρα με
ADH από Lactobacillus brevis. Αυτι θ διαδικαςία απζδωςε 72% απόδοςθ οπτικά
κακαροφ (S)-6-χλωρο- 5-υδρόξυ-3-κετο-εξανοϊκοφ τριτ-βουτυλεςτζρα, ενϊ ο (R)-6χλωρο- 5-υδρόξυ-3-κετο-εξανοϊκόσ τριτ-βουτυλεςτζρασ παριχκθ από αναγωγι με
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baker’s yeast ςε διωαςικό ςφςτθμα, δίνοντασ 50% απόδοςθ και 90-94% ee. Ζπειτα,
αυτοί οι δ-υδροξυ-β-κετο εςτζρεσ ανάχκθκαν περαιτζρω με εκλεκτικι syn- και antiαναγωγι με υδρίδιο του βορίου.22,23

Δίνοντασ μια γενικι εικόνα, είναι καλό να τονιςτεί θ εμπειρία τθσ ερευνθτικισ
ομάδασ του εργαςτθρίου Οργανικισ Χθμείασ- Βιοκατάλυςθσ, κακϊσ μζςα ςτθν
τελευταία δεκαετία ζχουν πραγματοποιθκεί εκτενείσ μελζτεσ των βιοκαταλυτικϊν
αναγωγϊν πλικουσ κορεςμζνων δικετονϊν, β-κετοεςτζρων και β,δ-δικετοεςτζρων
με απομονωμζνεσ κετορεδουκτάςεσ.
Σο 2005 για πρϊτθ ωορά παρουςιάςτθκε από τθν ομάδα μασ, διαςτερεο- και
εναντιοεκλεκτικι αναγωγι α-αλκυλ-1,3-δικετονϊν και α-αλκυλ-β-κετοεςτζρων με
χριςθ 20 εμπορικά διακζςιμων κετορεδουκταςϊν ςε υψθλά ποςοςτά μετατροπισ,
κακϊσ και εναντιοεκλεκτικισ και διαςτερεοεκλεκτικισ περίςςειασ (>99% ee, >99%
de).24a

ΣΧΗΜΑ 1: Ενηυμικι αναγωγι α-αλκυλ-1,3-δικετονων και α-αλκυλ-β-κετοεςτζρων με
NADPH-εξαρτϊμενεσ κετορεδουκτάςεσ.

υγκεκριμζνα, βρζκθκε ότι επιλζγοντασ διαωορετικι κετορεδουκτάςθ καταλφεται ο
ςχθματιςμόσ ενόσ διαωορετικοφ, αλλά ςυγκεκριμζνου, οπτικά κακαροφ (>99%ee)
ςτερεοϊςομεροφσ ζχοντασ απόδοςθ >99%.24b
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Σο 2012, θ ερευνθτικι ομάδα του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου προχϊρθςε ςτθν
ενηυμικι αναγωγι πιο πολφπλοκων υποςτρωμάτων. Μελετικθκαν, δθλαδι, β,δδικζτο εςτζρεσ και πιο ςυγκεκριμζνα, ζνασ από τουσ πιο απλοφσ δικετοεςτζρεσ, ο
3,5-δικετο εξανοϊκόσ τριτ-βουτυλεςτζρασ. Ιδιαίτερο ενδιαωζρον προκαλοφν τα
αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ, κακϊσ με χριςθ 23 εμπορικά διακζςιμων
απομονωμζνων κετορεδουκταςϊν, κατάωεραν να πάρουν 7 από τα 8 πικανά
ςτερεοϊςομερι, με υψθλι οπτικι κακαρότθτα και ςε ζνα μόλισ ςτάδιο (two-step &
onepot).17

ΣΧΗΜΑ 2: Όλα τα πικανά προϊόντα από τθν αναγωγι του tert-βοφτυλο-3,5δικετοεξανοϊκοφ εςτζρα.

Οι καταλυτικζσ μζκοδοι που αναωζρκθκαν ζχουν ιδθ εωαρμοςτεί ςτθ
χθμειοενηυμικι ςφνκεςθ ωυςικϊν προϊόντων, όπωσ τα προϊόντα Stegobinone,
Stegobiol24c, Sitophilure24d, και ο (R)-3-υδροξυ-εξανοϊκόσ-(S)-2-πεντυλεςτζρασ.24e
Ζτςι, τα ωυςικά αυτά προϊόντα ςυντζκθκαν με υψθλι εναντιοεκλεκτικότθτα και
διαςτερεοεκλεκτικότθτα, κακϊσ και ςε υψθλζσ αποδόςεισ και ζχοντασ υψθλι
χθμικι κακαρότθτα.
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ΣΧΗΜΑ 3: φνκεςθ χριςιμων χειρόμορωων ενδιαμζςων και ωυςικϊν προϊόντων από
NADPH-εξαρτϊμενεσ κετορεδουκτάςεσ.

υνεπϊσ, οι μελζτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα από τθν
ερευνθτικι μασ ομάδα, ζχουν αποδϊςει ςθμαντικά και χριςιμα αποτελζςματα.
Παρόλθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφνκεςθσ των ουςιϊν αυτϊν, είτε με χθμικζσ25, είτε
με χθμειοενηυμικζσ26 είτε με ενηυματικζσ27 ςυνκετικζσ πορείεσ, οι οπτικά ενεργοί δυδροξυ-β-κετοεςτζρεσ, β-υδροξυ-δ-κετοεςτζρεσ και β,δ-διυδροξυ εςτζρεσ, είναι
πολφ χριςιμα ενδιάμεςα ςτθν αςφμμετρθ οργανικι ςφνκεςθ και ζχουν
χρθςιμοποιθκεί ςτθν ςφνκεςθ πολλϊν ωυςικϊν προϊόντων, ωαρμακευτικϊν, και
άλλων χριςιμων χθμικϊν ενϊςεων, όπωσ είδαμε παραπάνω. Με τθν μζκοδο που
ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε ςτθν ομάδα μασ, είναι δυνατι θ ςφνκεςθ κατά
βοφλθςιν του εκάςτοτε επικυμθτοφ προϊόντοσ ςτερεοεκλεκτικά, είτε μζςω μιασ
βιοκαταλυτικισ αναγωγισ, είτε με ακολουκία δφο ςτερεοεκλεκτικϊν ενηυμικϊν
αναγωγϊν, και με ςυνδυαςμό κατάλλθλων κετορεδουκταςϊν ςε μια ακολουκία δφο
βθμάτων ςε μια ωιάλθ αντίδραςθσ χωρίσ απομόνωςθ των ενδιαμζςων. Με τον
τρόπο αυτόν ζγινε δυνατι θ ςφνκεςθ των 7 από τα 8 δυνατά ςτερεοϊςομερι
προϊόντα αναγωγισ του δικζτο εςτζρα 5. Η ςυμβολι του δικοφ μασ εργαςτθρίου
είναι θ δυνατότθτα ςφνκεςθσ του εκάςτοτε επικυμθτοφ προϊόντοσ ςτερεοεκλεκτικά.
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ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
τα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ διπλωματικισ εργαςίασ, ςειρά απομονωμζνων
κετορεδουκταςϊν χρθςιμοποιικθκαν ωσ βιοκαταλφτεσ για τθν αναγωγι του
υποςτρϊματοσ 6-χλωρο-3,5-δικετο εξανοϊκόσ τριτ-βουτυλεςτζρασ, 1.
Αρχικά, ςυντζκθκε το υπόςτρωμα 6-χλωρο-3,5-δικετο εξανοϊκόσ τριτβουτυλεςτζρασ μζςω μιασ αντίδραςθσ Claisen από τον κετοεςτζρα 9 και τον
χλωροοξικό μεκυλεςτζρα, με τον τρόπο που αναγράωεται περιλθπτικά ςτο ςχιμα,
και απομονϊκθκε με γνωςτζσ διαδικαςίεσ που αναωζρονται ςτο πειραματικό μζροσ
με απόδοςθ 75%.

Ζπειτα, εξετάςτθκε θ ςτακερότθτα του υποςτρϊματοσ παρουςία ρυκμιςτικοφ
διαλφματοσ διάωορων pH κακϊσ και ςε διαωορετικζσ κερμοκραςίεσ για τθν
διαπίςτωςθ των καλφτερων ςυνκθκϊν.
υνεπϊσ, οι πικανζσ αντιδράςεισ που ελζγχκθκαν, κζλοντασ να διαπιςτϊςουμε αν
επθρεάηεται το υπόςτρωμα από τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ, με τα παρακάτω πειράματα
είναι οι εξισ:

ΣΧΗΜΑ 4: Πικανά προϊόντα μετά από επίδραςθ ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων.
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2: Πίνακασ ςυνκθκϊν για τθν εξζταςθ του υποςτρϊματοσ.

Από τα παραπάνω πειράματα διαπιςτϊκθκε ότι πιο ςτακερό ιταν το υπόςτρωμα ςε
pH=6 και ςε κερμοκραςία δωματίου, κακϊσ εκεί εμωανίςτθκε μικρότερο ποςοςτό
παραγωγισ παραπροϊόντοσ, 10. Σο παραπροϊόν ταυτοποιικθκε με 1H-NMR
ωαςματοςκοπία και ςφγκριςθ με γνωςτι ζνωςθ βιβλιογραωικά.23
Σο παραπροϊόν που προκφπτει από αυτζσ τισ δοκιμζσ είναι το 4-οξο-4,5διυδροωουραν-2-ιλο-αικανικόσ
τριτ-βουτυλεςτζρασ
(tert-Butyl
(4-oxo-4,5dihydrofuran-2-yl)-acetate), 10 με δομι:

Για τθν διαπίςτωςθ τθσ δράςθσ των κετορεδουκταςϊν ςτο υπόςτρωμα που
εξετάηεται, πραγματοποιικθκε πρϊτα χθμικι αναγωγι ςε αυτό χρθςιμοποιϊντασ
το κοινό αναγωγικό αντιδραςτιριο βοριοχδρίδιο του νατρίου (NaBH4). Λόγω του
επιπζδου δυςκολίασ του υποςτρϊματοσ που μελετάται, κακϊσ ζχει δφο πικανζσ
κζςεισ αναγωγισ και ιςχυρι ενολικι μορωι, θ αντίδραςθ διιρκθςε αρκετι ϊρα και
πάλι δεν ολοκλθρϊκθκε καμία ωορά, κακϊσ ζωσ και μετά από 24h εμωανιηόταν
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αρχικό υπόςτρωμα. Δφο διαωορετικά ιςοδφναμα αναγωγικοφ εωαρμόςτθκαν ςτο
υπόςτρωμα (1/4 και 1 ιςοδφναμο αναγωγικοφ) και διαπιςτϊκθκε, με
ωαςματοςκοπία 1Η-ΝΜR, ότι ςε κάκε περίπτωςθ θ αναγωγι ζδωςε διαωορετικό
προϊόν. Με τθν εωαρμογι του 1/4 ιςοδυνάμου θ αναγωγι πραγματοποιικθκε ςτθν
μία καρβονυλομάδα δίνοντασ ωσ προϊόν τον αντίςτοιχο ΟΗ-κετοεςτζρα, 2, ενϊ με
τθν εωαρμογι του 1 ιςοδυνάμου θ αναγωγι πραγματοποιικθκε και ςτισ δφο
καρβονυλομάδεσ παρζχοντασ τον αντίςτοιχο δι-ΟΗ-εςτζρα, 4.

Ζτςι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ζχουμε τθν δυνατότθτα να ςυγκρίνουμε και να
ςτθρίξουμε τα αποτελζςματα που κα δοκοφν από τισ αντίςτοιχεσ ενηυμικζσ
αναγωγζσ.
τθν ςυνζχεια, λοιπόν, ξεκινιςαμε τθν διαδικαςία ελζγχου των διαωόρων
κετορεδουκταςϊν για τθν διαπίςτωςθ τθσ εξειδίκευςθσ και τθσ δράςθσ τουσ.
Για τθν διαδικαςία αυτι χρθςιμοποιικθκε ζνα ανακυκλωτικό ςφςτθμα
γλυκόηθσ/αωυδρογονάςθσ τθσ γλυκόηθσ (GDH) για τθν ςυνεχι τροωοδότθςθ με τον
νικοτιναμιδικό ςυμπαράγοντα NADPH. ε αυτό το ςφςτθμα, θ αωυδρογονάςθ τθσ
γλυκόηθσ μετατρζπει τθν γλυκόηθ ςε γλουκονικό οξφ, χρθςιμοποιϊντασ ωσ
ςυμπαράγοντα το NADP+, που παράγεται από τθν κφρια αντίδραςθ, παρζχοντασ
ζτςι ςυνεχϊσ NADPH, όπωσ ωαίνεται και ςτο ΧΗΜΑ 5. Με αυτόν τον τρόπο
χρθςιμοποιοφνται καταλυτικζσ ποςότθτεσ του νικοτιναμιδικοφ ςυμπαράγοντα με
αποτζλεςμα αυτόσ να μθν επιβαρφνει ςθμαντικά το ςυνολικό κόςτοσ τθσ
αντίδραςθσ, παρότι κεωρείται ςχετικά ακριβό αντιδραςτιριο.
Αρχικά, ελζγχκθκε θ δράςθ κάποιων από αυτά τα ζνηυμα ςε διάωορα pH, και
ςυγκεκριμζνα ςτισ τιμζσ pH=6.9, 6.5 και 6.0, και ςε κερμοκραςία 37℃ αλλά και ςε
κερμοκραςία δωματίου. Οι αντιδράςεισ ελζγχονταν με αζρια χρωματογραωία αλλά
και με ωαςματοςκοπία 1Η-ΝΜR.
Φάνθκε ότι πιο αποτελεςματικά ιταν τα ζνηυμα ςε pH=6.0 και ςε κερμοκραςία
δωματίου, λόγω ςτακερότθτασ που παρουςίαηε το υπόςτρωμα, όπωσ αναωζρκθκε
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και παραπάνω. υνεπϊσ, όλεσ οι δοκιμζσ πραγματοποιικθκαν ςε αυτζσ τισ
ςυνκικεσ.
Οι κετορεδουκτάςεσ που εξετάςτθκαν ωαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα μαηί με τα
αποτελζςματα που απζδωςε θ κακεμία και τα οποία λιωκθκαν με χρωματογραωία
λεπτισ ςτιβάδοσ (TLC) αλλά και με ωαςματοςκοπία 1Η-ΝΜR.
ΡΙΝΑΚΑΣ 3: Πίνακασ αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ των κετορεδουκταςϊν.

entry

KRED

Conversion
(χρόνοσ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

102
104
106
107
118
119
112
131
126
B1F

93% (1h)
>99% (1h)
>99% (1h)
89% (1h)
75% (7h)
89% (24h)
95% (1h)
94% (2h)
>99% (5h)
93% (24h)

ΟΗΡαραπροϊόν κετοεςτζρασ,
2
20%
73%
24%
76%
22%
78%
24%
65%
75%
14%
16%
79%
31%
63%
100%
10%
-

Δι-ΟΗεςτζρασ, 4
75%
83%

Σα % ποςοςτά των προϊόντων 2, 4 και 10 προςδιορίςτθκαν με ολοκλιρωςθ κατάλλθλων κορυωϊν
1
του H-NMR ωάςματοσ του μίγματοσ τθσ αντίδραςθσ.

ΣΧΗΜΑ 5: Πικανά προϊόντα των ενηυμικϊν αναγωγϊν

Ιδιαίτερο ενδιαωζρον παρατθρικθκε ςτθν περίπτωςθ τθσ KRED 126 θ οποία
απζδωςε μόνο παραπροϊόν ςε ποςοςτό 100%.
θμαντικό είναι, επίςθσ, το γεγονόσ ότι οι περιςςότερεσ κετορεδουκτάςεσ που
δοκιμάςτθκαν ιταν εκλεκτικζσ κυρίωσ ςτθν αναγωγι τθσ ακραίασ καρβονυλομάδασ
προσ ςχθματιςμό του ΟΗ-κετοεςτζρα, 2, ενϊ μόνο δφο από τισ παραπάνω
κετορεδουκτάςεσ απζδωςαν τον διυδροξυ εςτζρα, 4, ςε ςχετικά υψθλά ποςοςτά.
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Επιπλζον, παρατθρικθκε ότι ςε όλεσ τισ δοκιμζσ ςχθματίςτθκε παραπροϊόν, ενϊ
ςτισ περιςςότερεσ θ αντίδραςθ δεν ολοκλθρϊκθκε πλιρωσ κακϊσ ζνα ποςοςτό τθσ
αρχικισ δικετόνθσ παρζμεινε και μετά το τζλοσ τθσ αντίδραςθσ. Επίςθσ, οι
περιςςότερεσ αναγωγζσ ιταν γριγορεσ κακϊσ οι περιςςότερεσ ολοκλθρϊκθκαν ςε
1h-7h, εκτόσ από τισ αυτζσ που οωείλονταν ςτισ KRED 119 και B1F που χρειάςτθκαν
24h για να ολοκλθρωκοφν.
Σα % ποςοςτά των προϊόντων προςδιορίςτθκαν από τα 1H-NMR ωάςματα με
ολοκλιρωςθ κατάλλθλων κορυωϊν, αωοφ ςε κάκε πείραμα δεν πραγματοποιικθκε
χρωματογραωικόσ διαχωριςμόσ.
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ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΟΣ
Αντιδραςτιρια
Σα αντιδραςτιρια και οι διαλφτεσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν των εταιριϊν SigmaAldrich, Merck, Riedel και Fluka. Σα αντιδραςτιρια χρθςιμοποιικθκαν χωρίσ
περαιτζρω επεξεργαςία. τισ αντιδράςεισ όπου χρθςιμοποιικθκε ωσ διαλφτθσ ξθρό
τετραϊδοωουρανιο (THF), θ ξιρανςθ ζγινε με απόςταξθ τετραϊδοωουρανίου
παρουςία μεταλλικοφ Na ωσ ξθραντικοφ και βενηοωαινόνθσ ωσ δείκτθ, ςε ςυςκευι
Soxhlet. Η παραςκευι των ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων ζγινε ςφμωωνα με τθν γνωςτι
βιβλιογραωικι μζκοδο. 28
Οι κετορεδουκτάςεσ είναι τθσ εταιρίασ Bioctalytics, το ςυνζνηυμο NADPH από τθν
εταιρία Prozomix και θ αωυδρογονάςθ τθσ γλυκόηθσ τθσ εταιρίασ Syncozymes.

Πργανα
Σα ωάςματα 1Η-ΝΜR ελιωκθςαν με τα ωαςματόμετρα 300MHz και 500Hz τθσ
Bruker. αν ςιμα αναωοράσ χρθςιμοποιικθκε τετραμζκυλοςιλανιο (TMS) ςε
διαλφτθ CDCl3.
Ο αζριοσ χρωματογράωοσ που χρθςιμοποιικθκε είναι τθσ εταιρείασ Shimadzu. Οι
διαλφτεσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν οι EtOAc, EtOH και ACN.
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Σφνκεςθ του 6-χλωρο-3,5-δικετο εξανοϊκοφ τριτ-βουτυλεςτζρα:
ε τρίλαιμθ ςωαιρικι ωιάλθ με μαγνθτικό αναδευτιρα διαλφκθκε ιςοπροπυλαμίνθ
(23 mmoles, 3,3 ml) ςε 30 ml ξθρό THF και το διάλυμα ψφχκθκε ςτουσ -150C για
περίπου 10 min. Κατόπιν ζγινε προςκικθ n-BuLi (23 mmol, 16.5 ml) ςτάγδθν, και το
διάλυμα αωζκθκε υπό ανάδευςθ για περίπου 15 min ςτουσ -150C. Με αυτόν τον
τρόπο παράχκθκε θ βάςθ LDA.
τθν ςυνζχεια, προςτζκθκε ςτάγδθν ποςότθτα ακετοξικοφ τριτ-βουτυλεςτζρα (10
mmol, 1.7 ml ) και το διάλυμα αωζκθκε υπό ανάδευςθ για 20 min. Ακολοφκθςε
αλλαγι κερμοκραςίασ ςτουσ -780C και προςκικθ, ςτάγδθν, 2-χλωρο-αικανικοφ
μεκυλεςτζρα (10 mmol, 8.8 ml), που είχε πριν διαλυκεί ςε ξθρό THF. Σο πζρασ τθσ
αντίδραςθσ ελζγχκθκε με χρωματογραωία λεπτισ ςτιβάδασ (TLC) ςε ςφςτθμα
διαλυτϊν Hex/EtOAc (2/1, v/v).
Η απομόνωςθ του προϊόντοσ ζγινε ωσ εξισ:
Σο διάλυμα αραιϊκθκε ςτο διπλάςιο με μίγμα EtOAc/HCl (1/1, v/v) ςτουσ 00C υπό
ιςχυρι ανάδευςθ. τθ ςυνζχεια εκχυλίςτθκε 2 ωορζσ με EtOAc και ζπειτα οι
οργανικζσ ωάςεισ εκχυλίςτθκαν περαιτζρω με NaHCO3, με Η2Ο και με κορεςμζνο
διάλυμα NaCl. Σζλοσ, θ οργανικι ωάςθ ξθράνκθκε με Na2SO4. Ακολοφκθςε διικθςθ
και απομάκρυνςθ του διαλφτθ υπό ελαττωμζνθ πίεςθ. Πραγματοποιικθκε
κακαριςμόσ ποςότθτασ τθσ ουςίασ (2.2 mmol, 0.516 mg) με χρωματογραωία ςτιλθσ
ςε ςφςτθμα διαλυτϊν Hex/EtOAc (7/3, v/v). Η ουςία απομονϊκθκε με ςυνολικι
απόδοςθ 75% (0.399 gr).
Εξζταςθ υποςτρϊματοσ ςε διάφορα pH και κερμοκραςίεσ:
Παραςκευι ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων Νa2HPO4/NaH2PO4 0.5M των pH=6.9, 6.5 και
6.0:
ε κωνικι ωιάλθ τοποκετικθκαν 35.598g Νa2HPO4 ∙ 2 Η2Ο (βαςικό άλασ) και
15.601g NaH2PO4 ∙ 2 Η2Ο (όξινο άλασ) και ζπειτα προςτζκθκε ςταδιακά απιονιςμζνο
νερό παράλλθλα με ζλεγχο ςτο πεχάμετρο ϊςπου θ τιμι του pH να ωτάςει ςτθν
επικυμθτι κάκε ωορά αντίςτοιχα. 28
Προετοιμαςία δειγμάτων:
Προετοιμάςτθκαν δφο διαλφματα όπου ςτο κακζνα, προςτζκθκε αντίςτοιχα, ςε 1ml
ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ (500mM, pH=6.9), SM (5mg, 0.021mmol). Ζπειτα,
αωζκθκαν υπό ανάδευςθ το ζνα ςε κερμοκραςία 37℃ και το άλλο ςε κερμοκραςία
δωματίου. Αωζκθκαν εκεί για 24h ενϊ ελζγχονταν ςε περιόδουσ 1h, 2h και 24h με
τθν μζκοδο τθσ αζριασ χρωματογραωίασ (GC).
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Η ίδια διαδικαςία ακολοφκθςε και για τισ άλλεσ δφο τιμζσ pH όπωσ ωαίνεται ςτον
ΠΙΝΑΚΑ 2.
Χθμικζσ αναγωγζσ:
Για το ¼ ιςοδφναμο αναγωγικοφ τοποκετικθκαν ςε ξθρι δίλαιμθ ςωαιρικι ωιάλθ, θ
οποία είχε βυκιςτεί ςε παγόλουτρο (0℃), αναγωγικό NaBH4 (4.03mg, 0.1065mmol),
περίπου 5ml ξθρι MeOH και SM (100mg, 0.426mmol). Σο πζρασ τθσ αντίδραςθσ
διαπιςτϊκθκε με χρωματογραωία λεπτισ ςτιβάδασ (TLC). Ακολοφκθςε επεξεργαςία
του διαλφματοσ με 1.5ml κορεςμζνο διάλυμα NH4Cl ζτςι ϊςτε να απομακρυνκεί θ
περίςςεια αναγωγικοφ NaBH4 από αυτό και ζπειτα προςτζκθκαν 5ml H2O και 5ml
EtOAc. Πραγματοποιικθκαν 3 εκχυλίςεισ με διαλφτθ EtOAc και ζπειτα προςτζκθκε
ποςότθτα ξθραντικοφ MgSO4 για τθν απομάκρυνςθ τθσ υγραςίασ που τυχόν
απζμεινε. τθν ςυνζχεια ακολοφκθςε διικθςθ και απομάκρυνςθ του διαλφτθ υπό
ελαττωμζνθ πίεςθ. Η πορεία τθσ αντίδραςθσ, λοιπόν, και το προϊόν που προζκυψε,
ελζγχκθκε με τθν τεχνικι του ΝΜR ςε διαλφτθ δευτεριομζνου χλωροωορμίου.
Η ίδια διαδικαςία πραγματοποιικθκε και για το 1 ιςοδφναμο αναγωγικοφ με
ποςότθτεσ αντίςτοιχα: αναγωγικοφ NaBH4 (12.86mg, 0.34mmol), περίπου 5ml
ΜeΟΗ και SM (80mg, 0.34mmol).
Ενηυμικζσ αναγωγζσ:
Ζλεγχοσ κατάλλθλου pH και κερμοκραςίασ:
ε 1 ml ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ ωωςωορικϊν (500 mM, pH=6.9) προςτζκθκαν
19mg γλυκόηθσ, 2mg KRED106, 1mg GDH και 2mg NADPH. Η αντίδραςθ αωζκθκε
υπό ανάδευςθ ςτουσ 37℃ και, μετά από εκχφλιςθ του μίγματοσ με EtOAc,
πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ τθσ πορείασ τθσ ςε διάςτθμα 1h και 2h ςε GC και ζπειτα
ςτισ 24h ςτο ΝΜR.
Ακολουκικθκε θ ίδια διαδικαςία για τθν KRED107 αλλά ςε κερμοκραςία δωματίου
και ςε ρυκμιςτικά διαλφματα ωωςωορικϊν (500 mM, pH=6.5) και (500 mM, pH=6.0)
Ζλεγχοσ κετορεδουκταςϊν:
ε 1 ml ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ ωωςωορικϊν (500 mM, pH=6.0) προςτζκθκαν
19mg γλυκόηθσ, 2mg τθσ αντίςτοιχθσ κετορεδουκτάςθσ, 1mg GDH και 2mg NADPH.
Αμζςωσ, θ αντίδραςθ αωζκθκε υπό ανάδευςθ ςε κερμοκραςία δωματίου. Ανά μια
ϊρα για διάςτθμα 9 ωρϊν γινόταν ζλεγχοσ τθσ αντίδραςθσ με τθν βοικεια του TLC
και ςτισ 24 ϊρεσ, ζπειτα από τρείσ εκχυλίςεισ με EtOAc, το διάλυμα ςυμπυκνϊκθκε
υπό ελαττωμζνθ πίεςθ, και λιωκθκε ωάςμα 1Η-NMR.
Η ίδια διαδικαςία ακολουκικθκε για όλεσ τισ κετορεδουκτάςεσ που αναγράωονται
ςτον ΠΙΝΑΚΑ 3.
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ΡΑΑΤΗΜΑ

Φάςματα 1H-ΝΜR
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Σα πιο αντιπροςωπευτικά ωάςματα των ενϊςεων που μασ απαςχολοφν ωαίνονται
εδϊ.

Φάςμα υποςτρϊματοσ, 1 (SM):
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Φάςμα του ρακεμικοφ ΟΗ-κετοεςτζρα, 2, από τθν χθμικι αναγωγι με ¼ ιςοδφναμο
αναγωγικοφ:
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Φάςμα του ρακεμικοφ δι-ΟΗ-εςτζρα, 4, από τθν χθμικι αναγωγι με το 1 ιςοδφναμο
αναγωγικοφ:
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Φάςμα του ΟΗ-κετοεςτζρα, 2, που προζκυψε από τθν κετορεδουκτάςθ 112:



24
ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ-ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ

Φάςμα του δι-ΟΗ-εςτζρα, 4, που προζκυψε από τθν κετορεδουκτάςθ Β1F:
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Φάςμα του παραπροϊόντοσ, 10:

26
ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ-ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
1) Koeller, K.M.; Wong, C-H. Nature, 2001, 409, 232-238
2) Huisman, G.W.; Gray, D. Curr Opin Biotechnol, 2002, 13, 352-358,
3) Schmid, A.; Held, M.; van Beilen, J.B.; Witholt, B. Pure Appl. Chem., 2000, 72,
1337-1343
4) Klibanov, A.M. Nature, 2001, 409, 241-246
5) Hudson, E.P.; Eppler, R.K.; Clark, D.S.; Curr. Op. Biotech., 2005, 16, 637-643
6) Kragl, U. Chim. Oggi., 2001, 7–8, 19 22–24
7) Κλϊνθσ, Ι. Ενζυμική Βιοτεχνολογία, Ηράκλειο: Πανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ
Κριτθσ, 2θ ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ, 2010
8) Forrest, G. L.; Gonzales, B. Chem-Biol. Interact., 2000, 129, 21
9) Tao, J.; Lin, G.; Liese, A. Biocatalysis for the Pharmaceutical Industry: discovery,
development and manufacturing, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, ,
2009; pp 4
10) (a) Wills, M.; Hannedouche, J. Curr. Opin. Drug Discuss. Devel., 2002, 5, 881–891;
(b) Noyori, R. Asymmetric Catalysis in Organic Synthesis, 1sted.; John Wiley &
Sons: New York, 1994.
11) (a) Noyori, R.; Kitamura, M.; Ohkuma, T. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2004, 101,
5356; (b) Noyori, R. Science 1990, 248, 1194; (c) Sandoval, C. A.; Ohkuma, T.;
Muniz, K.; Noyori, R. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 13490; (d) Hoffman, R. V.;
Maslouh, N.; Cervantes-Lee, F. J. Org. Chem. 2002, 67, 1045; (e) Corey, E. J.; Link,
J. O. Tetrahedron Lett. 1989, 30, 6275.
12) (a) Muller, M.; Wolberg, M.; Schubert, T.; Hummel, W. Adv. Biochem. Eng.
Biotechnol. 2005, 92, 261; (b) Stewart, J. D.; Rodriquez, S.; Kayser, M. M. In
Enzyme Technology forPhar maceutical and Biotechnological Applications; Kirst,
H. A., Yeh, W.-K., Zmijewski, M. J., Eds.; Marcel Dekker: New York, 2001; pp 175–
207; (c) Kaluzna, I. A.; Andrew, A. A.; Bonnilla, M.; Martzen, M. R.; Stewart, J. J.
Mol. Catal B: Enzymatic, 2002, 17, 101; (d) Katz, M.; Hahn-Hagerdal, B.; GorwaGrauslund, M. F. Enz. Microb. Technol. 2003, 33, 163; (e) Kaluzna, I. A.; Feske, B.
D.; Wittayanan, W.; Ghiviriga, I.; Stewart, J. D. J. Org. Chem. 2005, 70, 342; (f)
Kaluzna, I. A.; Matsuda, T.; Sewall, A. K.; Stewart, J. D. J. Am. Chem. Soc. 2004,
126, 12827–12832; (g) Wolberg, M.; Kaluzna, I. A.; Muller, M.; Stewart, J. D.
Tetrahedron: Asymmetry 2004, 15, 2825–2828; (h) Habrych, M.; Rodriguez, S.;
Stewart, J. D. Biotechnol. Prog. 2002, 18, 257–261; (i) Hanson, R. L.; Goldberg, S.;
Goswami, A.; Tylly, T. P.; Patel, R. N. Adv.Synth. Catal. 2005, 347, 1073.
13) (a) Johanson, T.; Katz, M.; Gorwa-Grauslund, M. FEMS Yeast Res. 2005, 5, 513;
(b) Kataoka, M.; Kita, K.; Wada, M.; Yasohara, Y.; Hasegawa, J.; Shimizu, S. Appl.
Microbiol. Biotechnol. 2003, 62, 437.
27
ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ-ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ

14) KRED 30000 (BioCatalytics Inc., Pasadena CA. www.biocatalytics.com).
15) For recent review see: (a) Garcia-Urdiales, E.; Alfonso, I.; Gotoer, V. Chem. Rev.
2005, 105, 313; (b) Homann, M. J.; Vail, R. B.; Previte, E.; Tamarez, M.; Morgan,
B.; Dodds, D. R.; Zaks, A. Tetrahedron 2004, 60, 789; (c) Wolfgang, K.; Mang, H.;
Edegger, K.; Faber, K. Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 125; (d) Nakamura, K.;
Yamanaka, R.; Matsuda, T.; Harada, T. Tetrahedron: Asymmetry 2003, 14, 2659;
(e) Ishihara, K.; Yamaguchi, H.; Nakajima, N. J. Mol Catal. B: Enzym. 2003, 23,
171.
16) (a) PTC Patent WO 2004/087124 A1.; (b) PTC Patent WO 2004/094384 A2.
17) Bariotaki, A.; Kalaitzakis, D.; Smonou, I. Org. Lett., 2012, 14 (7), 1792–1795
18) Amidjojo, M.; Franco-Lara, E.; Nowak, A.; Link, H.; Weuster-Botz, D. Appl.
Microbiol. Biotechnol. , 2005, 69 (1), 9-15
19) http://images1.freshpatents.com/imageviewer/20140024842-p20140024842
20) Enders, D.; Vicario, J. L.; Job, A.; Wolberg, M.; Müller, M. Chem. Eur. J., 2002,
8, 4272–4284
21) Xingyuan, S.; Hanbing, S.; Hongxia, B.; Zhimin, O. Korean J. Chem. Eng., 2013,
30(1), 166-171
22) Bommarius, A.; Riebel, B. Biocatalysis: Fundamentals and Applications,
Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2004; pp186
23) Wolberg, M.; Hummel, W.; Muller, M.; Chem. Eur. J. 2001, 7, 4562-4571
24) (a) Kalaitzakis, D.; Rozzel, D.; Kambourakis, S.; Smonou, I. Org. Lett., 2005, 7,
4799-4801; (b) Kalaitzakis, D., Rozzel, J. D., Kampourakis, S., Smonou, I., Adv.
Synth.Catal.2006, 348, 1958 – 1969; (c) Kalaitzakis, D.; Smonou, I. Eur. J. Org.
Chem., 2012, 1, 43-46; (d) Kalaitzakis, D.; Rozzell, D.; Kambourakis, S.; Smonou I.
Eur. J. Org. Chem., 2006, 10, 2309-2313; (e) Kallergi, M.; Kalaitzakis, D.; Smonou,
I. Eur. J. Org. Chem., 2011, 20-21, 3946-3950
25) (a) Xu, Q.; Yu, J.; Han, F.; Hua, J.; Chen, W.; Yang, L. Tetrahedron: Asymmetry,
2010, 21, 156; (b) Kumar, P.; Pandey, M.; Gupta, P.; Dhavale, D.D. Tetrahedron
Lett. i, 2010, 51, 5838
26) (a) Wolberg, M.; Filbo, M.V.; Bode, S.; Geilenkirchen, P.; Feldmann, R.; Liese, A.;
Hummel, W.; Muller, M. Bioprocess Biosyst. Eng., 2008, 31, 183; (b) Sun, F.; Xu,
G.; Wu, J.; Yang, L. Tetrahedron: Asymmetry, 2007, 18, 2454; (c) Ohrlein, R.;
Baisch, G. Adv. Synth. Catal., 2003, 345, 713
27) (a) Wu, X.; Wang, L.; Wang, S.; Chen, Y. Amino Acids, 2010, 39, 305; (b) Liljeblad,
A.; Kallinen, A.; Kanerva, L.T. Curr. Org. Synth., 2009, 6, 362; (c) Ludeke, S.;
Richter, M.; Muller, M. Adv. Synth. Catal., 2009, 351, 253
28) Blanchard, J.S. Methods in Enzymol., 1984, 104, 404

28
ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

