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Разширяване на промишленaта употреба на оксидативни 

биокатализатори за преобразуване и производство на алкохоли 

През последните две години и половина проектът РОБОКС разработва подобрени химически 

производствени процеси, като заменя конвенционалните химични катализатори и органични 

разтворители, по настоящем са широко застъпени в химичната индустрия, с биокатализатори, 

способни да катализират същите реации във водна среда, при стайна температура и 

атмосферно налягане. 

Повече информация за нашите дейности можете да намерите на нашия уебсайт, Twitter 

профил, Facebook профил или LinkedIn профил. 

http://www.h2020robox.eu/  
https://twitter.com/ROBOX_Enzymes  

https://www.facebook.com/RoboxBiocatalysis  
https://www.linkedin.com/in/robox-h2020/ 

 
Биокалитичните процеси, прилагани в химическата и фармацевтичната промишленост, все по 

често използват различни ензими, природни биокатализатори, например така наречените 

алкохолни дехидрогенази и оксигенази, които се използват за окисляване на субстрати. Тези 

ензими (или модифицирани версии на тези ензими) намират приложение при производството 

на широк спектър от химични съединения, изпозвани като суровини за направата на редица 

фармацевтични и козметични продукти,и други. 

За да представим нашите дейности по по-достъпен начин, ние нарпавихме видео представящо 

изкуството на ензимното инженерство, което е в основата на проекта РОБОКС. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruifWn_7hVk  

http://www.h2020robox.eu/
https://twitter.com/ROBOX_Enzymes
https://www.facebook.com/RoboxBiocatalysis
https://www.linkedin.com/in/robox-h2020/
https://www.youtube.com/watch?v=ruifWn_7hVk


Академичните и индустриални партньори в проекта ROBOX имат за цел да демострират 

полезността на био-окислителните ензими и реакциите на биокаталитична окисляване, като 

развият търговски продукти с приложения като фармацевтични лечебни средства, авангардни 

материали, аромати и ароматни съединения и лекарствени метаболити. 

Един важен клас ензими за проекта РОБОКС е този на цитохром П450 монооксигеназите. Това 

са изключителни биокатализатори, които са широко разпросранени както сред едноклетъкните 

организми така и сред висшите същества, включително човека.  В човешкото тяло, тези ензими 

играят важна роля за метаболизма на лекарства и следователно за ефективността и 

фармацевтичната им активност. В тялото монооксигеназите катализират превръщането на 

лекарствата във водоразтворими метаболити, готови за екскреция. Ефикасният синтез на 

метаболитите, които тези ензими произвеждат, е от решаващо значение по време на процеса 

на разработване на подобрените нови медикаменти, необходими на обществото ни в бъдеще. 

Това е така, защото фармакокинетиката, метаболитната токсичност и взаимодействията с други 

лекарства трябва да бъдат внимателно оценени в обширните режими на тестване, които са 

необходими преди да бъдат одобрени нови лекарства за употреба. С тази цел РОБОКС 

разработи няколко метода за метаболитен синтез и сега тези технологии започват да намират 

първите си приложения, за да помогнат за разработването на по-добри и безопасни лекарства 

за бъдещето. 

Публикации 

Ако се интересувате от детайли относно научната дейност в проекта РОБОКС, можете да 

намерите повече подробности в следните научни публикации: 

Biocatalytic Properties and Structural Analysis of Eugenol Oxidase from Rhodococcus jostii 
RHA1: A Versatile Oxidative Biocatalyst  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbic.201600148/full  
 

Polycyclic Ketone Monooxygenase from the Thermophilic Fungus Thermothelomyces 
thermophila: A Structurally Distinct Biocatalyst for Bulky Substrates 
http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/jacs.6b12246  
 

One-Pot Biocatalytic Double Oxidation of α-Isophorone for the Synthesis of 
Ketoisophorone 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201700620/abstract  
 

Exceptional solvent tolerance and thermos-stability reported for Baeyer–Villiger 
monooxygenases which makes this enzyme very attractive for biotechnology 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.201608951/abstract 
 
Enabling Selective and Sustainable P450 Oxygenation Technology. Production of 4-
Hydroxy-α-isophorone on Kilogram Scale 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.oprd.5b00282  
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http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.oprd.5b00282


Промени в РОБОКС 

Има промени в ръководството на РОБОКС, тъй като InnoSyn и DSM са вече две независими 

дружества. Това доведе до избирането на нов координатор в лицето на Университета в 

Гронинген (RUG) - за повече подробности вижте нашия уебсайт и бюлетин. 

http://www.h2020robox.eu/  
 

 

Проектът РОБОКС получава финансиране (споразумение за отпускане на безвъзмездна 

помощ № 635734) по линия на програмите на ЕС за научни изследвания и иновации 

"Хоризонт 2020" H2020-LEIT BIO-2014-1. Мненията изразени тук, са само тези на автора 

(авторите) и не отразяват непременно тези на Агенцията за изследвания на Европейския 

съюз. Европейският съюз не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата 

се тук информация. 

 

http://www.h2020robox.eu/

