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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εκατοµµύρια χρόνια εξέλιξης των ειδών έχουν δηµιουργήσει χιλιάδες 
µικροοργανισµούς που περιέχουν ένζυµα γνωστά για το ότι καταλύουν σχεδόν κάθε 
χηµική αντίδραση. Τα ένζυµα έχουν διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα έναντι των 
συµβατικών χηµικών καταλυτών όσον αφορά την χηµειο-, regio– και στερεο-
εκλεκτικότητα, την υψηλή καταλυτική ενεργότητα, την έλλειψη ανεπιθύµητων 
δευτερευουσών αντιδράσεων, και τη λειτουργία κάτω από τους ήπιες συνθήκες. Τα 
ένζυµα συντελούν στην απλοποίηση των σταδίων µιας βιοµετατροπής, καθώς και 
στην αποφυγή χρήσης σε µεγάλο βαθµό τοξικών ή επικίνδυνων αντιδραστηρίων και 
διαλυτών. Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ένζυµα είναι ελκυστικά ως 
ανανεώσιµοι και φυσικοί καταλύτες. Αυτά ευνοούν την καθιέρωση της βιοκατάλυσης 
ως εργαλείο της Πράσινης Χηµείας. 

Εκτός από µερικές εξαιρέσεις, οι περισσότερες βιοµηχανικές εφαρµογές της 
βιοκατάλυσης αφορούν προϊόντα µικρού όγκου και µεγάλης αξίας, όπως τα φάρµακα 
και οι ειδικά χηµικά αντιδραστήρια 1,2. Οι εξαιρέσεις περιλαµβάνουν την αιθανόλη 
και τη φρουκτόζη που παράγονται µε ζύµωση σε περισσότερους από εκατοµµύριο 
τόνους ετησίως3. Για τη µαζική παραγωγή όµως χηµικών ουσιών, ολόκληρα κύτταρα 
ή ένζυµα χρειάζονται περαιτέρω εφαρµοσµένη µηχανική για να αυξηθεί η απόδοση 
και η σταθερότητα τους και για να ελαττωθεί το κόστος παραγωγής4. 

Η χρησιµότητα των ενζύµων5 µπορεί να ενισχυθεί πολύ µε τη χρησιµοποίηση 
τους στους οργανικούς διαλύτες και ακόµη σε υπερκρίσιµα ρευστά και ιονικούς 
διαλύτες6,7 παρά στα φυσικά υδατικά µέσα αντίδρασής τους. Σε τέτοια φαινοµενικά 
εχθρικά περιβάλλοντα τα ένζυµα µπορούν να καταλύσουν αντιδράσεις αδύνατες στο 
νερό και να γίνονται σταθερότερα. Η ενζυµολογία που βασίζεται στη χρήση µη 
υδατικών µέσων εισάγει νέα δεδοµένα στους µηχανισµούς των ενζύµων. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζoνται σηµαντικές βιοκαταλυτικές διεργασίες 
για τη βιοµηχανία (παραγωγή βιταµίνης C, ηµισυνθετικών πενικιλλινών, και 
κεφαλοσπορινών, ακρυλαµιδίου, αδιπικού οξέος και άλλων σηµαντικών χηµικών 
προϊόντων από υδρογονάνθρακες, βιταµίνης B2 (ριβοφλαβίνης), βιοπολυµερών) που 
έχουν αντικαταταστήσει τις αντίστοιχες κλασσικές. ∆ίνεται έµφαση στα ένζυµα που 
χρησιµοποιούνται για οικονοµικότερη και περιβαλλοντολογικά αποδεκτή διεργασία 
παραγωγής των προϊόντων αυτών. Η βελτιωµένη ενεργότητα και εκλεκτικότητα των 
ενζύµων που επιτυγχάνεται σε µη υδατικά διαλύµατα δεικνύεται στην trans-
εστεροποίηση παρουσία της λιπάσης Candida antarctica (CalB) σε συνδυασµό 
πράσινων διαλυτών. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η βιοκαταλυτική αποθείωση των 
ορυκτών καυσίµων ως µια περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση στη διαχείριση των 
οργανικών αποβλήτων.  
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Βιταµίνη C 

Ακόµη και η καθιερωµένη διαδικασία Reichstein για τη σύνθεση βιταµίνης C 
(ή ασκορβικού οξέος), µε συνδυασµό χηµικών και (ενζυµικών) µικροβιακών µεθόδων 
και πρώτη ύλη τη D-γλυκόζη, είναι αυτήν την περίοδο ένας στόχος για περαιτέρω 
βιοχηµικές βελτιώσεις. Η συµβατική σύνθεση βιταµίνης C αποτελείται από ένα 
στάδιο ενζυµικής µετατροπής από τη D-σορβιτόλη σε L-σορβόζη µε το Αcetobacter 
suboxydans (οξείδωση) και τέσσερα χηµικά στάδια, τα οποία καταλήγουν στο 
σχηµατισµό του ασκορβικού οξέος. 
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D- Γλυκόζη  2-κετο-L-γουλονικό 

Σχήµα 1. Μετατροπή της D-γλυκόζης σε 2-κετο-L-γουλονικό οξύ. 
  
Με κλωνοποίηση ενός γονιδίου από το Corynebacterium στο Erwinia 

herbicola η διαδικασία απλοποιείται σε ένα χηµικό στάδιο, όπου η D-γλυκόζη 
µετατρέπεται σε 2-κετο-L-γουλονικό οξύ, (σχήµα 1). στην έµεσα πρόδροµη ένωση 
της βιταµίνης C σε επίπεδα 120 gr/L και απόδοση µεγαλύτερη από 60%. Πρόσφατα 
έγιναν προσπάθειες εφαρµογής µηχανικής στο µεταβολισµό των µικροβίων για τη 
σύνθεση του L-κετογουλονικού οξέος άµεσα από τη D-γλυκόζη ως πρώτη ύλη 8 . 

 

Ηµισυνθετικά παράγωγα πενικιλλινών και κεφαλοσπορινών 
Στη φαρµακευτική βιοµηχανία, η µεγαλύτερης κλίµακας βιοκαταλυτική 

διεργασία είναι η µετατροπή των προϊόντος ζύµωσης, βενζυλo-πενικιλλινών και 
φαινοξυµεθυλo-πενικιλλινών (πενικιλλίνες G και V αντίστοιχα) στο 6-αµινο-
πενικιλλαµικό οξύ (6-ΑΡΑ) µε το ένζυµο ακυλάση της πενικιλλίνης (EC 3.5.1.11). Το 
6-ΑΡΑ αποτελεί το βασικό πρόδροµο προϊόν για την παρασκευή ενός ευρέος 
φάσµατος ηµισυνθετικών αντιβιοτικών, π.χ. ampicillin, σε κλίµακα 16.000 τόνων το 
χρόνο 9,10.  

Αποτελεί εξαιρετικό παράδειγµα απλοποίησης διαδικασίας σε ένα µόνο 
στάδιο. Η χηµική διεργασία την οποία αντικατέστησε, περιελάµβανε τρία στάδια. Το 
πρώτο στάδιο περιελάµβανε προστασία της καρβοξυλικής οµάδας της πενικιλλίνης G 
µε σιλυλίωση. Αυτή η αντίδραση απαιτούσε επίσης διµεθυλοανιλίνη για να 
αποµακρυνθεί το HCl που παράγεται κατά τη διάρκεια της σιλυλίωσης (σχήµα 2, 
πίνακας 1).  
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Σχήµα 2 
Ενζυµική έναντι Χηµικής διαδικασίας για το 6-Αµινοπενικιλλικό οξύ (6-ΑΡΑ). 
 
Πίνακας 1  
Ενζυµική έναντι Χηµικής διαδικασίας για το 6-Αµινοπενικιλλικό οξύ  (6-ΑΡΑ)  

∆ιαδικασία Χηµική   Ενζυµική 

Αντιδραστήρια 
 (kg/ kg 6-APA) 

Me3SiCl (0,6) n-BuOH (8,4L)  
PCl5 (1,2) PhNMe2 (1,6) NH3
(0,2) 

 
Ακυλάση της πενικιλλίνης 
(1-2) 
NH3 (0,09) 

∆ιαλύτης  
(L/kg 6-APA) 

CH2Cl2 (8,4) H2O (2) 

 
Στη βιοκαταλυτική διαδικασία, γενετικά κατασκευασµένη και ακινητοποιηµένη 

ακυλάση της πενικιλλίνης χρησιµοποιείται για να αποακυλιώσει κατευθείαν την 
πενικιλίνη G. Αυτή η βιοµετατροπή παρέχει επιπρόσθετα «πράσινα» οφέλη, τα οποία 
περιλαµβάνουν :  

 Απλοποίηση διεργασίας σε ένα µόνο στάδιο  
 Αποφυγή του διαλύτη διχλωροµεθάνιο – το νερό χρησιµοποιείται στη 
βιοκαταλυτική διαδικασία. 

 Αποφυγή προστασίας της καρβοξυλικής οµάδας 
 Eξοικονόµηση ενέργειας – η αντίδραση γίνεται στους 30οC έναντι των 50οC 
που απαιτούνται για το στάδιο της προστασίας.  

 Λιγότερα προβλήµατα ασφάλειας (PCl5) – η µη βιοκαταλυτική διεργασία 
απαιτούσε άνυδρες συνθήκες και οργανικούς διαλύτες (όπως ο PCl5) για την 
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αποφυγή αποσύνθεσης του προϊόντος, γεγονός που είχε ως συνέπεια την 
παραγωγή ρύπων, ιδιαίτερα επιβαρυντικών για το περιβάλλον. 

 Ανακύκλωση παραπροϊόντων (φαινυλοξικό οξύ και φαινοξυοξικό οξύ) που 
ελευθερώνονται από την πενικιλλίνη G µπορούν να ανακυκλωθούν στη 
διαδικασία ζύµωσης. Αντίθετα, ο εναλλακτικός τρόπος απαιτεί πρώτα την 
χρήση PCl5, µετά την παραγωγή 6-ΑΡΑ, και το φαινυλοξικό οξύ που 
ελευθερώνεται ως παραπροϊόν δεν ανακυκλώνεται. 

 Χρήση των εναλλακτικών πρώτων υλών. Οι ευρωτοµήκυτες που παράγουν 
πενικιλίνη αναπτύσσονται σε θρεπτικά µέσα καλλιέργειας που περιέχουν 
ποτισµένο µε οινόπνευµα καλαµπόκι (corn steep liquor), ένα υποπροϊόν που 
ήταν απόβλητο της επεξεργασίας καλαµποκιού.  
Με όµοιο τρόπο µια ενζυµική υδρόλυση δύο σταδίων από την D-

αµινοοξειδάση και γλουταρυλο-7-ACA ακυλάση χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
του 7-αµινο-κεφαλοσπορικού οξέος από την κεφαλοσπορίνη C ως πρόδροµο προϊόν 
για τις ηµισυνθετικές κεφαλοσπορίνες10. 
 
Βιοκαταλυτική παραγωγή ακρυλαµιδίου  

Το 1985 χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η υδρολάση νιτριλίου από το 
βακτήριο Rhodococcus rhodochrous J1 (E.C. 4.2.1.84) για τη µετατροπή του 
ακρυλονιτριλίου σε ακρυλαµίδιο (σχήµα 3), µία διαδικασία που χρησιµοποιείται 
σήµερα για την παραγωγή του τελευταίου σε µια κλίµακα πολλών χιλιάδων τόνων 
ετησίως. Το ακρυλαµίδιο είναι ένα σηµαντικό µονοµερές που απαιτείται για την 
παραγωγή µιας σειράς οικονοµικά χρήσιµων πολυµερών υλικών. Μπορεί να παραχθεί 
από την προσθήκη νερού στο ακρυλονιτρίλιο.  

Η βιοκαταλυτική αυτή µετατροπή αντικατέστησε µια χηµική διεργασία που 
περιλάµβανε όξινη κατάλυση και παρήγαγε ακρυλικό οξύ ως παραπροϊόν. Είναι 
απλούστερη από τη χηµική διαδικασία (µε καταλύτη Cu, ο οποίος δύσκολα 
αναγεννάται). Πραγµατοποιείται σε ήπιες συνθήκες (5°C) και όχι στις σχετικά 
υψηλές θερµοκρασίες (80-140°C) της χηµικής διεργασίας και επιτυγχάνεται 
υψηλότερη ποιότητα προϊόντων.  

CN CONH2H2O

nitrile hydratase

 
Σχήµα 3 
Μετατροπή του ακρυλονιτριλίου σε ακρυλαµίδιο 99,9% χρησιµοποιώντας ακινητοποιηµένα 
κύτταρα του Rh.rhodocrous J1 (400 g·l-1 ·h-1). Το ένζυµο από τα κύτταρα  αυτά περιέχει µόνο 
πολύ χαµηλή ενεργότητα αµιδάσης που διαφορετικά θα παρήγαγε το ανεπιθύµητο ακρυλικό οξύ 
από το ακρυλαµίδιο 11.  

Παραγωγή της βιταµίνης B2

Ένας µεγάλος αριθµός βιταµινών παράγονται σήµερα και καλύπτουν ένα 
µεγάλο ποσοστό της παγκόσµιας παραγωγής από µικροβιακές ζυµώσεις. Ειδικότερα, 
η βιταµίνη B2 (ριβοφλαβίνη) ως διαιτητικό συµπλήρωµα και στην ανθρώπινη 
διατροφή και στις ζωικές τροφές παράγεται σήµερα µε διάφορους τρόπους12: 

• Με χηµικό τρόπο και καλύπτει το 20% της παγκόσµιας παραγωγής 
• Με συνδυασµό χηµικών και ενζυµικών (µικροβιακών) µεθόδων, καλύπτοντας 

το 50% της παγκόσµιας παραγωγής. 
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• Με µικροοργανισµούς (De novo σύνθεση) και τη χρήση διαφόρων οργανικών 
υποστρωµάτων και καλύπτει το 30% της παγκόσµιας παραγωγής. 
Οι κυριότεροι µικροοργανισµοί που έχουν µέχρι σήµερα χρησιµοποιηθεί είναι 

οι Eremothecium ashbuci, Ashbya gossypii και η ζύµη Saccharomyces cerevisiae και 
ως υποστρώµατα η γλυκόζη, η ριβόζη, η σακχαρόζη και διάφορα ακατέργαστα 
αµυλούχα (όπως η µελάσσα). 

Από το 1990 η βιταµίνη B2 παράγεται µε βιοκαταλυτική ζύµωση µε τη 
βοήθεια του Ashbya gossypii. Για την παραγωγή της βιταµίνης B2 χρησιµοποιούνται 
ειδικές αποστειρωµένες δεξαµενές ανάδευσης (ζυµωτήρες). Μια καλλιέργεια του 
µύκητα Ashbya gossypii εισάγεται στους ζυµωτήρες µαζί µε διάφορες θρεπτικές 
ουσίες, συµπεριλαµβανοµένου και φυτικού ελαίου. Η θερµοκρασία ρυθµίζεται στη 
βέλτιστη θερµοκρασία για τη ανάπτυξη του µύκητα. Έτσι παράγονται αντίγραφα 
(replicates) του µικροοργανισµού που παράγουν και εκκρίνουν τη βιταµίνη B2 στο 
ζυµωτήρα.  

Έχει επιτευχθεί ο προσδιορισµός των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την 
ενζυµική παραγωγή13. Χρησιµοποιώντας αυτά τα επιστηµονικά αποτελέσµατα, η 
παραγωγή βιταµίνης B2 αυξήθηκε σηµαντικά. Με βιοτεχνολογικές µεθόδους 
επιτεύχθηκε αύξηση της παραγωγικότητας του µικροοργανισµού κατά 20% και τα 
ένζυµα διαδραµάτισαν έναν βασικό ρόλο. Ορισµένα ένζυµα επέτρεψαν στο µύκητα 
Ashbya gossypii να ζήσει σε φυτικά έλαια και να παράγουν τη βιταµίνη B2 από αυτές 
τις ανανεώσιµες πρώτες ύλες. 

 
Παρασκευή χηµικών προϊόντων από υδρογονάνθρακες  

Οι ερευνητές John Frost και Karen Drafts14 έχουν χρησιµοποιήσει γενετικά 
τροποποιηµένα µικρόβια για να δηµιουργήσουν νέους δρόµους σε ιατρικά φυσικά 
προϊόντα και χηµικές ουσίες για τη βιοµηχανία, χρησιµοποιώντας απλούς 
υδατάνθρακες, όπως D-γλυκόζη, D-ξυλόζη και L-αραβινόζη ως πρώτες ύλες. Οι 
υδατάνθρακες λαµβάνονται από τα φυτά, που αντιπροσωπεύουν έναν απολύτως 
ανανεώσιµο πόρο, παρά από το πετρέλαιο - τη µη ανανεώσιµη πηγή πολλών 
κλασικών οργανικών χηµικών ουσιών.  

Έτσι, έχουν παραχθεί στελέχη από το Escherichia coli που µετατρέπουν τη D-
γλυκόζη στα διάφορα παράγωγα 15-17 (σχήµα 4). Τα παραδείγµατα περιλαµβάνουν τη 
καταλυοµένη από µικρόβια σύνθεση από D- γλυκόζη του γαλλικού οξέος (που το 
αποκτούσαν προηγουµένως από τα καρύδια Couteria tinctoria), πρώτη ύλη για το 
trimethoprin, ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο αντιβιοτικό. Το αδιπικό οξύ 
χρησιµοποιείται για την παρασκευή του Nylon 6,6, το οποίο αποτελείται από 
εναλασσόµενες µονάδες αδιπικού οξέος και 1,6-διαµινοεξανίου.  

Η παραδοσιακή πρώτη ύλη γι αυτές τις ενώσεις είναι το βενζόλιο µε τη 
γνωστή καρκινογόνο δράση του. Χρησιµοποιώντας γλυκόζη στη θέση του βενζολίου 
το βιοσυνθετικό αυτό µονοπάτι µπορεί να συντελέσει στη µείωση της χρήσης 
αρκετών αντιδραστηρίων που εµφανίζουν υψηλή τοξικότητα. Αυτή η σύνθεση 
πραγµατοποιείται στο νερό στη θέση οργανικών διαλυτών. Παρόλο που η 
συναπαίτηση για γλυκόζη ως πρώτη ύλη σ’ αυτές τις µετατροπές, περιορίζει την 
απόλυτη απόδοση τους, ωστόσο η εκµετάλλευση των βιοσυνθετικών σταδίων, έφερε 
αποτέλεσµα σε πολλές από αυτές, πλησιάζοντας το θεωρητικό µέγιστο για παραγωγή 
του κατάλληλου τελικού προϊόντος από γλυκόζη. 
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Σχήµα 4 
Στελέχη του Eschericia coli µετατρέπουν τη D-γλυκόζη σε µια σειρά από παράγωγες ενώσεις. 
1.Κινικό οξύ 2.cis,cis-µουκονικό οξύ 3.κατεχόλη 4. φαινυλαλανίνη, 5.φαινυλ-λακτικό οξύ 6. 
σουκινικό οξύ 7. 3-δευδροσουκινικό οξύ. John Frost και Karen Drafts, Green  Chemistry 
Challenge Award, 1998 

 
Οι ερευνητές αυτοί χρησιµοποιώντας βιοτεχνολογικές τεχνικές για να 

χειριστούν το µεταβολικό µονοπάτι του σικινικού οξέος (υπεύθυνου για την 
παραγωγή πολλών αρωµατικών ενώσεων στη φύση), διαπίστωσαν ότι σηµαντικές 
ενώσεις όπως η υδροξυκόνη, η κατεχόλη, η βανιλλίνη και το αδιπικό οξύ, µπορούν να 
παραχθούν σε κλίµακα βιοµηχανικής παραγωγής.  

Ειδικότερα, η κατεχόλη αποτελεί µια σηµαντική χηµική δοµική µονάδα που 
χρησιµοποιείται για να συντεθούν αρωµατικές ουσίες (π.χ. βανιλλίνη, eugenol, 
isoeugenol), φαρµακευτικά είδη (π.χ. L-DOPA, αδρεναλίνη, παπαβερίνη), τα 
αγροχηµικά (π.χ. carbofuran, propoxur) και αναστολείς πολυµερισµού και 
αντιοξειδωτικά (π.χ. 4-t-βουτυλο-κατεχόλη, veratrol). Αν και κάποια ποσότητα 
κατεχόλης αποστάζεται από την πίσσα άνθρακα, το βενζόλιο είναι η πρώτη ύλη για 
την κύρια παραγωγή κατεχόλης (περίπου 21 εκατοµµύρια kg κατεχόλης παράγονται 
συνολικά κάθε χρόνο). 

Η σύνθεση κατεχόλης των Draths-Frost χρησιµοποιεί ένα ενιαίο, γενετικά 
κατασκευασµένο µικρόβιο για να καταλύσει τη µετατροπή της γλυκόζης σε κατεχόλη 
που συσσωρεύει εξωκυτταρικά. Το άµυλο, η ηµικυτταρίνη και η κυτταρίνη µπορούν 
να χρησιµεύσουν ως τις ανανεώσιµες πρώτες ύλες από τις οποίες προέρχεται η 
γλυκόζη. 
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Σχήµα 5 
Ενζυµική παραγωγή του αδιπικού οξέος [4]  µετά από µετατροπή της D-γλυκόζης[1] σε 
3-δευδροσικιµικό[2] και cis,cis µουκονικό οξύ[3]. Η εναλλακτική σύνθεση 
χρησιµοποιεί το βακτήριο E.coli, έχει αντικαταστήσει το βενζόλιο ως πρώτη ύλη και 
πραγµατοποιείται σε νερό και όχι σε οργανικούς διαλύτες.  
 

Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές συνθέσεις του αδιπικού οξέος και της 
κατεχόλης, οι συνθέσεις Draths-Frost είναι βασισµένες στη χρήση ανανεώσιµων 
πρώτων υλών, υδατανθράκων ως πρώτες ύλες και της µικροβιακής βιοκατάλυσης 
(σχήµα 5).  Κάθε µόριο µιας χηµικής ουσίας που γίνεται από έναν υδατάνθρακα 
µπορεί να µετρηθεί ως πίστωση λόγω του διοξειδίου του άνθρακα που καθηλώνεται 
από τα φυτά για να σχηµατιστεί ο υδατάνθρακας και δεν εκπέµπεται. Επίσης οι 
βιοκαταλυτικές (µέσω άθικτων µικροβίων) συνθέσεις Draths-Frost χρησιµοποιούν το 
νερό ως διαλύτη, περιβαλλοντικές πιέσεις και θερµοκρασίες που συνήθως δεν 
υπερβαίνουν εκείνη του ανθρώπινου σώµατος. 

 
Παραγωγή βιοπολυµερών  

Τα πολυυδροξυ-αλκανοϊκά οξέα (ΡΗΑ) είναι βιοαποικοδοµήσιµα 
θερµοπλαστικά ελαστοµερή και µοιάζουν σε πολλές ιδιότητες µε τα πολυπροπυλένια. 
Η σύνθεση τους αρχίζει µε τη µετατροπή της πρόδροµης πηγής άνθρακα σε ακυλο-
συνένζυµο Α το οποίο εισέρχεται στον κύκλο της β-οξείδωσης. Η παραγωγή 
βιοαποικοδοµήσιµων πλαστικών παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον καθώς σχετίζεται 
µε βιοµηχανικές εφαρµογές σχετικές µε το περιβάλλον και την υγεία 18,19:  

Πρόσφατα, έχει µελετηθεί η χρήση της κυτταρινάσης στον πολυµερισµό 
ενεργών γλυκοσιδικών µονοµερών για την παραγωγή πολυσακχαριτών µε 
συγκεκριµένη δοµή. 
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Σχήµα 6  
Οι λιπάσες χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πολυεστέρων µε πολυµερισµό λακτονών18. 
 

Επίσης οι λιπάσες χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πολυεστέρων µε 
πολυµερισµό λακτονών, καρβονυλική συµπύκνωση υδροξυεστέρων ή µε τον 
πολυµερισµό ενός µίγµατος από διόλη/διεστέρα ή διόλη/δικαρβονυλικά οξέα (σχήµα 
6). 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα αυτών των ενζύµων υδρόλυσης για την παραγωγή 
πολυµερών µπορεί να είναι η αντιστρέψιµη αντίδραση µεταξύ του πολυµερισµού και 
της αποικοδόµησης 20-22.  

Οι πολυµερείς αλυσίδες, περιέχουν µονάδες που µπορούν να υδρολυθούν 
ενζυµικά,. Έτσι διασπώνται από τα ένζυµα αυτά για να παράγουν τµήµατα µικρού 
µοριακού βάρους που εν δυνάµει πολυµερίζονται ξανά ως αρχικά προϊόντα 
αποικοδόµησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βιοδιάσπασης, αυτά τα χαµηλά 
τµήµατα µοριακού βάρους ενσωµατώνονται στα µικροβιακά κύτταρα για περαιτέρω 
αφοµοίωση που ελευθερώνει το διοξείδιο του άνθρακα και νερό ως τελικά προϊόντα. 
Αφ' ετέρου, τα παραχθέντα τµήµατα χαµηλά µοριακού βάρους ως αρχικά προϊόντα 
αποικοδόµησης µπορούν να συνδυαστούν από το ένζυµο για να παράγουν µια 
αναγεννηµένη πολυµερή αλυσίδα.  

Έχει δειχθεί ότι οι πολυεστέρες και τα πολυκαρβονικά µετατρέπονται σε 
κυκλικά ολιγοµερή στους οργανικούς διαλύτες από τη δράση της λιπάσης, τα οποία 
εύκολα πολυµερίζονται ξανά, σχηµατίζοντας ένα πολυµερές ψηλού µοριακού βάρους. 
Εποµένως, η ενζυµική αποκοδόµηση του πολυµερούς µπορεί να οδηγήσει σε βιώσιµη 
χηµική ανακύκλωση των πλαστικών.  

 

ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ  
Τα υδρολυτικά ένζυµα εµφανίζουν συχνά µεγάλη ενεργότητα αλλά και 

σταθερότητα (σε θερµοκρασίες επάνω από 95οC), όταν χρησιµοποιούνται σε διαλύτη 
υπερκρίσιµο CO2 23 Ιδιαίτερα για τις λιπάσες διαπιστώθηκε ότι σε χαµηλές 
συγκεντρώσεις νερού καταλύουν αντιδράσεις σύνθεσης (σχηµατισµός εστέρα και 
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αµιδίου), ενώ σε υψηλότερες συγκεντρώσεις νερού αντιδράσεις υδρόλυσης. Έτσι 
πραγµατοποιήθηκε η αντίδραση trans-εστεροποίηση παρουσία της λιπάσης Candida 
rugosa σε υπερκρίσιµο CO2 , µε απόδοση (του S προϊόντος) 48% και εκλεκτικότητα 
100% (σχήµα 7). Τα αποτελέσµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το ξηρό 
συµπιεσµένο CO2 σταθεροποιεί τη πρωτεϊνική δοµή του χρησιµοποιηµένου ακινητο-
ποιηµένου ενζύµου. Καµιά αρνητική επίδραση της θερµοκρασίας, της πίεσης και του 
διαλύτη στην εναντιοεκλεκτικότητα δεν παρατηρείται. Η υψηλή εναντιο-
εκλεκτικότητα επιτρέπει µια µετατροπή 50% µε την περίσσεια εναντιοµερούς πολύ 
κοντά στο 100%. 

(S) 
Ph

OH

+ CH 3COOCH=CH 2

Candida
 rugosa
  lipase

CO 2 /24 h

Ph

OH

+

Ph

O

O  
Σχήµα 7 
trans-εστεροποίηση παρουσία της λιπάσης Candida rugosa (kinetic resolution) : µια 
εναλλακτική διαδικασία, η χρήση δηλαδή υπερκρίσιµου διοξειδίου του άνθρακα, ως 
διαλύτη για ενζυµικές αντιδράσεις 18 

 
 Η λιπάση Candida antarctica  24 αποδείχθηκε ότι καταλύει αντιδράσεις 

υδρόλυσης, αλκοόλυσης και αµµωνιόλυσης χρησιµοποιώντας τα ιονικά υγρά που 
αποτελούνται από άλατα του 1-βουτυλο-3-µεθυλο-ιµιδαζολίου µε εξαφθορο-
φωσφορικό ή τετραφθορο-βορικό ως µέσα αντίδρασης. Τα ποσοστά αντίδρασης ήταν 
γενικά συγκρίσιµα µε, ή καλύτερα από, εκείνα που παρατηρήθηκαν στα οργανικά 
µέσα 82,84 . 

Ανάλογη trans-εστεροποίηση έχει επιτευχθεί παρουσία της λιπάσης Candida 
antarctica (CalB) σε συνδυασµό πράσινων διαλυτών : ιονικό υγρό [BMIM][TF2N] 
/υπερκρίσιµο CO2. Αποτελεί ένα νέο και περιβαλλοντικά αποδεκτό πρωτόκολλο για 
τις ενζυµικές αντιδράσεις σε ιονικά υγρά. Χρησιµοποιεί το υπερκρίσιµο CO2 ως 
κινητή φάση, τα προϊόντα λαµβάνονται σε solvent-free µορφή και το ένζυµο/ ιονικό 
υγρό µίγµα µπορεί να ανακυκλωθεί µέσα σε συνεχείς διαδικασίες ροής. 
Συµπερασµατικά, η trans-εστεροποίηση παρουσία της λιπάσης CaLB σε 
[BMIM][TF2N] / υπερκρίσιµο CO2 παρουσιάζει : 

• Αύξηση  ενεργότητας και εκλεκτικότητας του ενζύµου. Το ιονικό υγρό που 
περιέχει τον καταλύτη ανακυκλώθηκε 4 φορές χωρίς απώλεια της 
ενεργότητάς του. 

• Αντικατάσταση των µη φιλικών προς το περιβάλλον οργανικών διαλυτών. 
Επιπλέον, αντίθετα από τους οργανικούς διαλύτες συγκρίσιµης πολικότητας, 

οι ιονικοί διαλύτες συχνά δεν αδρανοποιούν τα ένζυµα, και αυτό απλοποιεί τις 
αντιδράσεις που περιλαµβάνουν τα πολικά υποστρώµατα όπως τα σάκχαρα. Οι 
βιοκαταλυτικές αντιδράσεις στα ιονικά υγρά έχουν παρουσιάσει επίσης υψηλότερη 
εκλεκτικότητα, µεγαλύτερους ρυθµούς και µεγαλύτερη ενζυµική σταθερότητα. Όµως, 
σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές παρουσιάζονται και δυσκολίες στον καθαρισµό των 
ιονικών υγρών και τον έλεγχο ενεργότητας νερού και pH, υψηλότερο ιξώδες και 
προβλήµατα µε την αποµόνωση προϊόντων25.  
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Συµπερασµατικά, τα πιθανά οφέλη από τη χρήση των ενζύµων σε ιονικά υγρά ή / και 
σε υπερκρίσιµο CO2 είναι : 

• Υψηλότερη ενεργότητα σε σύγκριση µε οργανικούς διαλύτες 
• Υψηλότερη εναντιο-εκλεκτικότητα 
• Μεγαλύτερη λειτουργική σταθερότητα 
• ∆ιαχωρισµός προϊόντος / ανακύκλωση βιοκαταλύτη 
• Εισαγωγή νέων δεδοµένων στους µηχανισµούς των ενζύµων 
 

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ 
Η χηµική επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, συχνά περιλαµβάνει υδρόλυση 

µε όξινους ή βασικούς καταλύτες, αποτέφρωση σε υψηλές θερµοκρασίες ή ακόµα και 
οξείδωση παρουσία κάποιου µετάλλου.  

Η βιοκαταλυτική επεξεργασία οργανικών αποβλήτων παρέχει µια 
περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση στη διαχείρηση των αποβλήτων, αφού µπορεί να 
οδηγήσει στη πλήρη αποσύνθεση τους σε διοξείδιο του άνθρακα και ανόργανα ιόντα 
(βιοδιάσπαση) ή στη µετατροπή κάποιων τοξικών αποβλήτων σε κάποια µη τοξικά 
συγκεκριµένης δοµής (βιοµετατροπή). Οι περιορισµοί και οι παράµετροι της 
µικροβιακής επεξεργασίας πολύπλοκων βιοµηχανικών αποβλήτων έχουν 
θεσµοθετηθεί εδώ και πολύ καιρό. Το ενδιαφέρον σήµερα επικεντρώνεται στη 
βιοκαταλυτική επεξεργασία συγκεκριµένων υλικών στα απόβλητα. 

Οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, 
απαιτούν τη χρήση των ορυκτών καυσίµων που έχουν µια πολύ χαµηλή συγκέντρωση 
θείου, παρά το γεγονός ότι ο εφοδιασµός µε ακατέργαστο πετρέλαιο χαµηλής 
περιεκτικότητας σε θείο εξαντλείται. Οι συµβατικές διαδικασίες, όπως η 
υδροαποθείωση (hydrodesulfurisation) είναι πολύ χρήσιµες, αποτελεσµατικές και 
µάλλον φτηνές για την επεξεργασία των παραγώγων πετρελαίου µε υψηλή 
περιεκτικότητα θείου. Όµως η επίτευξη πλήρους αποθείωσης που απαιτείται από τα 
νέα συγκεκριµένα πρότυπα (specifations) είναι δαπανηρή, απαιτώντας τη χρήση των 
περίπλοκων και ακριβών καταλυτών που λειτουργούν σε υψηλές πιέσεις και 
θερµοκρασίες. 

Υπάρχουν στοιχεία ότι και οι αναερόβιοι και αεροβικοί µικροοργανισµοί είναι 
σε θέση να µετατρέψουν τις αρωµατικές ενώσεις θείου χωρίς καταστροφή των 
αλειφατικών ή αρωµατικών υδρογονανθράκων. Συνήθως οι αναερόβιοι οργανισµοί 
αναπτύσσουν υψηλή εκλεκτικότητα αλλά πολύ χαµηλή ενεργότητα. Σε αντίθεση, ο 
αεροβικός µεταβολισµός παρουσιάζει ενεργότητα αλλά συνήθως φτωχή 
εκλεκτικότητα. ∆ιάφορα στελέχη έχουν περιγραφεί που είναι σε θέση να 
αποθειώσουν οργανοθειϊκά µόρια από το αεροβικό µονοπάτι 4-S, µε το οποίο 
αποφεύγεται η καταστροφή της οργανικής δοµής26. 

Αρκετά από αυτά τα στελέχη είναι σε θέση να αφαιρέσουν το θείο από µόρια 
που είναι µόλις και µετά βίας δραστικά στις διεργασίες υδροαποθείωσης, όπως το 
διβενζοθειοφαίνιο (DBT) και τα αλκυλικά παράγωγά του (σχήµα 8) Η αποθείωση 
έχει πραγµατοποιηθεί µε τους µεσόφιλους οργανισµούς Rhodococcus erythropolis, R. 
sphaericus, R. rhodochrous και Arthrobacter sp. και τους θερµόφιλους οργανισµούς 
Paenibacillus sp 27.  

Έχει γίνει ουσιαστική έρευνα για το µοριακό µηχανισµό της βιοκαταλυτικής 
αποθείωσης. Αρκετές ερευνητικές και οικονοµικές αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη 
για τα παράγωγα πετρελαίου που αντιµετωπίζονται καλύτερα µέσω της 
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βιοκαταλυτικής αποθείωσης, καθώς και για τα πιθανά προβλήµατα και την 
αποδοτικότητα.  
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Σχήµα 8 
Μετατροπή του διβενζοθειοφαίνιου σε 2-υδροξυδιφαινύλιο από το βακτήριο Rhodococcus 
erythropolis IGTS8 σε συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος18. Απαιτούνται δύο 
συνένζυµα( NADH και FMNH2). 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι χηµικές µετατροπές που καταλύονται από ένζυµα : 
 ευρέως αναγνωρίζονται ως εναλλακτικές λύσεις έναντι της παραδοσιακής (µη 

βιολογικής) οργανικής σύνθεσης και κατάλληλες λύσεις σε ορισµένα δυσεπίλυτα 
προβλήµατα της οργανικής σύνθεσης. 

 έχουν την δυνατότητα να ανασχεδιαστούν για την εξάλειψη ή την ελάττωση 
της χρήσης των επικίνδυνων οργανικών διαλυτών.  

 δεν είναι µόνο φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις είναι 
πιο αποδοτικές και οικονοµικές σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους.  
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