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1. Bevezetés 

A BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén hosszú hagyománya van az elméleti 

kémiai modellezésnek, ahol a terület alapjait Prof. Veszprémi Tamás csoportjában sajátítottam 

el. Marie Curie posztdoktori ösztöndíjasként a bristoli egyetemen Prof. Jeremy Harvey 

csoportjában megismerkedtem az enzimek és átmeneti fémek modellezéséhez szükséges 

módszerekkel, amelyet hazatérve először a Prof. Hargittai István vezette Anyag- és 

Molekulaszerkezeti Kutatócsoport tagjaként, majd a BME Szervetlen és Analitikai Kémia 

Tanszékének Prof. Nyulászi László által vezetett Szervetlen és Elemorganikus Kémiai 

Kutatócsoport tagjaként kamatoztattam. Nagyon hálás vagyok mindanégyüknek a 

támogatásukért, tanácsaikért és bizalmukért. Szívből köszönöm diákjaimnak, hogy velük 

dolgozhattam, de különösen Krámos Balázsnak, Krezinger Anikónak, Benedek Zsoltnak és 

Ahmed Rozzának, hogy engem választottak doktori munkájuk témavezetőjének. Nagyon hálás 

vagyok a családomnak is, férjemnek, gyermekeimnek és szüleimnek, hogy szeretnek és 

mellettem állnak a mindennapokban. Ebben a tézisfüzetben az elmúlt tíz évben átmeneti 

fémtartalmú fehérjék és biomimetikus nitrogenáz komplexek modellezése során elért 

legfontosabb eredményeinket foglalom össze. A tézis füzetben három fő témakör köré 

gyűjtöttem össze az eredményeimet.   

1. Izopropil-malát dehidrogenáz enzim  

2. Hemcsoport tartalmú fehérjék 

3. Biomimetikus nitrogenáz komplexek  

 

2. Alkalmazott módszerek  

Kutatómunkánk során a rendszer méretétől és a tanulmányozandó problémától függően 

többféle számításos kémiai módszert használunk fel. Leggyakrabban a sűrűségfunkcionál 

elméleten (DFT) alapuló számításokat használunk, melyek segítségével tanulmányozhatjuk 

kisebb méretű molekulák (max. kb. 200 atomig) szerkezetét, elektronszerkezetét, spin 

állapotait, reaktivitását és egyéb tulajdonságait. Ezeket a számításokat a Gaussian vagy az Orca 

programcsomagokkal végezzük, s lehetőség/szükség szerint magasabb szintű csatolt klaszter 

módszerekkel is validáljuk őket.  

Fehérjék modellezésére azonban a rendszer mérete miatt nem alkalmazhatjuk kizárólagosan 

a DFT módszereket. Ezért erőtér alapú molekulamechanikai számításokat, és ezen alapuló 

molekuladinamikai szimulációkat használunk, valamint úgynevezett kombinált 

molekulamechanikai kvantummechanikai (QM/MM) módszereket. A QM/MM módszerek 

kiválóan alkalmasak enzim reakciók modellezésére. A rendszert két részre osztjuk: a fehérje 

aktív helyét, ahol a kémiai reakció közvetlenül lejátszódik, kötések bomlanak fel és/vagy 

alakulnak ki kvantummechanikai (ab initio vagy leggyakrabban DFT) módszerrel írjuk le, míg 

a fehérje és a környezet (pl. oldószer esetleg ionok) többi részét molekulamechanikai 

módszerrel vesszük figyelembe (1. ábra). Ez az ábra foglalja össze tömören a fehérjék 

modellezésére használt protokollunkat is, amelyet a tézis füzetben szereplő munkák esetén is 

követtünk.  

A molekuladinamikai szimulációkat a CHARMM27 erőtérrel végeztük a CHARMM vagy 

GROMACS programokkal. A QM/MM számítások során az MM régiót a TINKER, a QM 

régiót pedig a Gaussian programcsomaggal modelleztük, a kettő programot pedig a QoMMMA 

program segítségével kapcsoltuk össze. Az MM régió leírására mindig a CHARMM27 erőteret 
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használtuk, míg a QM régiót DFT módszerekkel, legtöbbször a B3LYP funkcionállal írtuk le, 

de több esetben ellenőriztük, hogy a funkcionál megválasztása milyen mértékben befolyásolja 

az eredményeinket.  

 
1. ábra QM/MM számítások lényegének sematikus ábrázolása valamint a QM/MM 

számításokhoz használt protokoll 

 

 

3. Izopropil-malát dehidrogenáz enzim 

 

2012-ben keresett meg Prof. Vas Mária az MTA Enzimológiai Intézetéből kérve a 

segítségemet az izopropil-malát dehidrogenáz (IPMDH) enzim vizsgálatában. Munkájukat 

elméleti számítások segítségével segítettem, a kísérleti eredményeik értelmezésére és 

alátámasztására én terveztem, hajtottam végre (egy esetben doktoránsom, Krezinger Anikó 

segítségével), és értelmeztem az in silico kísérleteket, és írtam meg a publikációk megfelelő 

részeit is.  

Az izopropil-malát dehidrogenáz enzim baktériumok, gombák és növények aminosav 

metabolizmusának esszenciális enzime, amely nincs jelen emlősökben, s ezért potenciális, 

antibakteriális gyógyszercélpontként tartják számon. Az enzim a -hidroxisav oxidatív 

dekarboxilázok családjába tartozik, amely egy NAD+ kofaktort felhasználva képes a 

szubsztrát -helyzetű hidroxilcsoportját ketocsoporttá oxidálni. Prof. Vas kutatócsoportja 

más csoportokkal együtt sikeresen kristályosította a Thermus thermophilus (Tt) baktérium 

enzimjét egy szubsztrát-analóggal, NADH-val együtt, s szerették volna bizonyítani, hogy a 

kapott szerkezet jól utánozza a valós enzim-szubsztrát komplexet, amelyben NAD+ van 

jelen, és ehhez kérték a segítségemet. 

 

 
2. ábra Az IPMDH enzim által katalizált reakció sémája. A reakció két fő lépcsőre bontható: 

az oxidációs lépést követi a dekarboxiláció.  
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Az enzim két alegységből áll, amelyeket két-két domén épít fel. A kristályszerkezet 

alapján az izopropil-malát szubsztrát és a NAD kofaktor a két domén közti mozgékony 

régióban kötődik meg. 

 
3. ábra AZ IPMDH aktív centrumának sematikus, két dimenzióra vetített ábrázolása a 

röntgenszerkezet (pdb kód: 4F7I) alapján. A két különböző alegységből származó aminosav 

oldalláncok feketére és zöldre vannak színezve, és a nevekben szereplő „’” jel is utal arra, hogy 

az adott aminosav a másik alegységből származik. A kék „o” jel a röntgenszerkezetben talált 

vízmolekulát jelzi, az IPM szubsztrátot és a NADH-t pirossal jelöltük, a fémionokat pedig 

rózsaszín gömbbel. A fontosabb kölcsönhatásokat (hidrogénhíd vagy elektrosztatikus 

kölcsönhatás) szaggatott vonalak jelzik 3,5Å és 4,5 Å távolság kritériumot alkalmazva. 

 

1. tézis Az izopropil-malát dehidrogenáz enzim által katalizált oxidációs reakció kétlépcsős 

folyamat: először egy proton vándorol át a szubsztrát -helyzeű hidroxilcsoportjáról a K185’-

ös lizin oldallánc aminocsoportjára, majd ezt követi a hidridiontranszfer a C2-es szénatomról 

a NAD+ kofaktorra, és az utóbbi a reakció sebességmeghatározó lépése. A Mg2+ vagy Mn2+ 

kationok egymást helyettesíthetik az enzimben és fontos szerepet játszanak az izopropil-malát 

ligandum megkötése mellett a protontranszfer reakció katalizálásában és a képződő 

hidroxilátcsoport stabilizálásában is.  

Publikáció: Structural and energetic basis of isopropylmalate dehydrogenase enzyme 

catalysis A. Palló, J. Oláh, É. Gráczer, A. Merli, P. Závodszky, M. S. Weiss, M. Vas, FEBS 

J. 2014, 281, DOI 10.1111/febs.13044. IF: 4,001 

 

A kísérletes kollégák számára fontos volt bizonyítani, hogy az általuk meghatározott, 

NADH szubsztrát-analógot tartalmazó kristályszerkezet valóban jó, kompetens modellje a 

valós rendszernek. Ezért a számítások során a NADH helyett mindig NAD+ kofaktor 

használtunk, s arra kerestük a választ, hogy (1) a kristályban megfigyelt szerkezet lehetővé 
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teszi-e az oxidációs reakció lejátszódását, (2) ha igen, akkor mi a proton- és hidridion transzfer 

reakciók sorrendisége (3) mi a divalens Mn2+ vagy Mg2+ kation szerepe a reakcióban.  

 Ahhoz, hogy az IPMDH enzimben C2-es szénatomhoz kapcsolódó hidroxilcsoport 

oxidálódjon két folyamatnak kell lejátszódnia: a hidroxilcsoportnak le kell adnia egy protont és 

a C2-es szénatomnak át kell adnia egy hidridiont a NAD+ kofaktornak. Az aktív hely és a benne 

található savas/bázikus oldalláncok vizsgálatával megállapítottuk, hogy a legvalószínűbb 

proton akceptor a K185’ lizin oldallánc aminocsoportja, amely valószínűleg semleges formában 

van jelen az enzim nyugalmi helyzetében (ezt a későbbiekben bizonyítottuk, lásd a 3. tézis 

pontot).  

 
4. ábra (A) Az IPMDH enzim modellezése során a QM régióban szereplő oldalláncok. A QM 

régiót a ténylegesen jelölt atomok alkották, az IPM szubsztrátot pirossal, a NAD+ kofaktort 

kékkel jelöltem, valamint nyilak jelölik a proton- és hidridtranszfer reakciók irányát. (B) A Mg2+ 

iont tartalmazó rendszer proton- és hidridtranszfer reakcióinak potenciális energiafelülete a 

B3LYP/6-31G*//MM szinten 

 

A QM/MM számítások végrehajtása előtt MD szimulációkat végeztünk a 

kristályszerkezeten, s kiválasztottunk egy olyan szerkezetet a trajektóriából, amely jó kiindulási 

szerkezetként szolgálhat a proton és a hidridtranszfer folyamatok modellezéséhez. felderítettük 

a hidrid- és protontranszfer folyamatokhoz tartozó potenciális energia hiperfelületet 

kétdimenziós szegmensét. A protontranszfer reakció minden egyes reakciókoordináta értékénél 

meghatároztuk a hidridiontranszfer reakcióprofilját, és a kapott energia értékekből 

megszerkesztettük a 4. ábra B részén látható felületet. Az ábra alapján kizárható, hogy a két 

folyamat egyszerre történjen meg, először a protontranszfer reakció játszódik le, s ennek gátja 

igen alacsony. A létrejövő hidroxilátcsoportot tartalmazó intermedier (I) enyhén stabilizálva 

van a kiindulási komplexhez (R) képest. Ezt követi a hidridion transzfer, amely reakció 

sebességmeghatározó lépése.  

A fehérjék reaktivitását egyértelműen befolyásolja a konformációjuk, és gyakorlatilag 

lehetetlen előre tudni a szimulációk során, hogy melyik is a legalkalmasabb/legvalószínűbb 

konformáció a reakció lejátszódásakor. Ezért QM/MM számítások végzésekor elterjedt 
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megközelítés ennek figyelembe vételére, hogy az MD trajektóriákból számos kiindulási 

szerkezetet választanak ki, s mindegyik esetében meghatározzák a reakciómechanizmust, és 

összehasonlítják a kapott aktiválási energiákat. Mi is ezt tettük a kétdimenziós felület felderítése 

után: 3 szerkezetet választottunk a trajektóriából és meghatároztuk az egyes lépések aktiválási 

energiáit. Az 5. ábra mutatja a meghatározott kritikus pontok szerkezetét, valamint a 

reakcióprofilokat. Látható, hogy a protontranszfer során egyszerre két proton is vándorol, a 

hidroxilcsoportról a katalitikus vízmolekulára, és annak egyik protonja tovább a K185’-ös 

aminosav aminocsoportjára. Az hidroxilátcsoportot tartalmazó intermedier stabilabb, mint a 

kiindulási szerkezet, és a hidridiontranszfer gátja kb 15-18 kcal/mol, amely jó összhangban van, 

más hasonló enzimekre becsült értékekkel, és azzal a ténnyel, hogy a reakció 

szobahőmérsékleten mérhető sebességgel játszódik le.  

 

 
5. ábra Az IPMDH enzim által katalizált reakció mechanizmusa során meghatározott kritikus  

pontok sematikus ábrázolása B3LYP/6-311++G**//MM szinten. A: R: reaktáns, B: TS1: A 

proton átadás átmeneti állapota C: I köztitermék D: TS2: a hidridtranszfer átmeneti állapota 

P: termék F: a Mg2+ rendszerre meghatározott reakcióenergia három kiindulási szerkezetet 

felhasználva. Hp és Hw az eredetileg az IPM ligandum OH-csoportjához valamint a katalitikus 

víz molekulához tartazó hidrogénatomokat, míg Hh a hidrid iont jelöli.  

 

A Mg2+ és a Mn2+ tartalmú rendszer esetében meghatározott aktiválási és reakció 

energiák egyértelműen arra utaltak, hogy a két ion egymást könnyen helyettesítheti, teljes 

összhangban a kísérleti tapasztalatokkal. A Mg2+ ion tartalmú rendszer esetében a hidridion 

reakció aktiválási energiája a 3 profil esetében az intermedier állapothoz viszonyítva: 15,0 16,6 

és 18,3 kcal/mol-nak adódott, míg a Mn2+ tartalmú rendszer esetében 14,5, 15,6 és 16,5 

kcal/molt határoztunk meg.  
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2. tézis Az izopropil-malát dehidrogenáz enzim esetében a káliumion katalitikus hatását 

elektrosztatikus kölcsönhatásán keresztül fejti ki. Az E270A mutáns kristályszerkezetében a 

vadtípushoz képest a káliumion helyén megfigyelt vízmolekula nem segíti elő a katalízist.  

Publikáció: Glutamate 270 plays an essential role in K+-activation and domain 

closure of Thermus thermophilus isopropylmalate dehydrogenase, É. Gráczer, A. Palló, 

J. Oláh, T. Szimler, P. V. Konarev, D. I. Svergun, A. Merli, P. Závodszky, M. S. Weiss, 

M. Vas, FEBS Lett. 2015, 589, DOI 10.1016/j.febslet.2014.12.005. IF: 3,519 

 

A kísérleti kollégák számos további mutánsát állították elő az IPMDH enzimnek, hogy 

felderítsék a katalitikus reakció mechanizmusát és az egyes aminosav oldalláncok szerepét. 

Ezek egyike volt az E270A mutáns, amelyben a 270-as glutaminsavat cserélték le alaninra. A 

röntgenszerkezet alapján a mutáns enzim a vadtípusban található káliumion pozíciójában egy 

víz molekulát tartalmazott. Meghatározták a mutáns enzim enzimkinetikai paramétereit, többek 

között a Michaelis-Menten kinetika során használt kcat és Km paramétereket. A kérdés az volt, 

hogy alá tudjuk-e számításokkal támasztani a mérési eredményeket, s tudunk-e segíteni a mért 

adatok értelmezésében.  

Az összehasonlíthatóság kedvéért az előző tanulmányunkban meghatározott Mn2+-ion 

tartalmú profilokat használtuk fel a számításaink során. A három profilhoz tartozó köztitermék 

szerkezetből indultunk ki, s mindegyikükben az E270-es aminosavat alaninnal helyettesítettük, 

a káliumiont pedig eltávolítottuk. Meghatároztuk a hidridtranszfer reakció aktiválási energiáját 

a káliumion helyén a kristályszerkezetben megfigyelt vízmolekula jelenlétében és hiányában 

is.  

 

1. táblázat A vad típusú és a E270-es mutáns esetén a hidridtranszfer lépés esetén 

meghatározott aktiválási energiák (kcal/mol) B3LYP/6-311+G⁄/MM szinten, valamint a 

kísérletileg meghatározott Michaelis-Menten kinetikának megfelelő katalitikus konstansok (kcat, 

min-1) 

 vad típus E270A 

Modellezés – Hidridtranszfer aktiválási energiája (E# ) 

Profil K+ jelen van 
K+ nincs, helyén víz 

molekula 

se K+, se víz nincs 

jelen 

 14.9 18.4 17.9 

 16.5 21.1 20.6 

3 18.3 22.2 22.2 

Kísérlet 

kcat  

K+ hiányában 
15.3 ± 4 0.95 ± 0.2 

kcat  

telítési [K+] 

238 ± 30a 1.96 ± 0.3 

a Gráczer, É., Konarev, P.V., Szimler, T., Bacsó, A., Bodonyi, A., Svergun, D.I., 

Závodszky, P. and Vas, M. (2011) FEBS Lett. 585, 3297–3302. 
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Az 1. táblázat mutatja a számított aktiválási energiákat és a kísérleti kcat értékeket. A 

vízmolekula jelenléte/hiánya nem befolyásolta jelentősen az eredményeket. Ha 

összehasonlítjuk a vad típus és a E270A mutánsra számított aktiválási energiákat (víz 

jelenlétében), azt tapasztaljuk, hogy az aktiválási energia rendre 3,5, 4,6 és 3.9 kcal/mollal 

magasabb a mutáns szerkezet esetében. Az Arrhenius-egyenlet alapján az aktiválási energia 3– 

4 kcal/molos emelkedése 150–1000-szeres csökkenést okoz a reakciósebességben, amely 

ugyanabba a tartományba esik, mint a kísérletileg megfigyelt 121-250-szeres csökkenése a 

katalitikus konstansnak. Mivel a számításaink csak az elektrosztatikus hatásokat vették 

figyelembe, a kísérleti és számítási eredmények közti nagyon jó összhang egyértelműen 

alátámasztja, hogy a káliumion elektrosztatikus hatása révén segíti elő a katalízist. Ugyanezt 

jelzi az is, hogy a mutáns rendszer esetében más a töltések eloszlása a nikotinamid gyűrűben, 

Egyértelműen látszik, hogy a vad típusban a hidridiont fogadó szénatom pozitívabb, mint a 

mutáns rendszerben, így a hidridion felvétele könnyebb a vadtípus enzim esetén, és az aktiválási 

energia ezzel összhangban kisebb, a reakció pedig gyorsabb.  

 

2. táblázat A vad típusú rendszer és az E270A mutáns köztitermékében a NAD kofaktor 

nikotinamid gyűrűjének B3LYP/6-311+G⁄/MM szinten meghatározott Mullikan töltései  

csoport vad típus E270A (vízzel) 

nikotinamid gyűrű amid csoporttal 0.53 0.53 

nikotinamid gyűrű  0.52 0.54 

amid csoport 0.01 -0.01 

C4N (hidridiont fogadó C atom)  -0.18 -0.13 

 

3. tézis Javaslatot tettünk az izopropil-malát dehidrogenáz enzim katalitikus ciklusára és 

megmutattuk, hogy a K185’-ös lizin oldallánc kulcsfontosságú a katalitikus reakció 

szempontjából és semleges töltésű az enzim nyugalmi helyzetében. A D241 és D217’-es 

aminosavak elektrosztatikus hatásuk révén nagymértékben elősegítik a katalitikus reakció 

oxidációs lépését, a Y139-es tirozin oldallánc nagyvalószínűséggel a dekarboxilációban 

játszik szerepet.  

Publikáció: Dual Role of the Active Site Residues of Thermus thermophilus 

3‑Isopropylmalate Dehydrogenase: Chemical Catalysis and Domain Closure E. 

Gráczer, T. Szimler, A. Garamszegi, P. V. Konarev, A. Lábas, J. Oláh, A. Palló, D. I. 

Svergun, A. Merli, P. Závodszky, et al., Biochemistry 2016, 55, DOI 

10.1021/acs.biochem.5b00839. IF: 2,938 

 

A kísérleti kollégák az IPMDH enzim további mutánsait állították elő és vizsgálták a 

mutációk hatását az enzimaktivitásra, melyek értelmezéséhez QM/MM számítások segítségével 

járultunk hozzá. Elsőként azt ellenőriztük le, hogy a korábbi feltételezésünk, miszerint a K185’-

ös lizin oldallánc semleges töltésű az enzim nyugalmi helyzetében mennyire helytálló. Ez azért 

volt fontos kérdés, mert a mérések alapján ez az oldallánc kulcsfontosságú a katalízis 

szempontjából, és feltételezésünk szöges ellentétben állt a molekuláris biológusok korábbi 

elképzeléseivel. Ugyanebbe az enzimcsaládba tartozó malát-dehidrogenáz, 6-foszfoglukonát-

dehidrogenáz, és számos izocitrát-dehidrogenáz enzim esetében azt javasolták, hogy az enzim 

nyugalmi helyzetében protonált lizin oldallánc található.1 A feltételezés szerint a reakció 
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kezdetén egy aszpartát oldallánc deprotonál a lizint, és ez teszi lehetővé, hogy a lizin, mint 

általános bázis deprotonálhassa a ligandum -helyzetű hidroxilcsoportját.  

Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, milyen lehet a lizin oldallánc protonáltsága nyugalmi 

helyzetben, négy különböző rendszeren végeztünk molekuladinamikai szimulációkat (6. ábra). 

Feltételeztük azt, hogy a röntgenszerkezetben megfigyelt távolságok szoros kapcsolatban 

vannak az egyes csoportok protonáltságával, így helyes protonálódási mintázat esetén közel 

hasonló atomtávolságokat kell kapnunk, mint ami a kristályszerkezetben mérhető. Az 1. 

rendszer felel meg az irodalomban rokon enzimekre leírt nyugalmi állapotnak, a 3. és 4. 

rendszerek pedig annak az állapotnak, amikor az eredetileg protonált K185’-ös oldallánc átadja 

protonját D217’ vagy D241-es aszpartát oldalláncnak és átveszi az IPM ligandum 

hidroxilcsoportjának protonját. A 2. rendszer az általunk javasolt protonáltsági állapotnak felel 

meg. Korábbi publikációnkban megmutattuk (1. publikáció), hogy a proton vándorlás nagyon 

kis energiagáton keresztül megvalósulhat az enzimben az IPM hidroxilcsoportjáról a semleges 

töltésű lizin oldalláncra, s valószínűsítettük, hogy ez azonnal megtörténik, amint az IPM beköt 

a fehérjébe. Ha ez igaz, akkor a kristályszerkezetben deprotonált hidroxilcsoportnak és 

protonált lizin oldalláncnak kell lennie.  

 

 
6. ábra MD szimulációkkal tanulmányozott rendszerek, amelyekben eltérően protonáltuk az 

IPM ligandum hidroxilcsoportját és a K185’, D217’ és D241 oldalláncokat.  

 

A 7. ábra alapján egyértelmű, hogy csak a kettes rendszerben mért távolságok vannak 

összhangban a kristályszerkezetben mért távolságokkal, a többi rendszer esetében felcserélődik 

a távolságok sorrendje és jelentős eltéréseket tapasztalunk a kísérleti adatokhoz képest, így az 

MD szimulációk erősen alátámasztják az általunk javasolt semleges állapotát a K185’-ös lizin 

oldalláncnak az enzim nyugalmi helyzetében.  

Munkánk következő szakaszában arra voltunk kíváncsiak, hogy a mutált aminosavak 

milyen mértékben járulnak hozzá az enzim katalitikus hatásához. Ehhez az enzim korábban 

Mn2+ iont tartalmazó reakció profiljait használtuk fel. Minden egyes állapotban (reaktáns, 

köztitermék, termék és átmeneti állapotok) meghatároztuk a rendszer energiáját a mutált 

oldallánc töltéseit kitörölve (differenciális átmeneti állapot analízis) és így képet nyerünk arról, 

hogy az adott oldallánc elektrosztatikus hatása révén milyen mértékben járul hozzá a 

katalízishez. Minél nagyobb a különbség a mutáns szerkezet és a vad típusú rendszer esetén 

számított aktiválási energia között annál fontosabb az adott aminosav a katalitikus reakció 

szempontjából. 
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7. ábra Az MD szimulációk során a K185’ lizin oldallánc ε-amino N atomja és az IPM hidroxil 

oxigénje (kék) vagy D217’-es aszparát oldallánc vagy a D241-es aszpartát oldallánc (zöld) γ-

szénatomja között. A diagram feletti számok az MD szimulációk utolsó két ns-jában mért 

távolságok átlagát is mutatják, és az y-tengely mentén a színes háromszögek a 

kristályszerkezetben mért távolságokat mutatják. A referencia értékek: a K185’ oldallánc ε-

amino N atomja és az (1) IPM hidroxilcsoportjának oxigénje között: (3.05−3.07 Å), (2) D217′ 

oldallánc karboxilcsoportjának szénatomja között (3.60−3.73 Å), és (3) a D241-es oldallánc 

karboxilcsoportjának szénatomja között (3.23−3.38 Å). 

 

 
8. ábra Mutáns enzimek mért relatív aktivitásai és az egyes állapotokra számított relatív 

energiák a B3LYP/6-31G*//MM szinten 
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A 8. ábra jól mutatja, hogy a mutációk a protontranszfer reakciót kevésbé befolyásolják, 

mint a hidridiontranszfert. A kísérletek és a számítások is egyértelműen arra utalnak, hogy a 

D241 és a D217’-es aminosavak a legfontosabbak a reakció szempontjából, s valamivel kisebb 

a szerepe a D245-ös aszpartát oldalláncnak. Az N102-es aszparagin oldallánc valamivel 

messzebb helyezkedik el és semleges töltésű, így nem meglepő, hogy a számítások szerint az 

elektrosztatikus hatása viszonylag kicsi a reakcióra. Egy fontos eltérés figyelhető meg a mérési 

és a számítási adatok között: a mérések alapján a Y139-es tirozin oldallánc jelentős hatással 

van a katalitikus reakcióra, míg a számítások ennek ellentmondanak. Azt gondoljuk, irodalmi 

adatokat is figyelembe véve, hogy ennek a tirozin oldalláncnak a dekarboxilációs lépés során 

van jelentős szerepe.  

A három publikációnkban bemutatott eredmények alapján javaslatot tettünk az enzim 

katalitikus mechanizmusára, amely az alábbi ábrán (9. ábra) látható. Amint a szubsztrát beköt 

az aktív helyre (akár jelen van NAD, akár nincs) a hidroxil-csoport a protonját átadja a K185-

ös oldalláncnak, s ezt a folyamatot a D241-es aszpartát oldallánc elektrosztatikus hatása révén 

jelentősen elősegíti. Ezután következik a hidridtranszfer a megkötött NAD+ kofaktorra, s így 

jön létre az I intermedier, ami valójában az oxidációs folyamat (Phidrid) terméke A 

dekarboxilációs lépés során a proton visszavándorol a K185’-ös oldalláncról a hidroxil-

csoportra, és egy enol keletkezik. Ez az enol újabb sav-bázis reakciókban lép a Y139-es tirozin 

és a K185’-ös lizin oldalláncokkal, így létrejön a ketocsoportot tartalmazó termék. A protonált 

K185’-ös lizin oldallánc bázikus protonjának átadásával helyreállítja a Y139-es oldallánc 

nyugalmi helyzetét, a termék távozik, s kezdődhet a katalitikus ciklus újra.  

 

 
9. ábra Javaslat az IPMDH enzim katalitikus ciklusára. Az IP jelölés izopropilcsoportot jelenti.  
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4.  Hemcsoportot tartalmazó fehérjék  

A hemcsoport talán a legfontosabb, enzimekhez kapcsolódó prosztetikus csoport az 

élőszervezetekben, amelyben egy központi vasion található egy porfirin gyűrűhöz kötve. A 

hemcsoport kiemelt szerepet játszik az aerob élőlényekben az oxigén homeosztázisban: 

hisztidine-oldallánchoz koordinálódó hemcsoportot tartalmazó hemoglobin és mioglobin 

felelős az oxigén megkötéséért, tárolásáért és szállításáért, míg a cisztein-oldallánchoz kötődő 

hemcsoportot tartalmazó citokróm P450 enzimek (CYP vagy P450)2,3 a molekuláris oxigén O-

O kötését felbontva teszik lehetővé, hogy az élőlény hatékony oxidációs reakciókat hajthasson 

végre biztonságos környezetben.  

Ebben a tézis füzetben mind a mioglobin modellezése, mind a CYP enzimek 

modellezése során elért eredményeinkből kiválasztott munkáinkat szeretném bemutatni. A 

mioglobin fontosságát magasabb rendű élőlények életében nem kell hangsúlyoznunk, de a CYP 

enzimek kevésbé ismertek, ezért szeretném őket pár szóval bemutatni.  

A CYP enzimek szupercsaládjába a ciszteinát-csoporthoz kapcsolódó hem-fehérjék 

tartoznak, s mára több, mint 20000 különböző szekvenciájukat ismerjük. Az enzimeket 

családokba és alcsaládokba sorolják, s ezt követi az elnevezésük is. Pl. a CYP3A4 elnevezésű 

enzim a 3-as család A alcsaládjának 4-es számú enzime. Gyakorlatilag minden élőlényben, 

baktériumokban, gombákban, növényekben és állatokban is megtalálhatóak. Legfontosabb 

feladatuk a xenobiotikumok oxidációja, így segítik elő azok kiürülését és védik a 

gazdaszervezetet. Mivel az emberi szervezet számára a gyógyszerek is idegenanyagként 

jelennek meg, a gyógyszeripar számára nagyon fontos ismerni a gyógyszer és gyógyszerjelölt 

molekulák metabolizmusát. Bizonyos CYP enzimek egyéb feladatokra is szert tettek az 

evolúció során, így pl. az aromatáz enzim lényeges szerepet játszik az emberben a szteroid 

hormonok bioszintézisében, vagy az egyes gombákban megtalálható P450nor enzim a nitrogén-

monoxid redukciójában játszik fontos szerepet.  

A CYP enzimek fontos tulajdonsága, hogy – a központi vas-porfirin komplex bonyolult 

elektronszerkezetének köszönhetően – többféle spin állapotban, különböző elektronszerkezetű 

ionos és gyökös karakterű köztitermékeken át képesek katalizálni az átalakulást. A számos 

lehetséges útvonal közül – melyek gyakran különböző termékeket eredményeznek – mindig az 

adott enzim, a szubsztrát szerkezete és ezek egymáshoz való viszonya választja ki a 

legkedvezőbbet. 

Leggyakrabban az oxiferrilkomplex – melyet compound I-nek (Cpd I) hívnak a 

szakirodalomban – reagál közvetlenül a szubsztráttal, de arra is van példa, hogy az egy 

elektronnal redukált formája, a compound II (Cpd II) vagy az általános katalitikus ciklusban 

korábban képződő ferro-szuperoxokomplex a hatékony ágens (10. ábra). 
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10. ábra CYP enzimek általános katalitikus ciklusa. A porfirin gyűrű pontos szerkezete a 

nyugalmi helyzetben ((1)-es állapot) látható. A többi állapotban vastag fekete vonalak 

jelképezik a porfirin vázat. LigH: szubsztrát: LigOH: termék 

4. tézis Javaslatot tettünk a humán aromatáz enzim reakciómechanizmusára. Gázfázisú és 

kombinált QM/MM számítások alapján egy újfajta, speciálisan a humán aromatáz enzimre 

jellemző protonátadási útvonalat találtunk, melynek során az enzim szubsztrátjának 

enolizációja és a ferro-szuperoxokomplex protonálódása csatolt folyamatban valósul meg. 

Megmutattuk, hogy a Cpd I forma hatékonyan képes katalizálni a C10-C19 kötés hasadását az 

ösztronszintézis utolsó lépésében, ami megfelel a legújabb kísérleti megfigyeléseknek is, 

melyek a Cpd I fontosságát támasztják alá szemben a peroxohemiacetál képződésével.  

Publikáció: Enolization as an Alternative Proton Delivery Pathway in Human 

Aromatase (P450 19A1) B. Krámos, J. Oláh, J. Phys. Chem. B 2014, 118, DOI 

10.1021/jp407365x. IF: 3,302 

Publikáció: The mechanism of human aromatase (CYP 19A1) revisited: DFT and 

QM/MM calculations support a compound I-mediated pathway for the aromatization 

process B. Krámos, J. Oláh, Struct. Chem. 2015, 26, 279–300. DOI: 10.1007/s11224-

014-0545-9 IF:1,854 

 

A humán aromatáz (P450arom) enzim különleges funkcióval bír az emberi szervezetben: 

katalizálja az ösztrogén bioszintézis utolsó lépését: 3 általános CYP katalitikus ciklus 

segítségével aromatizálja az androszténdion A gyűrűjét és ösztront hoz létre (11. ábra).  
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11. ábra Az aromatáz enzim teljes katalitikus ciklusa, amely három általános katalitikus 

ciklusból áll 

 

Amíg az I. és II. katalitikus lépésben – az általánosan elfogadott elmélet szerint – a C19 

atomot tartalmazó metilcsoport a Groves és McClusky által javasolt hidrogéngyök 

lehasadásából és hidroxilgyök visszakötődéséből álló mechanizmus szerint oxidálódik, addig a 

III. ciklus mechanizmusa nem tisztázott. Az utóbbi harminc év munkái alapján leginkább a 

peroxohemiacetálon át vezető mechanizmus tűnt a legvalószínűbbnek (12. ábra), viszont újabb 

mérések4 (rezonancia Raman,KSIE) ezt cáfolják, és egyértelműen a Cpd I oxidáló ágens 

szerepét jelezték ebben a katalitikus ciklusban is.  

 
12. ábra A harmadik katalitikus ciklus általánosan elfogadott mechanizmusa: 

 deformiláció peroxohemiacetál keletkezésén keresztül 

 

Munkánk során egy olyan reakciómechanizmust kerestünk az aromatáz enzim esetén, 

amely összhangban van a jelenleg ismert összes kísérleti ténnyel: (1) az 1β- és 2β-hidrogének 

szelektív eliminációja (2) ferro-szuperoxokomplex megnövekedett stabilitása más 

izoformákhoz képest (3) oxiferrilkomplex képződése (Cpd I) a harmadik katalitikus ciklusban.  

A 11. ábra és a 12. ábra képleteiben a pirossal jelölt részek arra utalnak, hogy valahol a 

mechanizmusban a szubsztrátmolekula enzimkatalizált enolizációjának is helyet kell kapnia. 

Ennek lehetőségét tanulmányozva jutottunk arra az ötletre, hogy az enolizáció 

összekapcsolódhat a ferro-szuperoxokomplex protonálódásával és a legkedvezőbb 

elrendeződéshez tartozó átalakulást a 13. ábra mutatja. A javasolt mechanizmus összhangban 

van a kísérleti megfigyelésekkel, miszerint a 2β-helyzetű hidrogén lehasadása szelektíven 

történik meg. A számított energiagátak valamelyest magasabbak, mint a kámfor hidroxiláz 

(P450cam) esetében mások által meghatározott értékek (kb. 5-7 kcal/mol szemben a 1,2-2,5 
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kcal/mol-lal), ami szintén megfelel a ferro-szuperoxokomplex hosszabb élettartamára utaló 

tapasztalatoknak a P450arom-ban. Megmutattuk azt is, hogy a C19 atomot tartalmazó csoport 

minősége kis hatással van az enolizáció gátjára, ezért az a három katalitikus ciklus 

bármelyikében megvalósulhat. 

 

 
13. ábra Az ASD enzimkatalizált enolizációja 

 

Munkánk következő fázisában azt vizsgáltuk meg, hogy a Cpd I forma hogyan tudja úgy 

oxidálni az enolizált 19-oxo-ASD szubsztrátot a 3. katalitikus ciklusban, hogy a C10-C19 kötés 

elhasadjon, és ösztron termék keletkezzen. Számos reakcióút elképzelhető, amelyeket a 14. ábra 

mutat be. A gázfázisú és a komplexebb QM/MM számítások egyaránt megerősítették, hogy az 

enolizálódott 19-oxo-ASD deformilációja és ezáltal az aromatizációja a Cpd I (Cpd II) komplex 

által energetikailag kedvező folyamatban valósulhat meg. Mivel végeredményben az összes 

ösvény az ösztron képződéséhez vezet, hasonlóan az irodalomban leginkább elfogadott 

peroxohemiacetál intermediert tartalmazó mechanizmushoz (12. ábra), érthető a humán 

aromatáz nagyfokú szelektivitása a teljes enzimkatalízis végtermékét illetően. 

 

 
14. ábra A C10-C19 kötés hasadásának lehetséges módjai a harmadik katalitikus ciklusban 

 

A gázfázisú és QM/MM számítások közötti legjelentősebb eltérés a kiindulási szerkezet 

és az 1β-hidrogén eliminációja során keletkező köztitermék elektronszerkezetében jelentkezett. 
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Amíg a gázfázisú számítások egyértelműen Cpd I típusú oxidáló ágenst és gyökös 

mechanizmusú reakciót jósoltak, addig az enzimkörnyezetben az oxidálószer egyfajta 

átmenetet képviselt a Cpd I és Cpd II között, és az 1β-hidrogén lehasítása során egyértelműen 

kationos konfigurációjú intermedier keletkezett. Ebben leginkább a vas-porfirin komplex és a 

ligandum relatív pozíciója játszik fontos szerepet, de a kationos konfiguráció stabilizálásában 

a polarizáló enzimkörnyezet hatása is jelentős. Az FeO részhez hidrogénhíddal kapcsolódó 

vízmolekula is szignifikánsan befolyásolta az oxidáló ágens spinsűrűségét, fokozva ezzel annak 

Cpd II karakterét. 

Számításaink alapján érdemes lenne kísérletileg szén-monoxid nyomait keresni a humán 

aromatáz katalizálta kémiai átalakulás termékei között, mert hangyasav mellett kis 

mennyiségben szén-monoxid képződése is várható. 

 

5. tézis Megmutattuk, hogy a Fusarium oxysporumban található P450nor enzimben a 

hidridtranszfer mindenképpen a vashoz koordinálódó nitrogén-monoxid nitrogénatomjára 

irányul, ezért nincs lehetőség a Harris-féle N-ferril intermedier kialakulására. 

Publikáció: Direct Hydride Shift Mechanism and Stereoselectivity of P450nor 

Confirmed by QM/MM Calculations B. Krámos, D. K. Menyhárd, J. Oláh, J. Phys. 

Chem. B 2012, 116, 872–885. DOI: 10.1021/jp2080918 IF: 3,607 

 

A nitrogén-monoxid reduktáz enzim (P450nor) a denitrikófikáló Fusarium oxysporum 

gombában található, amely anaerob körülmények között, nitrátlégzés során a környezetében 

található nitrátionokat több lépésben és több enzim segítségével dinitrogén-monoxiddá alakítja. 

Ezért a nitrátban gazdag műtrágyázott területeken számottevő, erősen üvegházhatású 

dinitrogén-monoxid keletkezésére lehet számítani. Az enzim vizsgálatának élettani 

vonatkozásai is vannak, ugyanis a hisztoplazmózist (gombás tüdőgyulladást) okozó 

Histoplasma capsulatum egy P450nor-ral homológ enzimmel (61% szekvenciaazonosság, 79% 

hasonlóság) tudja kivédeni az immunrendszer támadását, miközben a nitrogén-monoxidot 

dinitrogén-monoxiddá redukálja.  

A P450nor egy különleges CYP enzim, ugyanis NADH kötőhellyel rendelkezik. Az általa 

katalizált folyamat röviden három fő lépésből áll: 

 Fe(III)P450nor + NO = (Fe(III)P450nor)NO (1. lépés) 

 (Fe(III)P450nor)NO + NADH = I + NAD+ (2. lépés) 

 I + NO + H+ = Fe(III)P450nor + N2O + H2O (3. lépés) 

Az I-vel jelölt intermedier a legelfogadottabb nézet szerint hidridranszfer során jön létre 

amely során a NADH pro-R helyzetű hidrogénjét adja át hidridként. Érdekes kérdés, hogy a 

hidridtranszfer a nitrogén- vagy oxigénatomra irányul-e, mert az utóbbi esetben Harris-szerint5 

lehetőség van egy – a Cpd I-gyel analóg – N-ferrilkomplex kialakulására (15. ábra), amely – ha 

valóban létrejön – a monooxigenációs reakciókkal analóg nitrogénbeépülési reakciók (például 

amincsoport kialakítása) nyithatja meg az utat. 
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15. ábra Közvetlen hidridtranszfer és a Harris-féle (N-ferril) intermedier kialakulásának 

lehetséges útvonala a P450nor-ban 

Munkánkban a nitrogén-monoxid oxigén- és nitrogénatomjára irányuló hidridtranszfer 

aktiválási energiáját vizsgáltuk gázfázisú és QM/MM számításokkal, amelyek egyértelműen 

azt mutatták, hogy a nitrogénre irányuló hidridtranszfer a kedvezményezett. A számított 

energiaprofilokat az 16. ábra mutatja. Számottevő eltérést a kétféle eljárás során a H=>N típusú 

hidridtranszfer gátjában találtunk, ami a kombinált QM/MM módszer esetében nagyobbnak 

adódott kb. 10 kcal/mol-lal, ám ez még így sem eredményezte azt, hogy a H=>O típusú 

folyamat váljék kedvezőbbé. Figyelembe véve a magas energiagátakat az oxigénatomra 

irányuló hidridtranszferre nem kell számítani, így a NADH kofaktor hidrogénje a nitrogén-

monoxid nitrogénatomjára kerül. Ennek következményeként a Harris-féle N-ferril intermedier 

kialakulása a Fusarium oxysporum P450nor enzimében nem következhet be.  

 
16. ábra A nitrogénre és az oxigénre irányuló hidridtranszfer a) gázfázisú és b) QM/MM 

energiaprofiljai B3LYP/6-31G*(LANL2DZ)/cc-pVTZ, illetve B3LYP/6-31G*(LANL2DZ)/6-

311+G*//CHARMM27 szinten diszperziókorrekció mellett 

 

6. tézis Megmutattuk, hogy az ösztron különböző kötődési pozícióban köt be az 1A1, 1A2, 1B1 

és 3A4 citokróm izoformákba, s ennek következménye az oxidációs reakció eltérő 

régioszelektivitása. Gázfázisú számítások segítségével megmutattuk továbbá, hogy az 

ösztrogén molekulák B gyűrűjének növekvő telítetlensége az ösztron <equilin <equilinén 

sorrendben megnöveli a C4-es szénatom nukleofilicitását és ez vezet ahhoz, hogy C4-es 

szénatomon történő hidroxiláció aránya a C2-es szénatomon történő hidroxilációhoz képest 
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drasztikusan megnő olyan izoformák esetén, amelyek aktív zsebbe nagy és viszonylag 

apoláris, amelybe az ösztrogén molekula szinte tetszőleges pozícióban be tud kötni.  

Publikáció: Combined Docking and Quantum Chemical Study on CYP-Mediated 

Metabolism of Estrogens in Man  

A. Lábas, B. Krámos, J. Oláh, Chem. Res. Toxicol. 2017, 30, DOI 

10.1021/acs.chemrestox.6b00330.IF: 3,432 

 

 Noha az ösztrogén egy létfontosságú hormon, hosszú távú vizsgálatok bizonyítják, hogy 

a hosszantartó, magas ösztrogénszint (természetes vagy hormonpótló terápia használata 

kapcsán) jelentősen megnöveli a hormonfüggő rákok, különösen a mell és a petefészek rák 

kialakulásának kockázatát. Az ösztrogének rákkeltő hatását többek között a belőlük képződő 

katekol metabolitok káros hatásával hozzák kapcsolatba. A CYP enzimek felelősek az 

ösztrogének metabolizmusáért, és alapvetően a C2, C4 és a C16-os szénatomjukon oxidálják 

őket. Mivel az utóbbi nem vezet katekol metabolithoz, és teljesen más kötődési pózt igényel, 

mint az előbbi kettő, ezért jelen munkában azzal nem foglalkoztunk.  

 Az ösztron molekula lebontásáért (és egyben bioaktivációjáért) eddigi tudásunk alapján 

az emberi szervezetben négy CYP enzim felelős: az 1A1, 1A2, 1B1 és a 3A4 izoformák. A 

keletkező termékek minősége és mennyisége számos faktortól függ: (1) az aktív hely szerkezet, 

ami meghatározza a kötődés erősségét és orientációját az aktív helyen (2) izoformák 

mennyisége és eloszlása a különböző szövetekben (3) szubsztrát különböző funkciós 

csoportjainak oxidációra való hajlama (4) CYP indukciós hatások, melyek hatására bizonyos 

szubsztrátok elősegíthetik a gének transzkripcióját és transzlációját megnövelve adott CYP 

izoforma jelenlétét. Az 1A1 és 1A2 izoformák a C2-es szénatomon hidroxilálják az ösztron 

molekulát, míg a 1B1 izoforma a C4-es szén atomon. A 3A4-es izoformáról érdemes tudni, 

hogy ez a májban a legnagyobb mennyiségben előforduló izoforma, amely többek között, a 

gyógyszerek 50%-nak lebontásáért is felel. Aktív helye nagy és apoláris, amelyben akár két 

gyógyszermolekula is elférhet.  

 
17. ábra Ösztrogének metabolizmusának fontosabb útvonalai 
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 Azért fontos kérdés, hogy melyik szénatomon történik a hidroxiláció, mert C2-es 

hidroxiláció során keletkező katekol molekulát a katekol-metil-transzferáz enzim metilálni 

tudja, s az így keletkező termék könnyen kiürül, és nem káros a szervezetre (17. ábra). Ugyanez 

nem történik meg a C4-es szénatomon hidroxilált termékkel, és a keletkező katekol molekula 

könnyen tovább tud oxidálódni kinonná, amely reakcióba lép a sejtalkotókkal; többek között a 

DNS-t is károsíthatja és így mutációkat okoz (és a mutációk akkumulációja vezet a 

karcinogenezis kialakulásához). További káros hatása a kinonoknak, hogy redox ciklus 

alakulhat ki a szervezetben a katekol, szemikonon és kinon formák között, amely reaktív 

oxigéngyökök (ROS) keletkezéséhez vezet, amelyek szintén károsítják a sejtalkotókat.  

 Az Autodock Vina dokkoló programot felhasználva dokkoltuk az ösztron molekulát a 

fentebbi négy izoforma aktívzsebébe, s az 1A1 és az 1A2 izoformákban a legjobb kötődési 

pózban a C2-es szénatom közelebb volt a központi vasionhoz, mint a C4. Az 1B1 esetében csak 

kézi dokkolással sikerült olyan szerkezetet előállítani, amelyben az ösztron A gyűrűje közelebb 

van a vasionhoz, mint a D gyűrű, s ebben a kézzel dokkolt pozícióban egyértelműen a C4-es 

szénatom esett közelebb a vasionhoz. A 3A4 izoforma esetén pedig nagyon nagy számú eltérő 

dokkolási pózt találtunk, melyek közül néhányat mutat csak az ábra. A dokkolási pózok 

sokfélesége a 3A4 izoformában összhangban van az aktív helyének méretével és apoláris 

természetével. 

 

 
18. ábra Az ösztronmolekula Autodock Vinával meghatározott legfontosabb kötődési pozíciói 

a vizsgált négy CYP izoformában, A zöld gömb a C2-es a rózsaszín gömb a C4-es szén atomot 

jelzi az 1A1,1B1 és 3A4 ioforma esetén, és fordítva az 1A2 izoforma ábráján. 

Az ösztrogének káros hatásának további kérdései merülnek fel a hormonpótló terápiák 

(HRT) kapcsán. Amerikában a leggyakrabban alkalmazott HRT a Premarine, amelyet a 

(Wyeth-Ayerst) terhes lovak vizeletéből gyárt. Ez a készítmény számos ösztrogént tartalmaz, 

amelyek közül három az ösztron, equilin és az equilinén, amelyek a B gyűrűjük telítettségében 
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különböznek. Májlizátummal végzett kísérletek alapján a B gyűrű telítetlenségével 

egyértelműen nő a C4-hidroxilált termék aránya.6 A fentebbiek alapján a C4-hidroxilált termék 

kifejezetten károsabb, mint a C2-hidroxilált termék, ezért szerettük volna megmagyarázni a 

megfigyeléseket.  

 

 
19. ábra Az ösztron, equilin és equilinén szerkezete és a májlizátummal végzett kísérletek során 

mért termékek aránya. Piros szín jelzi a számítások során figyelembe vett nehézatomokat.   

Gázfázisú számítások segítségével vizsgáltuk a C2- és C4-hidroxiláció mechanizmusát, 

az enzim oxidáló ágensének a Cpd I-nak többféle modelljét használva. Az eredmények 

egyértelműen azt mutatták, hogy a telítetlenség növekedésével a C2-hidroxiláció gátja 

jelentősen megemelkedik, s ez vezet a C4-hidroxilált termék túlsúlyához (3. táblázat) 

Meghatároztuk a szubsztrát molekulák szénatomjainak a nukleofil támadásra vonatkozó Fukui 

indexét, amely azt hivatott megjósolni, hogy az adott szénatom az adott molekulában mennyire 

hajlamos elektrofil ágensekkel reakcióba lépni. A Fukui indexek azt mutatják, összhangban a 

kísérletileg mért termékarányokkal, hogy az ösztron esetében a C2-es szénatom egy picivel 

nukleofilabb, mint a C4-es szénatom, addig az equilinén esetén a C4-es szénatom egyértelműen 

készségesebben reagál elektrofil ágensekkel, mint a C2-es szénatom.  

3. táblázat: Ösztron, equilin és equilinén esetén CYP enzim mediált C2-es és C4-es hidroxiláció 

során mért termék arányok, ebből számítható aktiválási energia különbségek valamint számított 

aktiválási energiák, aktiválási energiakülönbségek és a nukleofil támadásra vonatkozó Fukui 

index. Minden energia és energiakülönbség kcal/molban van megadva. 

 ösztron equilin equilinén 

Kísérlet 

mért termák arány (2-

OH:4-OH) 

9:1 2,4:1 0.3<1, de csak 4-OH-t 

találtak a mérés 

hibahatárán belül 

Arrhenius egyenlet 

alapján becsült 

E#
2-E#

4 

-1,3 -0,5 >0,8 

Számítás (B3LYP/6-311+G* +ZPE +D3 diszperzió korrekció szinten) 

Számított aktiválási 

energiák (E#
2/E#

4) 

10,8/9,4 12,5/11,1 15,5:11,4 

E#
2-E#

4 1,4 1,4 4,1 

Nukleofil támadásra 

vonatkozó  

Fukui index (f-) C2/C4 

0,096/0,045 0,082/0,040 0,006/0,154 
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7. tézis Megalkottunk egy olyan modellt, amely segítségével gázok fehérjébe történő 

diffúziójának sebessége számítható, és alkalmaztuk az mioglobinra. A nitrogén-monoxid 

kötődése a mioglobinhoz diffúzió-kontrollált folyamat, míg szén-monoxid esetében a diffúzió 

sebessége és a kémiai kötés kialakulásának sebessége a vas-centrum és a szén-monoxid 

között hasonló nagyságrendbe esik.  

Publikáció: First Principles Calculation of the Reaction Rates for Ligand Binding to 

Myoglobin:The Cases of NO and CO 

A. Lábas, D. K. Menyhárd, J. N. Harvey,* J. Oláh,* Chem. - A Eur. J. 2018, DOI 

10.1002/chem.201704867. IF: 5,16 

 

Az élőlények folyamatos kapcsolatban vannak az őket körülvevő gázokkal, oxigén nélkül 

nem tudnánk lélegezni, a nitrogén-monoxid és szén-monoxid pedig köztudottan mérgező 

nagyobb koncentrációkban. Kevésbé ismert, hogy ezek a gázok nagyon fontos szabályozó 

szerepet is játszanak a magasabb rendű élőlényekben, elsősorban a légzési láncban, de az 

ingerületátvitelben is. Szabályozószerepüket általában hemfehérjékkel történő 

kölcsönhatásukon keresztül fejtik ki, amely egy másodlagos jelet hoz létre a szervezetben. Igen 

fontos szabályozófehérje például az sGC (soluble guanilil cyclase, oldható guanilil cikláz), 

amely a NO egyetlen receptora az emberben, s a szabályozó rendszer meghibásodása számos 

kórképhez, többek között kardiovaszkuláris és gyulladásos betegségekhez vezethet. 

A P450nor enzim esetében már láttuk, hogy a hemcsoport vasionja kíváló reakciópartnere 

a nitrogén-monoxidnak: így van az sGC esetében is. Az sGC hemcsoportja köti meg a 

nitrogénmonoxidot, amely az enzim aktivációjához és másodlagos messenger molekulák 

(cGMP) képződéséhez vezet. Igen fontos lenne megértenünk a fehérje működésének a 

mechanizmusát, és ennek első lépéseként szerettünk volna egy olyan módszert kidolgozni, 

amellyel megbízhatóan tanulmányozhatjuk a gázdiffúziót fehérjékben, s modellezhetjük a 

hemcsoport és kétatomos gázmolekulák között lejátszódó reakciót. Ezért esett választásunk a 

mioglobinra, egy olyan hemfehérjére, amely esetében számos, megbízható mérési eredmény 

létezik mind a NO, mind a CO kötődődésének reakciósebességi állandóira.  

A gázmolekula megkötődése a fehérjében két fő lépcsőre bontható le: a gázmolekula 

diffúziója a környezetből az aktívhelyre, és a gázmolekula és a hemcsoport között lejátszódó 

kémiai reakcióra (20. ábra). A két folyamatot eltérő természetük miatt különböző módszerekkel 

modelleztük: a diffúziót molekuladinamikai szimulációkkal, a kémiai reakciók pedig DFT 

alapú kvantumkémiai számításokkal.  

A mioglobint előkészítettük molekuladinamikai (MD) számításokra és ekvilibrációt 

követően 40 gázmolekulát (NO-t vagy CO-t) helyeztünk el a rendszerben, és 300 ns hosszú MD 

szimulációkat futtatunk. Megvizsgáltuk, hogy a fehérjén belül hol találhatóak a gázmolekulák 

a szimuláció során, és — ahogy a 21. ábra mutatja —a NO sokkal jobban bediffundál a 

fehérjébe, mint a CO. Az analízis következő lépésében a trajektória minden egyes 

szerkezetében meghatároztuk az egyes gázmolekulák helyét, hogy azok az aktív zsebben, a 

fehérje egyéb részében vagy az oldószerben találhatóak. Utána megszámoltuk, hogy hány ki-

be diffúziós esemény történt a 300 ns alatt (vagyis összesen hányszor ment egy gázmolekula az 

oldószerből be az aktív zsebbe, majd tért vissza az oldószerbe), és ebből ki tudtuk számolni a 
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diffúziós reakciósebességi állandóját a gázoknak. A TIP4P vízmodell felhasználásával 

számított diffúziós reakciósebességi állandók a 4. táblázatban láthatóak. Látható, hogy a CO 

valamivel lassabban diffundál be az aktív zsebbe, mint a CO. Mind a CO-ra, mind az NO-ra 

számított reakciósebességi állandók nagyon jó egyezést mutatnak a kísérleti értékekkel, és 

visszaadják azt a tendenciát is, hogy a k-1 értéke valamivel kevesebb, mint a fele a k1 értékének. 

A számításokat többféle vízmodellt alkalmazva elvégeztük, és nem tapasztaltunk nagyságrendi 

eltérést különböző vízmodellek alkalmazásakor, bár a numerikus értékek változtak a felhasznált 

vízmodellel.   

 

 
20. ábra Gázmolekulák és Mioglobin (Mb) között lejátszódó reakció felbontása két fő lépcsőre 

 

 

 
21. ábra NO és CO diffúziója mioglobinban. Az aktív helyen lévő molekulákat zölddel illetve 

sárgával jelöltük.  

 

A mioglobin nyugalmi helyzetében a központi Fe2+ ion ötös koordinációjú, és nagy spinű, 

vagyis kvintett állapotban van. Ugyanakkor kétatomos gázmolekulák megkötése során a vasion 
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spin állapota megváltozik, a NO esetében a termék dublett, a CO esetén pedig szingulett 

állapotú. Mindez azzal jár, hogy a reakció során NO esetében 1, CO esetén pedig két elektron 

spinje meg kell hogy változzon, ezért ezek a folyamatok spin-tiltott átmenetek. Az spin-tiltott 

folyamatok leírásához speciális eszközökre van szükségünk: meg kell határoznunk a nagy spinű 

és kis spinű potenciális energia felületek minimális energiájú metszéspontját (MECP: minimum 

energy crossing point), és ezen a ponton keresztül valósulhat meg a reakció. A reakció 

lejátszódásának valószínűsége függ az MECP relatív energiájától az adott felület minimumához 

képest, és a spinpálya-csatolás értékétől.  

A 22. ábra mutatja a spin-tiltott reakciók legfontosabb állapotait és energiaviszonyait. A 

NO megkötődéséhez tartozó MECP energiája alig magasabb a geminális pár energiájánál, míg 

a CO esetén valamivel nagyobb az energiakülönbség. Mindkét reakció erősen exotherm.  

 

 

 
22. ábra Az NO és CO ligandumok hemcsoporthoz történő kötődésének legfontosabb állapotai 

és az azonosított MECP-k legfontosabb geometriai paraméterei. A különálló hisztidin-ligált 

hemcsoport alapállapota kvintett. A létrejövő geminális komplexek kvartett illetve kvintett 

állapotúak. Az [Fe] jelölés a hisztidin-ligált hemcsoportot jelöli.  

  

 A 4. táblázatban összegyűjtöttük a korábban kísérletileg mért és általunk MD 

szimulációk, DFT számítások, nem-adiabatikus átmeneti-állapot elmélet és reakciókinetikai 

megfontolások alapján jósolt reakciósebességi állandókat. A NO esetében a reakció sebesség 

meghatározó lépése a gáz diffúziója az aktív zsebbe, így kon megegyezik a k1 értékével. A jósolt 

kon értékek nagyon jó egyezést mutatnak a mért értékekkel, s különösen jó az egyezés, ha 

belegondolunk, hogy már pár kcal/molos eltérés az aktiválási energiákban több nagyságrendnyi 

eltéréshez vezetne a reakciósebességi állandókat tekintve. A CO esetében a jósolt koff  érték is 

két nagyságrenden belül esik, viszont a NO esetén nagyon nagy az eltérés. Ennek oka, hogy a 

DFT funkcionálok igen nagy hibával (közel 10 kcal/mol) jósolják meg a Fe-NO kötéserősséget 

hemtartalmú rendszerekben, így ez nagyon erősen befolyásolja a disszociációs reakció jósolt 

sebességi állandóját.  
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4. táblázat: NO és CO megkötésének jósolt és mért7,8 sebességi állandói mioglobinban. Az egyes 

reakciósebességi állandók jelentését a 20. ábra mutatja. A k1 és k-1 értékeket TIP4P vízmodellel 

végzett MD szimulációkból számítottuk, a k2 és k-2 értékek meghatározásához a kvantumkémiai 

számításokat a B3PW91/6-311+G* szinten végeztük diszperziókorrekció felhasználásával.   

 NO CO 

kon (M
−1 s−1) (jósolt/kísérleti) 4.7 · 108/1.7· 108 2.1 · 107/5.1· 107 

koff (s
−1) (jósolt/kísérleti) 3.0 · 106/1.2· 10-4 0.9/0.019 

k1 (M
−1 s−1) (jósolt/kísérleti) 4.7 · 108/3.5· 107 6 · 107/1.2· 107 

k-1 (s
−1) (jósolt/kísérleti) 1.8 · 108/nem ismert 2 · 108/0.53· 107 

k2 (M
−1 s−1) (jósolt) 1.2 · 109 7.1 · 107 

k-2 (s
−1) (jósolt) 2.0 · 107 0.9 

 

 

5. Biomimetikus nitrogén-fixáció  

Az ammónia valószínűleg a modern társadalom legnélkülözhetetlenebb mesterséges 

vegyülete. Napjainkban közel évi 150 millió tonnát gyártanak belőle, melynek túlnyomó részét 

a műtrágyagyártás alapanyagaként hasznosítják. Előállítására az iparban ritka kivételektől 

eltekintve kizárólag a Haber-Bosch eljárást alkalmazzák, amely több száz °C-os hőmérsékleten 

és több száz atmoszférányi nyomáson játszódik csak le elfogadható hatékonysággal. Ma a 

globális energiatermelés több mint 1%-át az ammóniaszintézis emészti fel, és felelős az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának körülbelül 3%-áért.9 A klímaválság korában tehát egyre 

sürgetőbb egy alternatív, környezetbarátabb ipari eljárás kidolgozása. 

 Az egyik legígéretesebb kutatási terület ebben a témában a biomimetikus molekuláris 

katalizátorok fejlesztése.10 Ezek olyan átmenetifém-komplexek, amelyek a természetes 

nitrogenáz enzim (nitrifikáló baktériumokban megtalálható fehérje, amely szobahőmérséklet és 

standard atmoszferikus nyomás környékén képes a légköri nitrogént ammóniává alakítását 

katalizálni) szerkezetét és működését utánozzák. A „szintetikus nitrogenázok” között is 

kiemelten figyelemre méltóak a Jonas Peters kutatócsoportja által kifejlesztett, négyfogú 

(EPPP, ahol E = B, C vagy Si) ligandum által koordinált vaskomplexek (23. ábra),11–13 amelyek 

a bizonyítottan katalitikus aktivitást mutató rendszerek közül a legnagyobb hasonlóságot 

mutatják a természetes enzim aktív helyével. A biomimetikus nitrogénfixálás folyamata az 

enzimmel analóg módon játszódik le: a vasatom képes egy dinitrogén molekulát – 

atmoszferikus nyomás mellett is - koordinálni, ami proton- és elektronaddíciók (azaz sav és 

redukálószer reagensekkel való reakciók) sorozatának eredményeképpen ammóniává 

redukálódik (23. ábra); az NH3 molekulák leválását követően pedig újabb 

nitrogénkoordinációra nyílik lehetőség. 
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23. ábra A trifoszfino-borát/karbonil/szilil (EPPP) ligandum alapú szintetikus nitrogenázok 

szerkezete, valamint az általuk katalizált folyamatok és körülményeik. N2RR: Dinitrogén 

redukciós reakció; HER: hidrogénfejlődési reakció 
 

Sajnos, dacára a rengeteg kísérleti próbálkozásnak,13–15 a szintetikus katalizátorok 

átviteli száma igen alacsony, messze alulmúlja az iparilag elvárt értéket. Az eddigiekben 

összegyűlt kísérleti tapasztalatok alapján ez két fő tényezőre vezethető vissza: 

1. A biomimetikus katalizátorok nem szelektívek, ugyanis HER (hidrogénfejlődési 

reakció) aktivitással is rendelkeznek, azaz elősegítik a sav és a redukálószer H2 

terméket eredményező mellékreakcióját. 

2. A biomimetikus katalizátorok az N2RR körülményei között hajlamosak inert vas-

hidridekké alakulni, így a katalitikus aktivitás igen hamar lecsökken. 

A fenti folyamatok mechanizmusának megértése elengedhetetlen a gyakorlatban is 

alkalmazható biomimetikus katalizátorok kifejlesztéséhez, azonban a reakcióelegy 

összetettsége és a legtöbb intermedierre jellemző rövid élettartam és igen alacsony koncentráció 

miatt az nem állapítható meg pusztán kísérleti adatokból (pl. in situ spektrumokból). A 

számításos kémia eszköztárával azonban feltérképezhetjük a lehetséges reakcióutakat és 

megállapíthatjuk a mellékreakciókhoz vezető kulcslépéseket, lefektetve ezzel a racionális 

katalizátortervezés alapjait. 

 A témában végzett kutatásaink során felvázoltuk a biomimetikus nitrogénfixálás 

reakcióelegyeiben elméletileg lehetséges összes elemi reakciót és reakcióutat, majd az azokban 

szereplő intermedierek és átmeneti állapotok szabadentalpiáját kiszámítva megállapítottuk a fő- 

és mellékreakciók legvalószínűbb lehetséges mechanizmusait. Eredményeink alapján 

javaslatokat tettünk a katalizátor hatékonyságnövelésének módjára.    
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8. tézis A biomimetikus ammóniaszintézis katalitikus ciklusának elemi lépései között 

egyenlőtlenül oszlik el a termodinamikai hajtóerő. A legtöbb reakció kedvező szabadentalpia-

csökkenéssel jár, azonban az ammónia termék leválása és a katalizátor regenerációja egy 

közel termoneutrális (ΔG ≈ 0) lépésekből álló, lassú folyamat. Az ebben a szakaszban 

keletkező hosszabb élettartamú intermedierek szolgálnak a mellékreakciók 

kiindulópontjaként. 

Publikáció: Identifying the Rate-Limiting Elementary Steps of Nitrogen Fixation with 

Single-Site Fe Model Complexes 

Z. Benedek, M. Papp, J. Oláh,* T. Szilvási,* Inorg. Chem. 2018, 57, 8499–8508. IF: 4,85 

 

Kutatásunk első fázisában a főreakció (N2RR) szabadentalpia-profilját térképeztük fel. 

Az eddig leghatékonyabbnak bizonyuló katalizátorból (BP3Fe-N2
-) kiindulva1 kiszámítottuk az 

összes, ammónialeváláshoz és újabb aktív katalizátorkomplex keletkezéséhez vezető reakcióút 

termodinamikáját, azzal a kísérleti adatok alapján szabott megkötéssel, hogy nem keletkezhet 

többszörös töltésű intermedier. Természetesen a szabadentalpiaváltozás erősen függ az 

alkalmazott reagensek (sav redukálószer) minőségétől; számításaink során difenil-

ammóniumion protonforrást és dekametil-kobaltocén elektronforrást feltételeztünk, ugyanis 

ezekkel a reagensekkel érték el eddig a legnagyobb átviteli számot.15 

A jelentős szabadentalpia-növekedéssel járó, ezért igen valószínűtlen elemi reakciókat 

kizárva megkaptuk a katalitikus reakció szabadentalpia-profilját (24. ábra). A kapott görbét a 

heterogén katalízisben ismert Sabatier-elv segítségével, azt homogén fázisú reakciókra 

átültetve értékelhetjük. Az elv eredeti megfogalmazása szerint egy ideális katalizátoron a 

szubsztrát nem kötődhet túl gyengén, de túl erősen sem – homogén esetre úgy fogalmazhatjuk 

át ezt a követelményt, hogy ne legyenek sem kiugróan alacsony, sem kiugróan magas 

szabadentalpia-változással járó lépések, azaz a termodinamikai hajtóerő egyenletes eloszlása a 

kívánatos. Szembetűnő, hogy az ábra nem mutatja ezt az egyenletességet - a katalitikus 

ciklusnak két, eltérő lefutású szakasza különböztethető meg, melyek között a BP3Fe-NH3
+ 

intermediernél húzható meg a határ.  

Az első szakaszban a megkötött nitrogénmolekula redukciója játszódik le, amely két fő 

úton mehet végbe. Az ábrán kékkel jelölt disztális úton (a vastól távolabbi nitrogén ammóniává 

redukálódik, ezt követi a közelebbi N atom redukciója: BP3Fe-N2
- →→ BP3Fe≡N + NH3 →→ 

BP3Fe-NH3
+

 + NH3) a szabadentalpia folyamatosan és egyenletesen csökken, ami arra utal, 

hogy az itt szereplő szerkezetek egyike sem stabil a modellezett reakciókörülmények között, 

így az intermedierek akadálytalan, gyors egymásba alakulására számíthatunk. Ez azt is jelenti, 

hogy a katalitikus ciklusnak ez a része nem ad lehetőséget mellékreakciók megjelenésére. A 

pirossal jelölt alternáló útvonal (a vastól távolabbi és a vashoz közelebbi nitrogén redukciója 

egyszerre történik: BP3Fe-N2
- →→ BP3Fe-NH2-HN2

+
 →→ BP3Fe-NH3

+
 + NH3) várhatóan 

háttérbe szorul a disztálissal szemben, mivel abban a szabadentalpia lefutása egyenetlenebb: 

magas és zérus közeli szabadentalpia-változások váltják egymást. 

 

                                                 
1 SiP3Fe-N2

- katalizátorral is elvégeztük ugyanezeket a számításokat és hasonló 

megállapításokra jutottunk, jelen dolgozatban emiatt csak a bórtartalmú katalizátor 
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24. ábra A biomimetikus ammóniaszintézis szabadentalpia-profilja. Az egyes intermedierek 

jelölésében az [Fe] szimbólum az ábrán látható BP3 ligandum és központi vasatom egységét 

jelöli. A 10-13. lépésnél látható a profil „ellaposodása”, azaz a termodinamikai hajtóerő 

megszűnése. „Gátolt reakciók”: kísérleti adatok alapján kinetikailag gátolt folyamatok. 

A katalízis második szakaszában (BP3Fe-NH3
+

 → BP3Fe+/0 + NH3 →→ BP3Fe-N2
+/0/-) 

a második ammóniamolekula leválása és a következő nitrogénmolekula koordinációja történik 

meg. Mivel a BP3Fe-NH3
+

 intermedier keletkezéséig bezárólag a bruttó reakcióból (N2 + 6 H+ 

+ 6 e- → 2 NH3) kinyerhető összes termodinamikai hajtóerő elfogy, ebben a fázisban 

elkerülhetetlen a termoneutrális és endergonikus reakciók megjelenése. A Brønsted-Evans-

Polányi-elv (azonos típusú reakciók esetén a termodinamikailag kedvezőtlenebbek játszódnak 

le lassabban), valamint termokémiai megfontolások alapján (termoneutrális reakciók esetén 

egyensúlyban az oda- és visszaalakulás sebessége megegyezik) kijelenthető, hogy az itt 

szereplő elemi lépések a ciklus szűk keresztmetszetei: ezek a reakciók határozzák meg az N2RR 

folyamat sebességét, ebből következően az ezekben résztvevő intermedierek 

akkumulálódhatnak a reakcióelegyben, így HER ciklusok, illetve deaktiválódási 

mechanizmusok valószínű kiindulópontjai.   

A racionális katalizátortervezés céljaként azt lehet tehát megjelölni, hogy – mivel a 

bruttó reakcióból eredő termodinamikai hajtóerő adott – a ligandum módosításával azt kell 

elérni, hogy a katalízis első szakaszából származó szabadentalpia-felszabadulás jelentősen 

csökkenjen, hogy az utolsó lépésekben megnövekedhessen a reakció hajtóereje.  
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9. tézis Az N2RR ciklus intermedierjei a biomimetikus ammóniaszintézis kísérleti 

körülményei között nem lépnek egymással olyan bimolekuláris reakcióba, amely N-H 

kötéshasadások révén hidrogénfejlődést (HER-t) eredményez. A bimolekuláris HER 

aktiválási gátja ugyanis minden esetben jelentősen meghaladja a konkurens N2RR lépés 

(proton- illetve elektrontranszfer) gátját. 

Publikáció: Exploring Hydrogen Evolution Accompanying Nitrogen Reduction on 

Biomimetic Nitrogenase Analogs: Can Fe−NxHyIntermediates Be Active Under Turnover 

Conditions? 

Z. Benedek, M. Papp, J. Oláh,* T. Szilvási,* Inorg. Chem. 2019, 58, 7969–7977. várható 

IF: 4,85 

 

A Jonas Peters-féle kutatócsoport elmélete szerint az EP3Fe típusú nitrogenázok 

alacsony szelektivitása arra vezethető vissza, hogy egyes N2RR intermedierekben különösen 

gyenge az N-H kötés; ez lehetőséget ad arra, hogy két intermedier találkozásakor, két N-H kötés 

szakadásával H2 molekula keletkezzen.16 A fenti folyamatot a katalizátor protonálásával in situ 

előállított EP3Fe-NNH komplexek esetén kísérletileg is megfigyelték,17 amely az elméletet 

alátámasztani látszik. Azonban pusztán kísérletekből nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy 

bimolekuláris HER reakciók a katalitikus elegyben, nagy mennyiségű sav és redukálószer 

jelenléte mellett is képesek-e lejátszódni. Az elméleti kémia eszköztárával viszont – az azonos 

intermedierből kiinduló N2RR és HER lépések aktiválási gátjait összehasonlítva – választ 

kaphatunk a kérdésre. 

 

 
25. ábra A BP3Fe-N2

- katalizátorból származtatható N2RR intermedierek kötésdisszociációs 

szabadentalpiája (BDFEN-H), HER-aktív referenciavegyülettel (SiP3Fe-CNH, BDFEN-H = 41 

kal/mol) és HER-inaktív referenciavegyülettel (SiP3Fe-CNH+, BDFEN-H = 62 kal/mol) 

összevetve. A Peters-csoport által valószínűsített HER-forrásokat kék kiemeléssel jelöltük. 
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Munkánk során először azonosítottuk azokat a BP3Fe-N2
- katalizátorból2 származtatható 

N2RR intermediereket, amelyekben található a bimolekuláris HER lejátszódásához eléggé 

instabil N-H kötés. Ehhez a számított N-H kötésdisszociációs szabadentalpiákat (BDFEN-H) 

kísérleti referenciákkal hasonlítottuk össze: a bizonyítottan HER-aktív SiP3Fe-CNH komplexre 

(BDFEN-H = 41 kcal/mol) és a bizonyítottan HER-inaktív SiP3Fe-CNH+
 komplexre (BDFEN-H 

= 62 kcal/mol) mért értékekkel. Adataink szerint (25. ábra) két esetet kivéve (BP3Fe-NNH, 

BP3Fe-NNH2) termodinamikai megfontolások alapján kizárható a bimolekuláris HER-

mechanizmus.  

Következő lépésben meghatároztuk a két fenti intermedierből (BP3Fe-NNH, BP3Fe-

NNH2), valamint a Peters-csoport által HER prekurzornak javasolt BP3Fe-NNH2
+ komplexből 

eredeztethető összes lehetséges bimolekuláris HER reakció aktiválási szabadentalpiáját (5. 

táblázat). A HER reakció számított gátjai messze meghaladják az N2RR ciklus részét képező 

proton- és elektrontranszferek gátjait. Bár az utóbbi esetén a számításainkat a leggyakrabban 

alkalmazott sav-redukálószer pár, azaz [(Et2O)2H]+ és KC8 reagenseket alapul véve végeztük, 

azonban az aktiválási szabadentalpiák közti különbség olyan nagy mértékű, hogy a fenti állítás 

valószínűsíthetően minden reakcióelegyre érvényes. A kapott adatok alapján kijelenthető, hogy 

a korábban javasolt N-H-disszociáció alapú HER mechanizmus kinetikailag gátolt a 

főreakcióval szemben.  

 

5. táblázat HER-forrásként szóba jöhető N2RR intermedierek (fejléc) lehetséges reaktivitásai, 

az egyes reakciók szabadentalpiái (ΔG, kcal/mol) és aktiválási szabadentalpiái (ΔG‡, kcal/mol). 

Az intermedierek jelölésében az [Fe] szimbólum a BP3 ligandum és központi vasatom egységét 

jelöli. (23. ábra)  PT: protontranszfer, ET: elektron transzfer. 

 
 

Alternatív HER-mechanizmusként a deaktiválódás folyamata során kialakuló Fe-H 

kötés bomlása vethető fel. A vas-hidrid alapú HER elemi lépésekre lebontott reakcióútjára 

azonban napjainkig nem született javaslat (ez csoportunkban jelenleg is folyamatban lévő 

kutatások tárgya). Valószínűsítgető, hogy az N2RR ciklus kritikus lépéseinek egyik 

intermedierjéből eredeztethető a keresett HER-ciklus.  

                                                 
2 SiP3Fe-N2

- katalizátorral is elvégeztük ugyanezeket a számításokat és hasonló 

megállapításokra jutottunk, jelen tézisfüzetben emiatt csak a bórtartalmú katalizátort mutatom 

be 
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