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Enzyme – mediated polymer synthesis
Summary
Enzyme – mediated polymer synthesis in non-natural environments has
significantly expanded in scope and impact over the past 10 years. This review
focuses on a rapidly expanding research activity where in vitro enzyme catalysis
is used for the synthesis of polyesters, polycarbonates, polyphenols, vinyl polymers, as well as natural and artificial oligosaccharides like cellulose, amylose,
xylan, and chitin. The inclination to use enzymes for polymer synthesis has been
fuelled by a desire to carry out these reactions in the absence of heavy metal-based catalysts, under mild conditions and with high selectivity. The aspects of
this work that include enzyme-catalyzed step-growth polycondensation, chain-growth ring-opening polymerizations, oxidation polymerization and corresponding transesterification of macromolecular substrates are discussed. The polymerization utilizes mainly hydrolases and oxidoreductases as catalysts. Characteristic features of enzymatic polymerizations are also discussed.
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Enzymy od wieków stosowane s¹ w ró¿nych dziedzinach
dzia³alnoœci cz³owieka, np. w przemyœle spo¿ywczym, farmaceutycznym, skórzanym. Pierwsze, œwiadome zastosowania izolowanych enzymów mia³o miejsce w XIX w., jednak dopiero w drugiej po³owie XX w. w pe³ni rozwinê³a siê technologia wyodrêbniania enzymów. Do dziœ poznano ju¿ ponad 3500 enzymów.
Zastosowanie enzymów jako biokatalizatorów w syntezie organicznej wi¹¿e siê z przeniesieniem ich z naturalnego œrodowiska
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do bardzo odmiennych warunków, w których u¿ywa siê ich w reakcjach ró¿nych
zwi¹zków chemicznych, nie bêd¹cych naturalnymi substratami. Jednak¿e rozwijaj¹ca siê ostatnio bioin¿ynieria pozwala na otrzymanie zmodyfikowanych enzymów
o zwiêkszonej stabilnoœci i stereoselektywnoœci.
Z chemicznego punktu widzenia enzymy maj¹ wiele zalet. Szybkoœæ reakcji w obecnoœci enzymu mo¿e byæ 109-1015 razy wiêksza ni¿ szybkoœæ reakcji w tych samych warunkach bez u¿ycia enzymu. Enzymy s¹ chemo-, regio-, stereo- i enancjoselektywne,
mo¿na nimi zast¹piæ drogie i trudne w u¿yciu katalizatory, jak np. toksyczne kompleksy
metali. Zu¿yte enzymy s¹ nietoksyczne dla œrodowiska i ³atwo ulegaj¹ biodegradacji.
Wiele jest informacji dotycz¹cych typowych procesów chemicznych z udzia³em
enzymów, natomiast zastosowanie enzymów w polimeryzacji i polikondensacji notuje siê od stosunkowo niedawna, chocia¿ wiadomo, ¿e polimery naturalne wytwarzane s¹ in vivo z udzia³em enzymów.
Najczêœciej wykorzystywanymi enzymami w reakcjach prowadz¹cych do zwi¹zków
wielkocz¹steczkowych s¹ lipazy. Ponad 100 lat minê³o od czasu gdy mikrobiolog Eijkmann doniós³, ¿e bakterie mog¹ produkowaæ i wydzielaæ lipazy. Dzisiaj wiadomo, ¿e
lipazy s¹ aktywne nie tylko w uk³adach wodnych, ale tak¿e w rozpuszczalnikach organicznych. Enzymy te wykazuj¹ wyj¹tkow¹ chemo-, regio- i stereoselektywnoœæ, dlatego te¿ sta³y siê atrakcyjnymi katalizatorami w chemii organicznej. Mo¿liwoœæ wykorzystania do ich wytwarzania mikroorganizmów, takich jak grzyby i bakterie sprawia, ¿e
obecnie s¹ one dostêpne w du¿ych iloœciach. Struktura krystaliczna niektórych lipaz
jest ju¿ okreœlona, co pozwala z kolei na rozwój ró¿nych strategii katalitycznych z ich
udzia³em. Na koniec, lipazy nie wymagaj¹ stosowania kofaktorów, jak równie¿ s¹ na
tyle selektywne, ¿e ograniczaj¹ udzia³ reakcji ubocznych. Wszystko to czyni lipazy najwszechstronniejsz¹ grup¹ biokatalizatorów stosowanych w chemii organicznej.
Polimery, takie jak polisacharydy, poliestry i polifenole budz¹ du¿e zainteresowanie ze wzglêdu na ich biodegradowalnoœæ i mo¿liwoœæ wytwarzania z odtwarzalnych
surowców. Dostêpne handlowo lipazy pochodz¹ce z ró¿nych Ÿróde³ nadaj¹ siê do katalizy polireakcji monomerów o z³o¿onej budowie strukturalnej zawieraj¹cych grupy
funkcyjne. Polireakcja z udzia³em enzymów zwykle biegnie z du¿¹ wydajnoœci¹ [1].
„Polireakcjê enzymatyczn¹” mo¿na zdefiniowaæ jako polikondensacjê lub polimeryzacjê prowadzon¹ in vitro z udzia³em katalizatora w postaci izolowanego enzymu [2].

2. Polikondensacja katalizowana enzymami
2.1. Synteza poliestrów
Lipazy s¹ najczêœciej wykorzystywanymi enzymami w katalizie poliestryfikacji.
Synteza poliestrów z udzia³em lipazy mo¿e byæ prowadzona z wykorzystaniem hydroksykwasów karboksylowych lub dioli i kwasów dikarboksylowych w uk³adach
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Schemat 1. Synteza poliestrów z udzia³em lipazy.

niewodnych (schemat 1) [3-7]. Ciê¿ar cz¹steczkowy tak otrzymanych poliestrów dochodzi do 50 000.
Ostatnio wykazano, ¿e polikondensacja dioli i kwasów dikarboksylowych z udzia³em lipazy Pseudomonas cepacia (lipaza PC) mo¿e byæ prowadzona tak¿e w uk³adzie
wodnym [8]. Reakcja w temperaturze 45°C po 24 h prowadzi³a do poliestru o ciê¿arze cz¹steczkowym 1600 z wydajnoœci¹ 43%.
U¿ycie aktywowanych estrów w polikondensacji prowadzi do poliestru z wiêksz¹ ³atwoœci¹ i wydajnoœci¹. Najczêœciej wykorzystuje siê w tym celu grupy trihalogenoetylowe [9,10].
Prekursorem badañ nad syntez¹ optycznie czynnych oligoestrów wykorzystuj¹cych enancjoselektywnoœæ lipazy by³ Klibanov i wsp. [11]. Wykorzysta³ on enancjoselektywnoœæ lipazy ze œwiñskiej trzustki – PPL do katalizowania reakcji miêdzy racemicznym diestrem i achiralnym diolem lub racemicznym diolem i achiralnym diestrem. W obu przypadkach, powstawa³y trimery i tetramery typu AA-BB-AA
i AA-BB-AA-BB-AA oraz ma³e iloœci oligomerów o wiêkszym ciê¿arze cz¹steczkowym
[12]. Powsta³e oligomery o koñcowych grupach hydroksylowych by³y wynikiem stosowania nadmiaru diolu. Berkane i in. rozwa¿ali wp³yw warunków enzymatycznej
reakcji transestryfikacji na tworzenie siê produktów cyklicznych [13].
Morrow i Wallace (14) badali wp³yw stechiometrii reakcji trans-3,4-epoksyadypinianu bis(2,2,2-trichloroetylowego) z 1,4-butanodiolem katalizowanej lipaz¹ PPL na
wydajnoœæ i budowê polimeru [15]. Po 120 h otrzymali oni produkt o ciê¿arze
cz¹steczkowym Mw = 7900. Poliestry otrzymane przez Wallace’a i Morrowa mia³y
wysok¹ czystoœæ optyczn¹, powy¿ej 95% (schemat 2).

Schemat 2. Synteza poliestrów optycznie czynnych.
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Schemat 3. Polikondensacja adypinianu diwinylu z diolami katalizowana lipaz¹.

Reakcja dioli z aktywowanymi diestrami winylowymi biegnie w sposób nieodwracalny ze wzglêdu na przegrupowanie produktu ubocznego – alkoholu winylowego
w stabilny termodynamicznie aldehyd octowy. Dlatego te¿ i diestry winylowe znalaz³y
zastosowanie w enzymatycznej polikondensacji. Polikondensacja adypinianu diwinylu
z diolami prowadzi do poliestru o ciê¿arze cz¹steczkowym 6700 (schemat 3) [16].
Uyama i in. [17] prowadzili polikondensacjê estrów diwinylowych aromatycznych
kwasów dikarboksylowych (kwas izoftalowy, tereftalowy, p-fenylenodioctowy) z glikolami wykorzystuj¹c ró¿ne lipazy jako katalizatory. Reakcjê prowadzono w heptanie w temp. 60°C. Wykazali, ¿e spoœród badanych lipaz: Candida antarctica (lipaza CA),
Candida cylinderacea (lipaza CC), Mucor meihei (lipaza MM), Pseudomonas cepacia (lipaza
PC), Pseudomonas fluorecens (lipaza PF) i lipaza ze œwiñskiej trzustki (PPL), najwiêksz¹
wydajnoœæ daje siê uzyskaæ stosuj¹c lipazê Candida antarctica. W obecnoœci lipazy CA
otrzymano oligomer o ciê¿arze cz¹steczkowym Mw = 5500 z wydajnoœci¹ 74%.
Knani i in. [18] badali wp³yw rodzaju enzymu, rozpuszczalnika, stê¿enia, czasu
reakcji i innych parametrów na kondensacjê e-hydroksyheksanianu metylu. Chaudhary i in. [19] w wyniku transestryfikacji adypinianu diwinylowego 1,4-butanodiolem
katalizowanej lipaz¹ (Novozym-435) otrzymali poliester o ciê¿arze cz¹steczkowym
Mw = 23 000. Wykazali, ¿e ciê¿ar cz¹steczkowy i rodzaj grup koñcowych s¹ funkcj¹:
zawartoœci wody w enzymie, stosunku wagowego enzymu do substratu, stosunku
molowego monomeru i diolu i temperatury reakcji. Rodney i Kobayashi [16,20]
otrzymywali alifatyczne poliestry poddaj¹c homopolikondensacji monomery typu
AA-BB u¿ywaj¹c lipazy (Novozym-435) jako katalizatora.
Inne enzymatyczne reakcje transestryfikacji prowadz¹ce do optycznie czynnych
polimerów opisa³ Wallace i Morrow [9,21]. Gutman i in. badali konkurencyjnoœæ oligomeryzacji i cyklizacji w-hydroksyestrów w obecnoœci lipazy [22].

2.2. Synteza polisacharydów
2.2.1. Synteza celulozy
Pomimo wielu prób syntezy celulozy in vitro [23,24] dopiero pod koniec
ubieg³ego wieku grupie Kobayashiego uda³o siê otrzymaæ syntetyczn¹ celulozê metod¹ polireakcji enzymatycznej [25]. Aby enzymatyczna reakcja mia³a miejsce monoBIOTECHNOLOGIA 2 (69) 48-68 2005
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Schemat 4. Synteza celulozy z udzia³em celulazy.

mer musi byæ rozpoznawany przez enzym jako substrat. Jako enzym wybrano celulazê, zewn¹trzkomórkowy enzym hydrolizy celulozy. Natomiast substratem by³a pochodna disacharydu – fluorek b-cellobiosylu, który wczeœniej by³ ³atwo rozpoznawalny przez celulazê w reakcji jego hydrolizy. Po³o¿enie atomu fluoru w pierœcieniu
by³o tak dobrane, aby reakcja monomeru wed³ug „mechanizmu podwójnego podstawienia” aktywnych miejsc enzymu [26] prowadzi³a do celulozy b(1®4). W reakcji
tej syntetyczna celuloza o stopniu polimeryzacji DP » 22 tworzy³a siê z wydajnoœci¹
54% (schemat 4) [25]. Kobayashi postuluje, ¿e reakcja z udzia³em 5% wag. celulazy
przebiega wg mechanizmu aktywowanego monomeru.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e polikondensacja, w której uwalnia siê HF nie wymaga stosowania strategii zabezpieczania i odbezpieczania grup OH. Ta syntetyczna celuloza ma strukturê podobn¹ do celulozy naturalnej. W badaniach 13C NMR i dyfrakcji
rentgenowskiej wykazano krystaliczn¹ strukturê celulozy II. Celuloza I jest form¹
metastabiln¹ ze wzglêdu na strukturê równolegle u³o¿onych ³añcuchów polisacharydu, natomiast celuloza II ma strukturê przeciwrównolegle u³o¿onych ³añcuchów
i jest form¹ termodynamicznie stabiln¹. Dobieraj¹c uk³ad rozpuszczalników i odpowiednio oczyszczony enzym uda³o siê otrzymaæ in vitro odmianê polimorficzn¹ celulozy I. Ten rodzaj kontroli struktury polimeru wy¿szego rzêdu podczas polireakcji
by³ po raz pierwszy zaobserwowany przez grupê Kobayashiego i nazwany „choroselektywnoœci¹” [27] od greckiego s³owa „choros” (cwroV) oznaczaj¹cego przestrzeñ.
Koncepcja ta mo¿e byæ stosowana dla polimeryzacji, w której tworz¹ siê ³añcuchy
polimeru maj¹ce kierunek.
Przedstawiona metoda z wykorzystaniem fluoropochodnej w polireakcji katalizowanej enzymatycznie by³a równie¿ zastosowana do syntezy innych oligosacharydów [28-30].

2.2.2. Synteza amylozy
Stosuj¹c podobn¹ strategiê z u¿yciem fluorku a-maltosylu jako monomeru
i a-amylazy jako enzymu otrzymano oligomeryczn¹ amylozê z wi¹zaniami glikozydowymi a(1®4) [31]. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e amylozê otrzymano z dobr¹ wydajnoœci¹
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równie¿ w reakcji transglikozydacji stosuj¹c 1-fosforan a-glukozy jako monomer
i fosforylazê a-glukanu (transferaza) jako enzym [32].

2.2.3. Synteza ksylanu
Ksylan jest wa¿nym sk³adnikiem hemicelulozy wystêpuj¹cej w œciankach komórek roœlinnych. Okaza³o siê, ¿e równie¿ do jego syntezy in vitro mo¿na zastosowaæ
opisan¹ strategiê. Fluorek b-ksylobiosylu kondensowa³ w obecnoœci enzymu ksylanazy daj¹c z du¿¹ wydajnoœci¹ syntetyczny ksylan o strukturze b(1®4) (schemat 5)
[33].

Schemat 5. Synteza ksylanu katalizowana enzymatycznie.

2.2.4. Synteza chityny
W syntezie chityny, mukopolisacharydu wystêpuj¹cego w pancerzach bezkrêgowców, zastosowano poliaddycjê z otwarciem pierœcienia pochodnej oksazolinowej chitobiozy katalizowan¹ enzymem chitynaz¹. Badania CP/MAS 13C NMR wykaza³y regio- i stereoselektywn¹ reakcjê z inwersj¹ konfiguracji na atomie wêgla C1
prowadz¹c¹ do tworzenia wi¹zañ b(1®4) (schemat 6) [34].

Schemat 6. Synteza chityny katalizowana enzymatycznie.
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Schemat 7. Synteza naprzemiennie metylowanej celulozy.

Schemat 8. Synteza hybrydowego polisacharydu.

2.3. Synteza nienaturalnych polisacharydów
Metodê z fluoropochodnymi disacharydów zastosowano równie¿ w syntezie nienaturalnych sacharydów, takich jak naprzemiennie 6-O-metylowana celuloza z udzia³em celulazy jako katalizatora (schemat 7) [35,36]. Zadzia³a³a tu regu³a Fischera
„zamka i klucza”. Nale¿y podkreœliæ, ¿e takiej pochodnej celulozy nie mo¿na otrzymaæ w wyniku metylowania celulozy.
Grupie Kobayashiego uda³o siê równie¿ otrzymaæ hybrydê celulozy i ksylanu wychodz¹c z fluorku b-ksylanopiranozylo-glukopiranozylowego i stosuj¹c enzym ksylanazê jako katalizator polireakcji (schemat 8) [37].
W reakcji polikondensacji ksylanaza rozpoznaje jednostkê glukozy jako miejsce
donorowe, a jednostkê ksylozy jako miejsce akceptorowe.

3. Polimeryzacja enzymatyczna monomerów heterocyklicznych
3.1. Polimeryzacja laktonów
Enzymatyczn¹ polimeryzacjê z otwarciem pierœcienia po raz pierwszy zastosowano w syntezie polikaprolaktonu. Najwiêcej prac poœwiêconych polimeryzacji laktonów dotyczy polimeryzacji z otwarciem pierœcienia siedmiocz³onowego e-kaprolaktonu (e-CL) [18,38-43]).
54

PRACE PRZEGL¥DOWE

Synteza polimerów z u¿yciem enzymów

Otwarcie pierœcienia w polimeryzacji laktonów omija etap generowania grup odchodz¹cych, który mo¿e ograniczaæ szybkoœæ propagacji i ciê¿ar cz¹steczkowy produktu.
Lipazy katalizuj¹ tak¿e otwarcie pierœcienia laktonów o innym rozmiarze pierœcienia, jak równie¿ monomerów zawieraj¹cych podstawniki w pierœcieniu: d-walerolaktonu (d-VL) [38], a-metylo-d-walerolaktonu [44], a-metylo-e-kaprolaktonu [44],
b-propiolaktonu (b-PL) [45,46], b-metylo-b-propiolaktonu, (±)a-metylo-b-propiolaktonu [45,47,48], g-butyrolaktonu [45,49], 8-oktanolidu (8-OL) [50] i innych. Polimeryzacja przebiega z powoln¹ propagacj¹ daj¹c produkt o stosunkowo ma³ym ciê¿arze
cz¹steczkowym. Lipazy: Candida cylindracea, Pseudomonas fluorescens i PPL wykazuj¹
wysok¹ aktywnoœæ w polimeryzacji d-walerolaktonu [41].
W przypadku prowadzenia enzymatycznej polimeryzacji w rozpuszczalnikach
organicznych, obok produktów liniowych, tworz¹ siê makrocykliczne oligolaktony
[43,51,52].
W przeciwieñstwie do polimeryzacji 4-, 6- i 7-cz³onowych laktonów, prowadzona w sposób tradycyjny polimeryzacja makrocyklicznych laktonów przebiega powoli, daj¹c polimer o ma³ym ciê¿arze cz¹steczkowym [53]. Polimeryzacja katalizowana
lipazami daje podobne, a nawet w niektórych przypadkach korzystniejsze wyniki.
Jako pierwszy, polimeryzacjê z otwarciem pierœcienia w-undekanolidu (UDL) [54],
w-dodekanolidu (DDL) [55], w-pentadekanolidu (PDL) [54] i w-heksadekanolidu
(HDL) [56] katalizowan¹ lipazami opisa³ Kobayashi. Zainteresowa³o go to, w jaki
sposób polimeryzuj¹ makrocykliczne 12-, 13-, 16- i 17-cz³onowe laktony pod wp³ywem lipaz. Do polimeryzacji UDL, DDL, PDL i HDL u¿ywa³ nastêpuj¹cych enzymów:
Aspergillus niger, Candida cylindracea (lipaza B), Candida rugosa, Rhizopus delemar,
Rhizopus delemar javanicus, Pseudomonas fluorescens (lipaza P, Cosmo Bio.) Pseudomonas sp.
(lipaza PS, Amano) oraz lecytynazy i PPL [57]. U¿ywaj¹c lipaz P i PS w polimeryzacji
w-dodekanolidu uzyska³ po 120 h w temp. 75°C polimer o du¿ym ciê¿arze cz¹steczkowym, dochodz¹cym do 25 000. Kobayashi wykaza³, ¿e immobilizacja lipazy PF na
Celicie powoduje znaczne zwiêkszenie jej aktywnoœci katalitycznej w polimeryzacji
makrolidu. Zaledwie 1% enzymu wykazuje podobn¹ aktywnoœæ jak enzym w postaci
nieimmobilizowanego proszku [58].
Immobilizacja lipazy Candida antarctica na makroporowatej ¿ywicy akrylowej prowadzi do wzrostu aktywnoœci w procesie polimeryzacji e-CL [59]. Polimeryzacja
w obecnoœci lipazy CA biegnie z szybkoœci¹ ponad 1000 razy wiêksz¹ w porównaniu
z szybkoœci¹ polimeryzacji katalizowanej lipazami PC i PF [50]. Wykazano, ¿e jedynie
lipaza Candida antarctica katalizuje polimeryzacjê podstawionych laktonów a-mety lo-d-walerolaktonu, a-metylo-e-kaprolaktonu i b-metylo-d-walerolaktonu [44].
Wybór lipazy jako katalizatora do polimeryzacji daje mo¿liwoœæ kontroli budowy
produktu na drodze regioselektywnej transformacji. Ta cecha lipazy by³a wykorzystywana do inicjowania polimeryzacji wychodz¹c ze specyficznych miejsc multifunkcyjnych inicjatorów. Przyk³adowo do otwarcia pierœcienia e-kaprolaktonu stosowano a- i b-etyloglukozyd. PPL umo¿liwia zapocz¹tkowanie i nastêpnie wzrost ³añcuBIOTECHNOLOGIA 2 (69) 48-68 2005
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Schemat 9. Polimeryzacja enancjoselektywna 3-metylo-4-oksa-6-heptanolidu.

cha wybieraj¹c jedn¹ z szeœciu pierwszorzêdowych grup hydroksylowych etyloglukozydu [42,60].
W enancjoselektywnej polimeryzacji 3-metylo-4-okso-6-heptanolidu wykorzystano optycznie czynny monomer. Katalizatorem polimeryzacji z otwarciem pierœcienia (R)- i (S)-3-metylo-4-oksa-6-heptanolidu by³a lipaza PC (Pseudomonas cepacia)
(schemat 9) [61].

4. Kopolimeryzacja katalizowana enzymami
Kopolimeryzacja dwóch lub wiêcej monomerów jest wa¿n¹ strategi¹ otrzymywania polimerów o zadanej budowie i zaprogramowanych w³aœciwoœciach. Katalizowana enzymami kopolimeryzacja in vitro jest relatywnie nowym obszarem badañ. Kopolimeryzacji katalizowanej lipaz¹ poddane zosta³y, jako jedne z pierwszych: b-propiolakton i e-kaprolakton [46].
W przypadku kopolimeryzacji e-CL z DDL z udzia³em lipazy tworzy siê kopolimer
o budowie statystycznej w odró¿nieniu od kopolimeru blokowego tworz¹cego siê w
wyniku kopolimeryzacji jonowej dwóch laktonów o ró¿nym rozmiarze pierœcienia i
ró¿ni¹cych siê reaktywnoœci¹ [50].
Uyama i in. [54] do kopolimeryzacji w-pentadekanolidu z w-dodekanolidem,
w-undekanolidem, d-walerolaktonem i e-kaprolaktonem zastosowali lipazê PF. Wykazali, ¿e reakcja biegnie z ma³¹ szybkoœci¹ i powstaje polimer o ma³ym ciê¿arze
cz¹steczkowym (Mn= 6000). Kopolimeryzacjê laktydu z wêglanem trimetylenu prowadzono w masie w obecnoœci lipazy PPL w 100°C przez 7 dni otrzymuj¹c poli(estro-wêglan) o stosunkowo niewielkim ciê¿arze cz¹steczkowym [62].
Dong i in. [49] poddawali kopolimeryzacji e-kaprolakton z cyklicznymi i liniowymi monomerami z u¿yciem lipazy Pseudomonas sp. Kopolimeryzacja w masie prowadzona by³a w 45°C przez 20 dni daj¹c najwiêkszy ciê¿ar cz¹steczkowy (Mn = 8400)
produktu reakcji e-kaprolaktonu z w-pentadekanolidem.
Zainteresowanie praktycznym wykorzystaniem lipaz, jako katalizatorów w reakcji
otrzymywania oligoestrów spowodowa³o rozpoczêcie prac nad skróceniem czasu reakcji i zwiêkszeniem ciê¿aru cz¹steczkowego polimerów. Badano wp³yw rozpuszczalnika, temperatury reakcji, stosunku monomeru do enzymu, stê¿enia enzymu, rodzaju
i Ÿród³a enzymu oraz zawartoœci wody na szybkoœæ procesu i ciê¿ar cz¹steczkowy polimeru [40,63]. Okaza³o siê, ¿e najczêœciej stosowan¹ i efektywn¹ lipaz¹ w reakcji poli56
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meryzacji z otwarciem pierœcienia laktonu jest lipaza CALB Candida antarctica – lipaza
B immobilizowana na ¿ywicy akrylowej (Novozym 435 firmy Novo Nordisk).
Aby zwiêkszyæ ciê¿ar cz¹steczkowy polimeru przeprowadzono reakcjê polimeryzacji e-kaprolaktonu i w-pentadekanolidu w œrodowisku niepolarnego rozpuszczalnika. Stwierdzono, ¿e dodatek toluenu w stosunku 2:1 (toluen/monomer) zwiêksza
ciê¿ar cz¹steczkowy produktu i zwiêksza szybkoœæ reakcji. W wyniku kopolimeryzacji e-kaprolaktonu i w-pentadekanolidu (w stosunku molowym 1:1, w 70°C, przez
45 min) otrzymano kopolimer o Mn = 20 000 z wydajnoœci¹ 88%. Ze sta³ych reaktywnoœci monomerów wynika, ¿e szybkoœæ polimeryzacji w-pentadekanolidu jest
13 razy wiêksza ni¿ e-kaprolaktonu. Niezale¿nie od ró¿nic w reaktywnoœci komonomerów, rozk³ad merów w kopolimerach odpowiada statystycznemu rozk³adowi Bernoulliego. W reakcjach tych toluen okaza³ siê rozpuszczalnikiem zwiêkszaj¹cym stabilnoœæ termiczn¹ enzymu Novozym-435. Okaza³o siê, ¿e lipaza ta mo¿e byæ skutecznie wykorzystywana jako katalizator polimeryzacji w nawet w wy¿szych temperaturach dochodz¹cych do 100°C.
Badano reakcjê wymiany pomiêdzy poliestrami: polipentadekanolidem i poli(e-kaprolaktonem) katalizowan¹ lipaz¹ [64].
Stosunkowo du¿y ciê¿ar cz¹steczkowy, dochodz¹cy do 21 000 uzyskano w kopolimeryzacji laktydu z wêglanem trimetylenu prowadzonej w obecnoœci lipazy
Novozym-435. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w 100°C wêglan trimetylenu homopolimeryzuje bez stosowania katalizatorów [65], co mo¿e oznaczaæ, ¿e proces biegnie
w tych warunkach bez udzia³u lipazy jako katalizatora.

5. Mechanizm polimeryzacji enzymatycznej
Przyjmuje siê, ¿e polimeryzacja enzymatyczna sk³ada siê z dwóch etapów: inicjowania i propagacji [66]. Przyk³adowo, lipaza katalizuje otwarcie pierœcienia laktonu
na etapie inicjowania polimeryzacji. Polega on na ataku nukleofilowym reszt serynowych lipazy na karbonylowy atom wêgla laktonu [42,67]. Tworzy siê kompleks monomeru aktywowanego enzymem (MAE). Dla zapocz¹tkowania wzrostu ³añcucha
nukleofil, taki jak woda wystêpuj¹ca zwykle w ma³ej iloœci, mo¿e reagowaæ z kompleksem MAE tworz¹c monoaddukt. Jeœli inne nukleofile takie, jak alkohol lub amina
s¹ obecne w uk³adzie reakcyjnym to mog¹ zast¹piæ wodê w reakcji inicjowania.
Wzrost ³añcucha polega na tym, ¿e koñcowa grupa hydroksylowa z ³añcucha polihydroksykwasu atakuje karbonylowy atom wêgla kompleksu MAE, co prowadzi do
cz¹steczki wyd³u¿onej o jedn¹ jednostkê powtarzaln¹ (schemat 10).
W badaniach nad inicjowaniem i wzrostem ³añcucha polimeryzacji [68] z udzia³em aktywowanego kompleksu monomer/enzym – e-kaprolakton/PPL lub e-kaprolakton/Novozym-435 stosowano trzy rodzaje inicjatorów: butanol, woda i butyloamina. Dong wykaza³, ¿e sta³a szybkoœci inicjowania (ki) jest mniejsza od sta³ej szybkoœci wzrostu ³añcucha (kp) [49].
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Schemat 10. Mechanizm polimeryzacji enzymatycznej e-kaprolaktonu.

Bisht [69] bada³ wp³yw zawartoœci wody w monomerze na szybkoœæ polimeryzacji w-pentadekanolidu w obecnoœci immobilizowanej oraz wolnej lipazy PS-30 i wykaza³, ¿e wraz ze wzrostem zawartoœci wody w monomerze, szybkoœæ polimeryzacji
roœnie proporcjonalnie. Jednak¿e, jak wynika z badañ nad kinetyk¹ reakcji katalizowanych przez enzymy, nie mo¿na uogólniæ uzyskanych zale¿noœci na inne lipazy
i monomery.

5.1. Synteza poliwêglanów
Wiele alifatycznych poliwêglanów i ich kopolimerów ze wzglêdu na bioresorbowalnoœæ znalaz³o zastosowanie jako materia³y biomedyczne.
Hydrolazy, w tym esterazy, katalizuj¹ wiele reakcji chemicznych, w³¹czaj¹c te
z udzia³em ró¿nych nienaturalnych akceptorów grupy acylowej [70,71]. Lipazy akceptuj¹ jako substraty zarówno wêglany diarylowe jak i dialkilowe [72,73]. Lipaza
katalizuje alkoholizê wêglanów dialkilowych, np. wêglanu dietylu lub metylu [73].
Reakcje alkoholizy estrów kwasu wêglowego z udzia³em enzymów prowadzone
by³y z u¿yciem aktywowanych wêglanów, takich jak wêglany diwinylowe [74-77].
Rodney i in. zastosowali ró¿ne enzymy jako katalizatory reakcji otrzymywania wêglanu difenylu z fenolu i wêglanu dimetylu. Jednak¿e wydajnoœæ reakcji by³a niewielka,
ze wzglêdu na konkurencyjn¹ reakcjê hydrolizy wêglanu dimetylu (schemat 11) [78].
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Schemat 11. Synteza wêglanu difenylu.

W przypadku bezpoœredniej polikondensacji prowadz¹cej do poliwêglanu zastosowano diwinylow¹ pochodn¹ generuj¹c¹ niestabilny produkt uboczny – alkohol
winylowy [78,79]. Spoœród 26 testowanych hydrolaz tylko Novozym 435 umo¿liwia³
otrzymanie poliwêglanu o ciê¿arze cz¹steczkowym powy¿ej 1000.
Lipazy zosta³y te¿ u¿yte do polimeryzacji z otwarciem pierœcienia szeœciocz³onowych wêglanów cyklicznych: wêglanu trimetylenu (TMC) [65,80-83] i innych podstawionych wêglanów cyklicznych (5-metylo-5-benzyloksykarbonylo-1,3-dioksan-2-on) [84].
Szybkoœæ inicjowania polimeryzacji wêglanu trimetylenu z udzia³em enzymu Novozym-435, podobnie jak w przypadku laktonów, jest mniejsza ni¿ szybkoœæ propagacji. Z analizy widm 1H i 13C NMR wynika, ¿e na pierwszym etapie wzrostu ³añcucha nastêpuje dekarboksylacja.
W wyniku polimeryzacji wêglanu trimetylenu prowadzonej w masie w obecnoœci
lipazy PPL w temperaturze 100°C powstawa³ liniowy polimer o ciê¿arze cz¹steczkowym przekraczaj¹cym 84 000; konwersja monomeru przewy¿sza³a 95%. Nie zaobserwowano ugrupowañ eterowych w strukturze polimeru [83].
Bisht i in. wykazali, ¿e najszybciej zachodzi polimeryzacja TMC wobec lipazy
Novozym-435. Najwiêkszy ciê¿ar cz¹steczkowy otrzymali w temperaturze 55°C.
W wy¿szych temperaturach zwiêksza³ siê udzia³ katalizowanej enzymem degradacji
³añcucha poliestru.
Immobilizacja lipazy PPL na mikrokrzemionce umo¿liwi³a wielokrotne u¿ycie
biokatalizatora do polimeryzacji TMC. Siedmiokrotne u¿ycie lipazy nie wp³ynê³o na
obni¿enie ciê¿aru cz¹steczkowego i wydajnoœci poliwêglanu [85].
Obecnoœæ jednej grupy metylowej w pozycji 5 cyklicznego wêglanu (5-metylo-1,3-dioksolan-2-on) nie ogranicza katalitycznej aktywnoœci lipazy Novozym-435
w polimeryzacji monomeru. Dopiero dwa podstawniki metylowe w pierœcieniu cyklicznego wêglanu (5,5-dimetylo-1,3-dioksolan-2-on, DTC) uniemo¿liwiaj¹ polimeryzacjê z udzia³em tego enzymu [86].
Po raz pierwszy cykliczny wêglan z dwoma podstawnikami metylowymi w pozycji 5 – DTC zosta³ spolimeryzowany enzymatycznie przez Zhuo i in. w roku 2003.
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Do polimeryzacji DTC zastosowali oni lipazê PPL immobilizowan¹ na krzemionce
o mikronowym rozmiarze ziaren [87]; podobny efekt uzyskali stosuj¹c do immobilizacji nanokrzemionkê [88].
Kopolimeryzacja wêglanu trimetylenu z 5-metylo-5-benzyloksykarbonylo-1,3-dioksan-2-onem prowadzona w 80°C i katalizowana lipaz¹ Pseudomonas fluorescens (AK)
prowadzi³a do statystycznego kopoliwêglanu o budowie amorficznej [89].

6. Polimeryzacja monomerów winylowych z udzia³em enzymów
Ostatnio wykazano, ¿e oksydoreduktazy inicjuj¹ polimeryzacjê monomerów winylowych. W uk³adzie peroksydaza/H2O2 zachodzi polimeryzacja akrylamidu [90,91]
i monomerów metakrylanowych [92]. Uk³ad peroksydaza/H2O2 generuje rodniki na
wprowadzanych do uk³adu reakcyjnego dodatkach, takich jak pentan-2,4-dion, które s¹ w³aœciwymi inicjatorami polimeryzacji akrylamidu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e enzym lakkaza inicjuje polimeryzacjê akryloamidu w wodzie w temperaturze 50°C bez
potrzeby wprowadzania tego typu dodatków [93].

6.1. Synteza dendrymerów z u¿yciem enzymów
Synteza regularnie rozga³êzionych polimerów zwanych, z racji budowy przypominaj¹cej budowê drzewa, dendrymerami metod¹ z u¿yciem enzymu zosta³a opisana po
raz pierwszy w roku 1998. Dendrymer pierwszej generacji na podstawie poli(e-kaprolaktonu) (PCL) otrzymano metod¹ selektywnego acylowania pierwszorzêdowych grup
koñcowych ³añcuchów PCL z udzia³em lipazy B Candida antarctica (CALB) [60]. Alifatyczne poliestrowe dendrymery na podstawie kwasu 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowego zastosowano jako rusztowania w syntezie ferroelektrycznych dendrymerów [94].
CALB jest efektywnym katalizatorem polimeryzacji laktonów i w regioselektywnym
procesie acylowania wêglowodanów [95]. Szeœciofunkcyjny dendrymer z grupami hydroksylowymi w cz¹steczce poddawany by³ reakcji z e-kaprolaktonem. Polimeryzacja
z otwarciem pierœcienia biegnie dwuetapowo. Na etapie nieregioselektywnego inicjowania Ser105 lipazy atakuje e-CL tworz¹c pochodn¹ acylow¹ enzymu. Pochodna ta
mo¿e byæ deacylowana ka¿d¹ z szeœciu grup OH (deacylacja mo¿e byæ stereoselektywna) [96]. Drugi etap, etap propagacji jest regioselektywny, poniewa¿ selektywnoœæ enzymu decyduje czy grupa 6-hydroksylowa bêdzie deacylowaæ produkt poœredni – pochodn¹ acylow¹ enzymu. CALB jest regioselektywna dla mniej zat³oczonych sterycznie
grup 6-hydroksylowych, st¹d ma tu miejsce selektywna propagacja ³añcucha.
Ihre [97] u¿y³ dendrymeru heksahydroksylowego otrzymanego z kwasu 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowego i 1,1,1-tris(hydroksyfenylo)etanu, jako wielofunkcyjnego inicjatora otwarcia pierœcienia e-kaprolaktonu. Udowodni³, ¿e polimeryzacja biegnie startuj¹c tylko z jednej z szeœciu grup hydroksylowych [54,97,98].
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Skaria i Gross opisali syntezê hiperrozga³êzionego kopoliestru w reakcji polimeryzacji e-kaprolaktonu po³¹czon¹ z polikondensacj¹ kwasu 2,2’-bis(hydroksymetylo)mas³owego [99,100].

7. Polimeryzacja fenoli katalizowana enzymami
Polimeryzacja pochodnych fenolowych z u¿yciem peroksydazy chrzanowej (HRP)
i H2O2 jako czynnika utleniaj¹cego znana jest ju¿ od lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia [101]. Reakcja prowadzona w uk³adzie: woda/1,4-dioksan lub aceton z dodatkiem buforu octanowego umo¿liwia³a otrzymanie polifenoli o ciê¿arze cz¹steczkowym 1400 i poli(p-fenylofenolu) o Mw = 26 000 [102].
Polimeryzacja dyspersyjna fenoli i ich pochodnych z wykorzystaniem enzymów
pozwoli³a na otrzymanie monodyspersyjnych cz¹stek polifenolowych. Jako stabilizatory dyspersji o œrednim wymiarze ziarna 254 nm stosowano glikol poli(oksyetylenowy), poli(alkohol winylowy) i poli(metylowy eter alkoholu winylowego), a czynnikiem utleniaj¹cym by³ 30% H2O2 i HRP.
Chocia¿ kataliza enzymami znana jest od ponad wieku w zasadzie ogranicza³a
siê do uk³adów wodnych [103]. Z punktu widzenia zastosowañ przemys³owych enzymologia w uk³adach niewodnych ma szczególne znaczenie bior¹c pod uwagê
trudnoœci lub wrêcz niemo¿liwoœæ zastosowania konwencjonalnych katalizatorów
„chemicznych” w syntezie niektórych zwi¹zków chemicznych.
Zastosowanie katalizy enzymatycznej w rozpuszczalnikach organicznych
umo¿liwi³o syntezê takich polimerów jak polifenole, poliaminy aromatyczne
[104,105]. Zastosowanie enzymatycznej katalizy w syntezie zwi¹zków poliaromatycznych umo¿liwi³o otrzymanie nowej klasy materia³ów o budowie ró¿ni¹cej siê
od otrzymanych z u¿yciem klasycznych katalizatorów. Wykazano, ¿e architektura
zwi¹zków poliaromatycznych otrzymywanych z udzia³em enzymów zale¿y od
uk³adu reakcyjnego (schemat 12) [106]. Synteza prowadzona w jedno- lub dwufazowym uk³adzie rozpuszczalników katalizowana HRP z nadtlenkiem wodoru jako
utleniaczem prowadzi do polimerów o niezdefiniowanej geometrii, uporz¹dkowaniu i orientacji.
Natomiast reakcja prowadzona w mikroemulsji typu „woda w oleju” z monomerami aromatycznymi zawieraj¹cymi grupy amfifilowe, w obecnoœci œrodka powierzchniowo czynnego powoduje, ¿e cz¹steczki monomerów ustawiaj¹ siê na granicy faz olej-woda w sposób uporz¹dkowany. Jeœli uporz¹dkowane w przestrzeni
monomery poddane s¹ polimeryzacji z udzia³em HRP i H2O2 tworz¹ siê mikrosfery
[107,108]. Mikrocz¹stki maj¹ jednorodny kszta³t i rozmiar.
Gdy amfifilowe monomery s¹ zorientowane na granicy faz powietrze-woda, jak
to ma miejsce np. na wadze Langmuira-Blodgett to tworzy siê polimer w postaci
dwuwymiarowych monowarstw [109]. Takie monowarstwy mog¹ byæ wykorzystywane bezpoœrednio, bez koniecznoœci przetwarzania polimeru z roztworu.
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Schemat 12. Polimeryzacja utleniaj¹ca fenoli z udzia³em enzymu HRP.

W przypadku monomerów fenolowych posiadaj¹cych elektronoakceptorowe podstawniki w pozycji para, mery fenolowe po³¹czone s¹ ze sob¹ w pozycji orto, a grupy
OH pozostaj¹ praktycznie niepodstawione [105]. Po ogrzaniu takie polifenole ulegaj¹
usieciowaniu [108]. Chocia¿ polifenole s¹ po³¹czone w orto-pozycjach, to w przypadku
enzymatycznej polimeryzacji naftoli obserwuje siê po³¹czenia orto-para [110].
Polifenole, ze wzglêdu na swoj¹ wysok¹ odpornoœæ termiczn¹ i brak mo¿liwoœci
generowania toksycznego formaldehydu s¹ konkurencyjne w stosunku do ¿ywic fenolowo-formaldehydowych w zastosowaniach, gdzie wymagana jest odpornoœæ na
dzia³anie wysokich temperatur.
Enzymy trac¹ swoj¹ aktywnoœæ katalityczn¹ przy du¿ym stê¿eniu rozpuszczalników organicznych. Przyk³adowo HRP ulega dezaktywacji w buforze zawieraj¹cym
powy¿ej 90% dioksanu, 80% etanolu lub 60% DMF [111]. Wykazano, ¿e mo¿liwe jest
przywrócenie aktywnoœci enzymu poprzez dodanie buforu, co zmienia efektywny
kontakt pomiêdzy enzymem i substratem.
Rozpuszczalne polifenole otrzymywano tak¿e polimeryzuj¹c 4,4’-dihydroksybifenyl [112] i bisfenol A [113]. Polimer otrzymany z 4,4’-dihydroksybifenylu wykazywa³ wyj¹tkowo du¿¹ odpornoœæ termiczn¹. Po ogrzaniu do 1000°C w atmosferze
azotu pozostawa³o jeszcze 60% polimeru. Rozpuszczalny polimer otrzymany z bisfenolu A z u¿yciem HRP sk³ada³ siê z jednostek fenylenowych i oksyfenylenowych,
a po ogrzaniu ulega³ usieciowaniu. Mo¿liwe by³o te¿ jego utwardzanie za pomoc¹
¿ywicy epoksydowej [113].
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Schemat 13. Polimeryzacja utleniaj¹ca fenoli z grupami metakrylanowymi.

Pochodne fenolu z grupami metakrylanowymi wykazywa³y chemoselektywnoœæ
w polimeryzacji z u¿yciem enzymu HRP (schemat 13). Tylko jednostka fenolowa ulega³a enzymatycznej polimeryzacji utleniaj¹cej, ugrupowanie metakrylanowe pozostawa³o nienaruszone. Produkt by³ rozpuszczalny w typowych rozpuszczalnikach
(aceton, chloroform, DMF) i ulega³ sieciowaniu po naœwietleniu promieniowaniem
UV [92].

7.1. Synteza poli(oksyfenylenów)
Najbardziej znany poli(1,4-oksyfenylen) – PPO otrzymuje siê poprzez polimeryzacjê utleniaj¹c¹ 2,6-dimetylofenolu katalizowan¹ uk³adem Cu/amina [114,115].
Okaza³o siê, ¿e oksydoreduktazy (HRP, lakkaza) inicjuj¹ polimeryzacjê utleniaj¹c¹ pochodnych kwasu 4-hydroksybenzoesowego w temperaturze pokojowej w atmosferze powietrza do PPO (schemat 14) [116,117].
Mo¿na kontrolowaæ ciê¿ar cz¹steczkowy PPO, a produkt jest rozpuszczalny w typowych rozpuszczalnikach organicznych, st¹d mo¿na wykorzystaæ go do wytwarzania makromonomerów i kopolimerów blokowych poli(oksyfenylenu) [118].

Schemat 14. Polimeryzacja utleniaj¹ca 2,6-dimetylofenolu w obecnoœci HPR.
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Schemat 15. Polimeryzacja enzymatyczna aniliny.

7.2. Synteza pochodnych polianiliny
Drug¹ wa¿n¹ grup¹ polimerów aromatycznych otrzymywanych z udzia³em peroksydazy w rozpuszczalnikach organicznych jest polianilina (PANI) [102,119-122].
Jednak¿e w odró¿nieniu od polianiliny otrzymywanej metodami chemicznymi lub
elektrochemicznymi w poliaminie aromatycznej otrzymanej enzymatycznie obecne
s¹ bezpoœrednie po³¹czenia pierœcieni aromatycznych (jednostki orto-podstawionej
aniliny) (schemat 15) [123].
Lim i Yoo wykazali, ¿e polimer z wiêkszym udzia³em jednostek orto-podstawionej aniliny tworzy siê przy wzroœcie pH buforu fosforanowego lub gdy zastosuje siê
rozpuszczalnik organiczny o du¿ej sta³ej dielektrycznej [124]. W³ókna z przewodz¹cej polianiliny wytwarzano z wodorozcieñczalnej PANI otrzymywanej z u¿yciem
HRP i w obecnoœci sulfonowanego polistyrenu [125,126].
Do wytwarzania przewodz¹cej polianiliny Kramyshev i in. zastosowali po raz
pierwszy lakkazê Coriolus hirsutus, prowadz¹c polimeryzacjê aniliny w obecnoœci sulfonowanego polistyrenu jako matrycy. Enzym lakkaza wykazuje przewagê nad powszechnie stosowanym HRP ze wzglêdu na aktywnoœæ i stabilnoœæ w œrodowisku
kwaœnym [127].

64

PRACE PRZEGL¥DOWE

Synteza polimerów z u¿yciem enzymów

8. Nowe rozpuszczalniki dla reakcji katalizowanych lipaz¹
Ciecze jonowe s¹, jak siê wydaje, dobrymi rozpuszczalnikami dla katalizowanych
enzymatycznie transformacji prowadzonych z udzia³em wysoce polarnych monomerów. Jednak¿e powtarzalnoœæ w syntezie tego typu rozpuszczalników jest czynnikiem decyduj¹cym o zachowaniu kinetycznych w³aœciwoœci enzymu. Okaza³o siê, ¿e
na etapie przygotowywania, przemywanie cieczy jonowych wodnym roztworem wêglanu sodowego zapewnia ich przydatnoœæ do reakcji enzymatycznych [128].
Nadkrytyczny dwutlenek wêgla (scCO2) z jego w³aœciwoœciami ³¹cz¹cymi cechy
gazu (du¿a szybkoœæ dyfuzji) i cieczy o ma³ej lepkoœci jest bardzo perspektywicznym
rozpuszczalnikiem dla reakcji enzymatycznych. £atwoœæ ca³kowitego usuwania
z produktu reakcji daje mu du¿¹ przewagê nad tradycyjnymi rozpuszczalnikami.
Wykazano, ¿e lipazy z Rhizomucor miehei (Lipozyme®) [129] i Candida antarctica
(Novozym 435) [130,131] charakteryzuj¹ siê doskona³¹ aktywnoœci¹ w takim
uk³adzie reakcyjnym zarówno w procesie polimeryzacji jak i polikondensacji prowadz¹cej do poliestrów.

9. Wnioski
Liczba zastosowañ enzymów w wielu procesach biochemicznych, w tym prowadz¹cych do produktów polimerycznych, gwa³townie roœnie. Równoczeœnie wiele
nowych typów enzymów jest odkrywanych i identyfikowanych. Dobór odpowiednich
enzymów i optymalizacja warunków reakcji prowadzi do nowych dróg syntezy pozwalaj¹cych na produkcjê cennych polimerów z du¿¹ regio- i syndioselektywnoœci¹.
Z zamieszczonego przegl¹du literatury wynika, ¿e polimeryzacja enzymatyczna
ma du¿¹ przysz³oœæ w technologii chemicznej. Stosowane enzymy jako katalizatory
polireakcji nie stanowi¹ zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego. Dziêki enzymom
mo¿na uzyskiwaæ produkty ulegaj¹ce biodegradacji. Pod wzglêdem ekonomicznym
enzymy (zw³aszcza immobilizowane na polimerach) mog¹ staæ siê równie¿ konkurencyjne w stosunku do typowych katalizatorów „chemicznych”.
Do podstawowych zalet polimeryzacji i polikondensacji enzymatycznej nale¿y
zaliczyæ mo¿liwoœæ otrzymywania polimerów w ³agodnych warunkach. Polimery
otrzymane z udzia³em enzymów mog¹ byæ u¿yte do zastosowañ biomedycznych,
gdy¿ nie zawieraj¹ toksycznych katalizatorów zwykle stosowanych w procesach polimeryzacji z otwarciem pierœcienia.
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