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Súhrn: Prezentovaná práca opisuje základné charakteristiky enzýmovej transformácie naringínu. Bol 
sledovaný vplyv dĺžky reťazca (C3 – C20) a štruktúry donora acylu, organického rozpúšťadla (2-
metylbután-2-ol, 2-metylpropán-2-ol, propán-2-ol, acetón, n-hexán) a teploty (30 – 70 ºC) na účinnosť 
esterifikácie naringínu imobilizovanou lipázou z Candida antarctica. Zistilo sa, že enzýmová transformácia 
naringínu prebieha s účinnosťou od 70 do 98% pri acylácii organickými kyselinami s alifatickým reťazcom 
C3 – C4 v prostredí 2-metylbután-2-olu a pri teplote 55 - 60 ºC.  
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1. Úvod 

 
Flavonoidy sú sekundárne rastlinné metabolity patriace do skupiny polyfenolových 

látok. Sú známe vďaka širokej škále biologických účinkov, hlavne antioxidačným 
(RICE-EVANS, 2001). Je dokázaná súvislosť medzi stravou bohatou na antioxidačné 
látky a znížením rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny (PANTUCK 
a kol., 2006; TROCK a kol., 2006; FRAGA, 2005; VITA, 2005; BOYER a LIU, 2004; 
RASKIN a kol., 2002; BROWNSON a kol., 2002; TIWARI, 2001; YOUNG 
a WOODSIDE, 2001, RICE-EVANS, 2001). 

Vďaka početným pozitívnym biologickým účinkom flavonoidov je ich využitie 
vo farmaceutickom priemysle (rutín, diosmetín) a pri výrobe funkčných potravín 
veľmi atraktívne (GHOUL a kol., 2006; MOUSSOU a kol., 2004; PATTI a kol., 
2000). Enzýmová acylácia flavonoidov zvyšuje hydrofóbnosť molekúl, teda aj 
rozpustnosť v tukoch a ich biodostupnosť in vivo (SUDA a kol., 2002). Dôležité je aj 
zlepšenie selektivity a miery biologickej účinnosti. Výhodou acylácie flavonoidov je 
cielená príprava derivátov pre danú aplikáciu so zvýšenými biologickými 
a farmakologickými aktivitami. Tieto sú ideálne modely pre štúdium vzťahu štruktúry 
a aktivity, obzvlášť pokiaľ ide o ich amfifilné a lipofilné vlastnosti a teda o schopnosť 
prechádzať bunkovými membránami, čo je kľúčové pre ich farmakodynamiku 
(MELLOU a kol., 2005; RIVA a kol., 1988). 

Výsledky mnohých štúdií dokázali, že na výťažnosť a selektivitu acylácie má 
veľký vplyv povaha sacharidovej zložky flavonoidu, druh použitého enzýmu a reakčné 
podmienky, ako je reakčná teplota, obsah vody v rozpúšťadle, povaha rozpúšťadla 
a molárny pomer substrátov (MELLOU a kol., 2005; ARDHAOUI a kol., 2004a, 
ARDHAOUI a kol., 2004b; ENAUD a kol., 2004; MOUSSOU a kol., 2004; GAYOT 
a kol., 2003; KONTOGIANNI a kol., 2003; YANG a kol., 2003; ISHIHARA a kol., 
2002; PEDERSEN a kol., 2002; DANIELI a kol., 1990). Signifikantný vplyv 
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na regioselektivitu acylácie má aj štruktúra aglykónu, ale najmä stereochémia 
glykozidových väzieb, kde je preferovaná primárna hydroxylová skupina sacharidovej 
zložky molekuly (DAVIS a BOYER, 2001; DANIELI a kol., 1997). Na priebeh 
reakcie významnou mierou vplýva dĺžka uhlíkového reťazca donora acylu. Mnohí 
autori študovali vzťah medzi dĺžkou alifatického reťazca mastnej kyseliny a stupňom 
konverzie reagujúcich látok (BJÖRKLING a kol., 1989; PEDERSEN a kol., 
2002; VAYSSE a kol., 2002; MIN SIN a kol., 1998; KONTOGIANNI a kol., 2003; 
ARDHAOUI a kol., 2004b), pričom zistené poznatky sú nejednotné a protichodné. 

Cieľom tejto práce bolo charakterizovať vplyv dĺžky reťazca, štruktúry donora 
acylu, organického rozpúšťadla a  teploty na účinnosť enzýmovej esterifikácie 
sacharidovej časti naringínu organickými kyselinami prírodného pôvodu katalyzovanej 
imobilizovanou lipázou z Candida antarctica. 

 
2. Materiál a metódy 

 
2.1 Materiál 
 

Imobilizovaná lipáza z Candida antarctica (EC 3.1.1.3, imobilizovaná v sol-gel-
AK géli, špecifická aktivita 2 U/mg), naringín, 2-metylbután-2-ol, 2-metylpropán-2-ol, 
kyselina o-kumarová (Fluka), kyselina laurová, kyselina steárová, kyselina linolová, 
kyselina arachidónová, kyselina kávová, kyselina galová, kyselina chlorogénová, 
kyselina D-glukurónová, kyselina p-kumarová, kyselina lipoová (Sigma), kyselina 
trans-škoricová (Aldrich), L-metionín, kyselina palmitová, (Merck), kyselina 
linolénová, kyselina citrónová, kyselina mezo-vínna, kyselina L-jablčná, kyselina 
maslová, kyselina L-mliečna, kyselina adipová, kyselina jantárová, kyselina 
salicylová, L-fenylalanín (Lachema), propán-2-ol, acetón, n-hexán (Mikrochem), 
molekulové sito typu zeolit (Supelco). Kvapalinový chromatograf PU 4015 (Pye 
Unicam), tenké vrstvy RP18 E254s (Merck). 
 
2.2 Syntéza esterov naringínu 
 

Naringín a organické kyseliny sa pred použitím sušili 2 h v banke na rotačnej 
vákuovej odparke pri 75° C. Obsah vody použitých rozpúšťadiel sa znížil sušením 
s molekulovým sitom typu zeolit -5A (100- 150 g l-1) minimálne po dobu 5 dní na 20 
ppm. Molekulové sito bolo 24 hodín pred použitím aktivované zahriatím pri teplote 
180° C. 

Naringín (0,725 g) a päťnásobok mólového množstva príslušnej kyseliny sa 
rozpustili v 25 ml testovaného rozpúšťadla, pridalo sa 0,25 g imobilizovanej lipázy 
a molekulové sito (100- 150 g l-1). Syntéza esterov prebiehala pri teplotách od 30 do 
70° C 96 hodín za občasného premiešania. Po skončení reakcie bol enzým na nosiči 
odstránený sedimentáciou, číre roztoky až do uskutočnenia HPLC analýz (7-10 dní 
uložené pri 4°C. 

Sledoval sa úbytok koncentrácie naringínu v reakčnej zmesi za predpokladu, že 
vzniká len ester. Výťažky esterov boli vypočítané na základe pomeru molárnej 
koncentrácie nezreagovaného naringínu a jeho vstupnej molárnej koncentrácie. 
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2.3 HPLC analýza 
 

HPLC analýzy boli uskutočnené na chromatografických systémoch PYE UNICAM 
s  kolónou PHENOMENEX LUNA 5 μm C18 (250 × 4.6 mm), s multikanálovým 
detektorom PU 4021, pri vlnovej dĺžke 254 nm, pumpa PU 4015 pracovala 
v izokratickom móde. Vzorky odobrané z reakčnej zmesi boli po centrifugovaní 
zriedené mobilnou fázou na 1% (v.v). Nástrek nariedenej vzorky 20 – 40 μl. Mobilná 
fáza voda: acetonitril (3:1), pH = 3.5, ktorá obsahovala 15 ml trietylamínu v 1 l. 
Prietok 0,5 ml/min. Vyhodnotenie analýz bolo realizované použitím CSW systému 
firmy Data Apex, s.r.o. 

 
3. Výsledky a diskusia 

 
3.1 Vplyv štruktúry donora acylu na lipázou katalyzovanú esterifikáciu 

naringínu 
 

Vplyv dĺžky alifatického reťazca donora acylu na účinnosť enzýmovej acylácie 
naringínu bol demonštrovaný na reprezentatívnej palete organických kyselín (C3 – 
C20). Vybrané boli kyseliny aromatické, alifatické s krátkym, stredne dlhým a dlhým 
reťazcom, nasýtené a nenasýtené, substituované i nesubstituované. Experimentálne 
bolo pozorované, že lipáza z C. antarctica prejavuje vysokú aktivitu voči mastným 
kyselinám s krátkym a stredne dlhým reťazcom, zatiaľ čo kyseliny s dlhším reťazcom 
vykazujú nižšiu experimentálne pozorovanú afinitu k enzýmu. Táto skutočnosť 
vyplýva zo štruktúry väzobného miesta enzýmu, ktorá má elipsoidný lievikovitý tvar 
o rozmere 9.5×4.5Å (PLEISS a kol., 1998). So vzrastajúcou dĺžkou alifatického 
reťazca kyseliny (donora acylu) alebo veľkosťou molekuly flavonoidu (akceptora 
acylu) sa pravdepodobne zvyšujú stérické prekážky, čím sa znižuje rýchlosť tvorby 
produktu. Dôležitú úlohu pri enzýmovej transformácii tiež zohráva hydroxyl-viažúce 
miesto a interakcie okolia aktívneho miesta enzýmu, ktoré rozhodujú o rýchlosti 
reakcie, o ich význame boli publikované nasledovné práce (RIVA a kol., 1988; 
WANG a kol., 1988; CARREA a kol., 1989). 

Z  výsledkov prezentovaných v Tab. 1 vyplýva, že najvhodnejším donorom acylu 
pre lipázu z C. antarctica sú organické kyseliny s krátkym reťazcom – kyselina 
mliečna (C3), kde konverzia naringínu na príslušný ester dosiahla až 98% a kyselina 
maslová (C4), pri ktorej sa dosiahol stupeň konverzie naringínu 70%. Dôvodom môže 
byť špecificita enzýmu voči flavonoidovej (sacharidickej) zložke vznikajúcich esterov 
a absencia špecifického väzobného miesta pre kyselinovú zložku vznikajúcich esterov. 
Pri použití vyšších mastných kyselín bol najvyšší výťažok esterifikačnej reakcie 
s kyselinou palmitovou (65%). S predlžovaním reťazca (C18) alebo jeho skracovaním 
(C12) výťažok acylácie klesá. V prípade nenasýtených mastných kyselín existencia, 
poloha a počet dvojitých väzieb nemá výrazný vplyv na výťažnosť esterifikačnej 
reakcie. Najvyšší výťažok esterifikačnej reakcie naringínu bol dosiahnutý použitím 
kyseliny mliečnej (98%). Pri ostatných α-substituovaných kyselinách sa výťažky 
esterifikácie pohybovali do 5%. Pri dikarboxylových kyselinách s dĺžkou reťazca C4 
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a C6 účinnosť enzýmovej acylácie poklesla na 37% pri kyseline jantárovej a 20% pri 
kyseline adipovej. Táto skutočnosť by mohla byť determinovaná prítomnosťou COOH 
skupín, ktoré by mohli meniť väzobné pomery pri prístupe k aktívnemu miestu 
enzýmu. Najnižšie výťažky esterifikácie na príslušný ester boli stanovené pri 
aromatických kyselinách (0-5%). Pri použití kyseliny galovej a chlorogénovej 
enzýmová reakcia neprebehla vôbec. 

 
Tab. 1. Výťažky acylácie naringínu organickými kyselinami imobilizovanou lipázou z Candida antarctica 

Reaktant 
(Donor acylu) Štruktúra organickej kyseliny Výťažok 

[%] 

Kyselina laurová 
CH3 OH

O

 
19 

Kyselina palmitová 
CH3

O

OH  
65 

Kyselina steárová 
O

OHCH3  
18 

Kyselina linolová 
O

OHCH3  
22 

Kyselina linolénová 
O

OH
CH3

 
18 

Kyselina arachidónová 
O

OHCH3  
15 

Kyselina maslová 
CH3 OH

O

 
70 

Kyselina jantárová OH

O

O

OH

 
37 

Kyselina adipová OH

O

O

OH

 
20 

Kyselina lipoová S S OH

OH

 
11 

Kyselina L-mliečna CH3 OH

O

OH  
98 

Kyselina mezo-vínna OH

O

O

OH
OH

OH  
5 

Kyselina L-jablčná OH

O

OH

CH3

 
5 
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Kyselina citrónova 
OH OH

O
O

O

OH

OH

 
5 

Kyselina D-
glukurónova 

O

OH OH O

OH OH  
2 

L-Metionín CH3 OH

O

NH2

S

 
3 

L-Fenylalanín OH

O

NH2

 

1 

Kyselina trans-
škoricová 

O

OH

 
4 

Kyselina o-kumarová 

O

OH

OH  

<1 

Kyselina p-kumarová 
O

OHOH

 
<1 

Kyselina kávová 
O

OHOH

OH

 
3 

Kyselina salicylová 
O

OH

OH  
3 

Podmienky reakcie: 0,725 g naringín, 0,25 g enzýmu, 25 ml 2-metylbután-2-olu, organické kyseliny 
v päťnásobnom mólovom množstve k množstvu naringínu, teplota reakcie 60 °C, priebeh 96 h. 
Podmienky HPLC analýzy: kolóna PHENOMENEX LUNA C18 (250 × 4.6 mm, 5 μm), mobilná fáza voda: 
acetonitril (3:1) s prídavkom trietylamínu (15ml/ 1l), pH 3.5, prietok 0,5 ml/min, detekcia 254 nm. 

 
Autori v danej oblasti uvádzajú vysokú rôznorodosť doteraz dosiahnutých 

výsledkov v tejto oblasti. BJÖRKLING a kolektív (1989) pozorovali nízke výťažky 
syntetizovaných esterov flavonoidov pri použití mastných kyselín s dĺžkou reťazca 
od C8 po C18. Tieto výsledky sú v rozpore so zisteniami ďalších autorov 
(PEDERSEN a kol., 2002; VAYSSE a kol., 2002), ktorí zistili, že výťažnosť tohto 
procesu stúpa s dĺžkou uhlíkového reťazca (C12 – C18). MIN SIN s kolektívom 
(1998) dokázal, že lipáza z C. antarctica vykazuje vyššiu aktivitu v reakcii s mastnou 
kyselinou so strednou dĺžkou reťazca (C12 – C14). KONTOGIANNI a kolektív (2003) 
dospel k záverom, že syntézu esterov flavonoidov neovplyvňuje dĺžka uhlíkového 
reťazca. Vplyv dĺžky alifatického reťazca mastnej kyseliny na enzýmovú acyláciu 
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rutínu a eskulínu v prostredí 2-metylbután-2-olu sledovali aj ARDHAOUI a kol. 
(2004b). Pri použití mastných kyselín s počtom uhlíkov C12, C16 a C18 pozorovali 
približne rovnaké iniciačné rýchlosti aj výťažky (70 – 80%). 
 
3.2 Vplyv rozpúšťadla na esterifikáciu naringínu kys. palmitovou 
 

Vplyv povahy rozpúšťadla na esterifikáciu naringínu kys. palmitovou bol 
sledovaný na základe schopnosti lipázy z C. antarctica katalyzovať konverziu 
naringínu na naringínpalmitát pri 60 °C. Boli zvolené organické rozpúšťadlá 
s hodnotami log Po/w v intervale (-0,24 po 3.5), zahŕňajúc 2-metylbután-2-ol (log Po/w 
0,89), 2-metylpropán-2-ol (log Po/w  0,35), propán-2-ol (log Po/w 0,05), acetón (log Po/w  
-0,24) a n-hexán (log Po/w 3.5) (ChemIDplus Advanced, 2006) 

Výťažky reakcie naringínu a kyseliny palmitovej v jednotlivých organických 
rozpúšťadlách po 24 h sú uvedené v Tab. 2. 

 
Tab. 2 Vplyv rozpúšťadiel na výťažky acylácie naringínu a kyseliny palmitovej katalyzovanej 
imobilizovanou lipázou z C. antarctica pri 60 °C po 24 h. 

Rozpúšťadlo log Po/w   ε Výťažok [%] 
Propán-2-ol 0,05 18.3 25 
2-Metylpropán-2-ol 0,35 10,9 31 
2-Metylbután-2-ol 0,89 5.8 35 
n-Hexán 3.50 1.91 15 

 
Z použitých rozpúšťadiel sa ako najvhodnejší javil acetón, ktorý vykazoval 

výbornú rozpustnosť substrátov a po 24 h došlo ku konverzii, vyjadrenej  47%-ným 
úbytkom naringínu. HPLC analýzou sa zistilo, že retenčný čas vzniknutého produktu 
(tR = 25.0 min) neodpovedá retenčnému času naringínpalmitátu (19.7 min), ktorého 
vznik bol pozorovaný v ostatných rozpúšťadlách a identifikovaný LCMS analýzou po 
rekacii v 2-metyl-2-butanole. Tento fakt by mohol byť odôvodnený tým, že acetón by 
mol za istých okolností vstupovať do reakcie ako reaktant svojou keto skupinou. V 2-
metylbután-2-ole, podobne ako v 2-metylpropán-2-ole a v propán-2-ole sa dosiahla 25 
– 35%-ná konverzia naringínu. Nižší výťažok bol dosiahnutý v n-hexáne pre nízku 
rozpustnosť naringínu a teda výťažok acylácie naringínu v prostredí v n-hexánu je 
okolo 15%. Z výsledkov vyplýva, že enzýmová acylácia naringínu sa viaže len 
fyzikálnym parametrom rozpúšťadiel a prebieha pomerne s vysokou účinnosťou 
v rozmedzí log Po/w hodnôt solventov 0,0 až 0,9. Pri vyšších hodnotách log Po/w (> 3) 
rozpúšťadiel bol pozorovaný nižší výťažok esterifikácie naringínu. 

NAKAJIMA a kolektív (1999) zistili, že aktivita lipázy z C. antarctica je silne 
ovplyvňovaná povahou rozpúšťadla. Doteraz bolo uskutočnených len niekoľko 
experimentov sledujúcich enzýmové acylácie flavonoidov v rozličných organických 
rozpúšťadlách, ako 2-metylbután-2-ol (MELLOU a kol., 2005; ARDHAOUI a kol., 
2004a; ARDHAOUI a kol., 2004b; PASSICOS a kol., 2004; GAYOT a kol., 2003), 
acetón (MELLOU a kol., 2005; KONTOGIANNI a kol., 2003; ISHIHARA a kol., 
2002; NAKAJIMA a kol., 1999), acetonitril (NAKAJIMA a kol., 1999), 2-
metylpropán-2-ol (KONTOGIANNI a kol., 2003), pyridín (DANIELI a kol., 1990). 
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Je známe (LAANE a kol., 1987), že log Po/w je vhodnou fyzikálno-chemickou 
veličinou charakterizujúcou polaritu rozpúšťadiel, ktorá obvykle dobre koreluje 
s enzýmovou aktivitou. 

Pre ďalšie experimenty bol ako rozpúšťadlo zvolený 2-metylbután-2-ol z dôvodov 
nižšej toxicity pre aplikácie do oblasti potravinárstva a kozmetiky (MOUSSOU a kol, 
2004). 
 
3.3 Vplyv teploty na lipázou katalyzovanú esterifikáciu naringínu 
 

S cieľom preskúmať vplyv teploty na priebeh enzýmovej reakcie bola uskutočnená 
séria experimentov, v ktorých bol sledovaný stupeň konverzie naringínu 
na naringínpalmitát v 2-metylbután-2-ole za katalytického pôsobenia imobilizovanej 
lipázy z C. antarctica pri rôznych reakčných teplotách (30 – 70°C). Autori 
publikovaných prác uskutočňovali enzýmovú acyláciu flavonoidov v rozsahu 
reakčných teplôt 37 – 60 °C (MELLOU a kol., 2005; ARDHAOUI a kol., 2004a; 
ARDHAOUI a kol., 2004b; PASSICOS a kol., 2004; GAYOT a kol., 2003; 
KONTOGIANNI a kol., 2003; ISHIHARA a kol., 2002; GAO a kol., 2001; 
NAKAJIMA a kol., 1999; DANIELI a kol., 1990), pričom najvyššie výťažky esterov 
flavonoidov získali pri teplote 50 – 60°C. 

Najvyšší stupeň konverzie naringínu na naringínpalmitát sme dosiahli pri teplote 
60°C za hore uvedených podmienok, kedy po 24 h priebehu reakcie bola zaznamenaná 
35%-ná konverzia. Z Obr. 1 je zrejmé, že teplotné optimum lipázy z C. antarctica sa 
nachádza v rozmedzí 55 – 60°C, čo je v súlade s publikovanou termostabilitou tejto 
lipázy. Zistený teplotný rozsah je teda za testovaných podmienok pre katalytickú 
aktivitu lipázy z C. antarctica najvhodnejší. 
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Obr. 1 Vplyv teploty na stupeň konverzie naringínu na naringínpalmitát v 2-metylbután-2-ole 

imobilizovanou lipázou z C. antarctica po 24 h.. 
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Ako vyplýva z výsledkov diskutovaných v tejto i predchádzajúcich kapitolách  
podmienky enzýmovej reakcie (teplota, povaha organického rozpúšťadla, ako aj 
štruktúra a dĺžka donora acylu) majú signifikantný vplyv na katalytickú aktivitu lipázy 
z C. antarctica.  

 
4. Záver 

 
V  práci bola skúmaná uskutočniteľnosť enzýmovej acylácie naringínu s rôznymi 

organickými kyselinami, imobilizovanou lipázou z C. antarctica. 
Výťažky esterov acylácie naringínu  rôznymi organickými kyselinami boli závislé 

od povahy donora acylu. Pri sledovaní vplyvu dĺžky donora acylu na priebeh 
esterifikačnej reakcie sa zistilo, že lipáza z C. antarctica je schopná katalyzovať 
acyláciu naringínu štrukturálne rozdielnych organických kyselín. Najvyšší výťažok bol 
dosiahnutý pri acylácii naringínu kys. D-mliečnou (98%), nasledoval ester s kys. 
maslovou (70%). K esterifikácii nedošlo v prípade aromatických kyselín galovej a 
chlorogénovej (0%). Nízke výťažky boli v prípade acylácie naringínu s kyselinami o-
,p-kumarovou, fenylalanínom (< 1%), kys. mezo-vínnou, citrónovou, kávovou (< 5%). 
Pri mastných kyselín bola najvyššia konverzia naringínu na príslušný ester v prípade 
kyseliny palmitovej. Kyselina palmitová sa ukazuje byť prirodzeným substrátom 
pre daný enzým, čo malo vplyv na výťažnosť acylácie (65%).  

Najvhodnejším z testovaných rozpúšťadiel pre acyláciu naringínu kyselinou 
palmitovou bol 2-metylbután-2-ol, kedy sa za 24 h dosiahla 35%-ná konverzia 
naringínu na naringínpalmitát. 

Zistilo sa, že teplotné optimum lipázy z C. antarctica sa nachádza v rozmedzí 55 - 
60 °C, pričom za 24 h bolo získaných 35% naringínpalmitátu. 
 Acyláciou naringínu mastnými kyselinami sa predpokladá zlepšenie jeho 
biologickej dostupnosti v organizme. Pred samotným uplatnením v praxi je potrebné 
v nadväznosti na túto prácu preštudovať cielenú biologickú aktivitu vzniknutých 
esterov a ich stabilitu. 
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Enzymatic acylation of naringin 

 
Abstract: The basic characteristics of enzymatic transformation of flavonoid naringin are described in 
presented work. The effect of acyl donor chain length (C3 – C20), acyl donor structure, organic solvent (2-
methylbutane-2-ol, 2-methylpropane-2-ol, propane-2-ol, acetone, n-hexane) a temperature (30 – 70ºC) on 
efficiency of esterification of naringin by immobilized lipase from Candida antarctica was observed. It has 
been found that enzymatic esterification of naringin is possible to be performed with efficiency of ester 
yields from 70 up to 98% using organic acid chain length of C3 – C4 in 2-methylbutan-2-ol at 55 – 60 ºC. 
 
Keywords: naringin, acylation, biotransformation, Candida antarctica lipase 


