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Kinetyczny rozdzia³ enancjomerów kwasu
migda³owego w reaktorze kolumnowym
Wprowadzenie
Otrzymywanie enancjomerycznie czystych substancji leczniczych jest obecnie wielkim wyzwaniem dla przemys³u farmaceutycznego i chemicznego ze wzglêdu na czêsto ró¿ne
w³aœciwoœci farmakologiczne enancjomerów tego samego
zwi¹zku chemicznego. Bardzo popularn¹ metod¹ stosowan¹
do otrzymywania czystych enancjomerów jest rozdzia³ kinetyczny. Wykorzystuje on ró¿nice w szybkoœci reakcji poszczególnych enancjomerów z wybranym reagentem i pozwala na
jednoczesne otrzymanie dwóch enancjomerów tego samego
zwi¹zku o du¿ej czystoœci optycznej i z du¿¹ wydajnoœci¹.
Czyste enancjomery kwasu migda³owego (kwasu a-hydroksyfenylooctowego) i ich pochodne s¹ cennymi materia³ami
znajduj¹cymi szereg zastosowañ jako substraty, pó³produkty
lub czynniki rozdzielaj¹ce w syntezie substancji biologicznie
czynnych, w tym farmaceutyków [1–3]. Opracowane dotychczas sposoby pozyskiwania tych wartoœciowych zwi¹zków
prowadz¹ g³ównie do otrzymania kwasu (R)-migda³owego.
Próby otrzymania enancjomeru S nie przynios³y dotychczas
satysfakcjonuj¹cych rezultatów [4, 5]. Najbardziej obiecuj¹c¹
metod¹ jest rozdzia³ kinetyczny jednak informacje dotycz¹ce
wykorzystania tej reakcji do rozdzielania enancjomerów kwasu migda³owego s¹ niekompletne.
Przedmiotem badañ by³ kinetyczny rozdzia³ enancjomerów
kwasu migda³owego (KM) na drodze transestryfikacji octanem winylu (OW). Na podstawie wczeœniejszych badañ prowadzonych w reaktorze okresowym stwierdzono, ¿e przebieg
reakcji mo¿na opisaæ kinetyk¹ Bi Bi Ping Pong [6]. Niniejsze
badania pos³u¿y³y zweryfikowaniu poprawnoœci opracowanego modelu matematycznego oraz okreœleniu re¿imu decyduj¹cego o przebiegu przemiany w reaktorze kolumnowym.
Materia³y i metody
Enzym i odczynniki chemiczne. Stosowan¹ w badaniach lipazê z Burkholderia cepacia (Amano PS) zakupiono w koncernie Sigma-Aldrich. Enzym ten posiada aktywnoœæ równ¹
30 130 U, wyznaczon¹ metod¹ MIS. Charakterystyka oraz
Ÿród³o pochodzenia odczynników chemicznych u¿ywanych do
badañ zosta³a omówiona w pracy [6].
Metody analityczne. Przebieg oraz enancjoselektywnoœæ badanej reakcji monitorowano z u¿yciem HPLC wyposa¿onego
w analityczn¹ kolumnê chiraln¹ Chiralcel OD. Warunki prowadzenia analiz by³y zgodne z przedstawionymi w publikacji
[6].
Metody numeryczne. Wyznaczenie parametrów kinetycznych opiera³o siê na poszukiwaniu minimum funkcji wielu
zmiennych, któr¹ by³ sumaryczny b³¹d bezwzglêdny (å) dopa-

sowania obliczeñ modelowych (CP,obl; C(S)-KM,obl) do danych doœwiadczalnych (CP; C(S)-KM):
e = å [(CP , j - CP , obl )2 + (C( S ) - KM , j - C( S ) - KM , obl )2]

(1)

j

Ca³kowanie równañ kinetycznych przeprowadzono metod¹
Rungego-Kutty czwartego rzêdu, a do znalezienia minimum
funkcji zastosowano bezgradientow¹ metodê iteracyjn¹.
Uk³ad badawczy i metodyka badañ. Schemat uk³adu u¿ytego do badañ kinetycznego rozdzia³u enancjomerów w reaktorze kolumnowym przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Schemat uk³adu badawczego (opis w tekœcie)

W sk³ad zestawu wchodzi³ szklany zbiornik – 1 zawieraj¹cy
rozpuszczone w eterze diizopropylowym odpowiednie iloœci
substratów (kwasu migda³owego oraz octanu winylu), szklana kolumna (0,6 × 7,0 cm2) – 2 wype³niona natywn¹ lipaz¹
z Burkholderia cepacia, pompa perystaltyczna – 3 oraz szklany zbiornik zawieraj¹cy mieszaninê poreakcyjn¹ – 4. Wszystkie elementy zestawu by³y ze sob¹ szczelnie po³¹czone za pomoc¹ wê¿y polipropylenowych. Gwarantowa³o to identyczny
przep³yw mieszaniny na wlocie oraz na wylocie z kolumny
przy zastosowaniu tylko jednej pompy perystaltycznej.
Badania prowadzono w temperaturze pokojowej (24–26oC),
któr¹ kontrolowano za pomoc¹ termometru rtêciowego
umieszczonego w pobli¿u uk³adu reakcyjnego. U¿yto ró¿nych
przep³ywów mieszaniny reakcyjnej przez kolumnê (0,08–1,21
ml.min–1) oraz czterech iloœci umieszczonego w kolumnie enzymu (200, 400, 600 i 1000 mg), co dawa³o ró¿ny czas przebywania mieszaniny reakcyjnej w reaktorze (0,33–24,4 min).
W celu zbadania kinetyki reakcji stosowano cztery ró¿ne
pocz¹tkowe stê¿enia racemicznego kwasu migda³owego (0,03;
0,05; 0,07 i 0,10 M) oraz octanu winylu. We wszystkich reakcjach zachowano sta³y stosunek molowy OW:KM równy 10:1.
Wyniki i dyskusja
Na rys. 2 przedstawiono przyk³adowy przebieg badanej reakcji transestryfikacji. Naniesiono na nim jednoczeœnie dane
doœwiadczalne otrzymane dla ró¿nych szybkoœci przep³ywu
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gdzie rmax jest szybkoœci¹ maksymaln¹, KOW i K(S)-KM oznaczaj¹ sta³e Michaelisa dla kwasu (S)-migda³owego ((S)-KM)
i octanu winylu (OW) zaœ Ki,(S)-KM i Ki,P to sta³e inhibicji kwasem migda³owym oraz produktem reakcji.
W tablicy 1 przedstawione zosta³y parametry kinetyczne
równania 2. Nie zale¿¹ one od u¿ytych w reakcji pocz¹tkowych stê¿eñ substratów.
Tablica 1
Parametry kinetyczne modelu Bi Bi Ping Pong z inhibicj¹
substratem i produktem

Rys. 2. Przebieg badanej reakcji transestryfikacji oraz porównanie krzywej modelowej (2) z danymi doœwiadczalnymi

(znaczniki pe³ne) oraz dla ró¿nych iloœci enzymu (znaczniki
puste). Jak mo¿na zauwa¿yæ uk³adaj¹ siê one na jednej krzywej. Podobne wyniki otrzymano dla wszystkich u¿ytych stê¿eñ pocz¹tkowych substratu.
Podobnie jak w przypadku reakcji prowadzonej w reaktorze
okresowym [6, 7] u¿yta lipaza wykazuje w zastosowanych
warunkach wysok¹ selektywnoœæ w stosunku do enancjomeru
S kwasu migda³owego. Na przedstawionym rysunku mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e w miarê przebiegu reakcji w mieszaninie ubywa
tylko kwasu (S)-migda³owego. Po ca³kowitym jego przereagowaniu reakcja praktycznie zatrzymuje siê, a jej wynikiem jest
mieszanina pojedynczych enancjomerów: nieprzereagowanego substratu (kwasu (R)-migda³owego) oraz produktu acylowania (kwasu (S)-O-acetylomigda³owego). Zwi¹zki te ró¿ni¹
siê w³aœciwoœciami chemicznymi i fizycznymi, zatem mog¹
byæ od siebie oddzielone na drodze konwencjonalnych metod
fizykochemicznych.
Modelowanie matematyczne badanego procesu przeprowadzono tylko dla przemiany kwasu (S)-migda³owego, poniewa¿
tylko ten enancjomer ulega³ reakcji transestryfikacji octanem
winylu. Wp³yw przemiany enancjomeru R na przebieg procesu zosta³ pominiêty.
Maj¹c na uwadze wczeœniejsze badania prowadzone z u¿yciem 0,03 M pocz¹tkowego stê¿enia kwasu migda³owego
i czterech ró¿nych stê¿eñ octanu winylu [6] przebieg badanej
reakcji opisano prostym modelem Bi Bi Ping Pong [8]. Wyznaczone dla reakcji prowadzonej w reaktorze kolumnowym
parametry kinetyczne tego modelu zale¿a³y jednak od stê¿enia kwasu migda³owego w strumieniu wlotowym. Stwierdzono, ¿e obliczone wartoœci sta³ej Michaelisa dla kwasu migda³owego rosn¹ wraz ze wzrostem stê¿enia substratu, co wyklucza efekty dyspersji wzd³u¿nej oraz oporów dyfuzyjnych
w z³o¿u enzymu. Z tego wzglêdu rozwa¿ono mo¿liwoœæ inhibicji enzymu substratami i produktami reakcji. Charakterystyczn¹ cech¹ reakcji katalizowanych lipazami jest inhibicja
kompetycyjna alkoholem [8, 9]. W przypadku badanej reakcji
najlepsze rezultaty otrzymano jednak dla modelu Bi Bi Ping
Pong uwzglêdniaj¹cego nie tylko kompetycyjn¹ inhibicjê
kwasem migda³owym, ale tak¿e niekompetycyjn¹ inhibicjê
produktem reakcji, opisanego równaniem [8]:
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Na rys. 2 przedstawiono przyk³adowe porównanie danych
doœwiadczalnych z krzyw¹ modelow¹ (2) otrzyman¹ z u¿yciem œrednich wartoœci parametrów kinetycznych. Dobr¹
zgodnoœæ modelu z danymi doœwiadczalnymi otrzymano dla
wszystkich pocz¹tkowych stê¿eñ substratu. W tablicy 1 zestawiono b³êdy bezwzglêdne dopasowania modelu do danych doœwiadczalnych.
Podsumowanie i wnioski
1. W wyniku katalizowanej lipaz¹ z Burkholderia cepacia
transestryfikacji kwasu migda³owego octanem winylu prowadzonej w reaktorze kolumnowym reakcji ulega tylko
kwas (S)-migda³owy.
2. Reakcja biegnie zgodnie z kinetyk¹ Bi Bi Ping Pong
uwzglêdniaj¹c¹ kompetycyjn¹ inhibicjê kwasem migda³owym oraz niekompetycyjn¹ inhibicjê produktem reakcji.
3. Wyniki wskazuj¹, ¿e o przebiegu reakcji decyduje jej kinetyka, a nie zjawiska dyspersji wzd³u¿nej lub oporów dyfuzyjnych.
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