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1. A dolgozatban használt rövidítések jegyzéke 

CYP citokróm P450 

P450cam kámfor hidroxiláz (CYP101) 

P450arom humán aromatáz (CYP19A1) 

P450nor  nitrogén-monoxid reduktáz (CYP55A1) 

QM kvantummechanika, ~-i alapú 

MM molekulamechanika, ~-i alapú 

QM/MM kombinált kvantummechanika/molekulamechanika, ~-i alapú 

MD molekuladinamika, ~-i alapú 

NADPH/NADP
+
 nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát redukált/oxidált 

formája 

NADH/NAD
+
 nikotinamid-adenin-dinukleotid redukált/oxidált formája 

ASD androszténdion (pontosabban: androszt-4-én-3,17-dion) 

DFT sűrűségfunkcionál elmélet, ezen alapuló módszer 

Asp aszparaginsav, aszpartát 

Thr treonin 

Cys cisztein 

His hisztidin 

Cpd 0 „compound 0”, bővebben lásd a 2.2. fejezetben  

Cpd I „compound I”, bővebben lásd a 2.2. fejezetben 

Cpd II „compound II”, a Cpd I egy elektronnal redukált formája ahol 

az „a2u” pálya két elektront tartalmaz 

·+ A Cpd I egyszerűsített képletében arra utal, hogy a porfirinből 

egy elektron leszakításával képezünk gyököt. 
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2. A disszertáció elméleti háttere: P450 enzimek 

2.1. Általános áttekintés 

A citokróm P450 elnevezés mögött az enzimek egy szupercsaládja rejlik, 

melynek mára már több mint 21000 eltérő szekvenciájú tagját azonosították.
1
 Ezek 

gyakorlatilag mindenféle élőlényben megtalálhatóak a vírusoktól kezdve a 

baktériumokon, a növényeken és a gombákon át egészen az állatokig. Az emberi 

szervezetben 57 gén kódol valamilyen P450 enzimet.
2
 A legtöbb szövetben 

megtalálhatóak, de legnagyobb mennyiségben a májban fordulnak elő, ahol fontos 

szerepet játszanak a különböző testidegen anyagok (xenobiotikumok) 

metabolizmusának I. fázisában. Ennek során leggyakrabban hidroxilcsoportot 

alakítanak ki a megkötött szubsztrát molekulán, amihez később más enzimek 

valamilyen poláris csoportot (glükuronil-, acetil-, szulfátcsoport…) kapcsolva 

lehetővé teszik, hogy a vizelettel ürülhessen. A legtöbb P450 enzim úgynevezett 

monoxigenáz, tehát egy oxigénatom beépülését katalizálja az alábbi általános 

egyenlet szerint: 

RH + O2 + NADPH + H
+
 → ROH + H2O + NADP

+
 

Emellett még számos más reakciót, például alkének epoxidációját, aldehidek 

deformilációját, éterek hidrolízisét, halogénezett aromás vegyületek oxidatív 

dehalogénezését, tioéterek szulfoxidációját is katalizálhatják.
3,4

 A májban található 

P450-ekre elsősorban reakció specificitás jellemző, azaz több különböző szubsztrát 

esetében képesek ugyanazt a reakciót katalizálni. Az anyagcsere finomhangolásában 

fontos szerepe van annak, hogy ugyanazt a reakciót több különböző P450 izoenzim 

is katalizálhatja, melyek eltérő kinetikai paraméterekkel rendelkeznek. Mivel a 

különböző gyógyszerhatóanyagok 75%-ának lebontását is P450 enzimek végzik, a 

gyógyszerkutatások számára kiemelt jelentőséggel bírnak. Emellett számos P450 lát 

el valamilyen speciális funkciót, például a szteroidok bioszintézisében, vagy a 

nitrogén-monoxid redukciójában. 

A P450-ek eukarióta szervezetekben általában az endoplazmatikus retikulum 

vagy a mitokondrium belső membránjához kötődnek, és működésükhöz egy 
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segédenzim, az úgynevezett citokróm P450 reduktáz térbeli közelségét igénylik. A 

NADPH molekulát a P450 reduktáz enzim köti meg, és az elektrontranszfer ennek 

közvetítésével valósulhat meg a NADPH kofaktor és a P450 enzim aktív centruma 

között. 

2.2. A P450-ek általános katalitikus ciklusa 

A P450 enzimek úgynevezett hemoproteinek, melyek aktív centrumában hem 

B molekula található. A központi vasionhoz a fehérjeváz egy cisztein aminosav 

deprotonált oldallánca által kapcsolódik. A hem B rögzítésében a két karboxilát 

csoporttal sóhidat kialakító arginin oldalláncok is fontos szerepet kapnak. 

Működésük során a legtöbb P450 enzim ugyanazzal a katalitikus ciklussal 

jellemezhető, melyet az 1. séma segítségével mutatok be.
3,4

 

 

1. séma A P450 enzimek általános katalitikus ciklusa  
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(1) Nyugalmi állapotban a központi hexakoordinált vas(III)ion alacsony spinű 

(dublett) komplexet képez. 

(2) Ha az enzim szubsztrátja az aktív helyen megkötődik, kiszorítja a vízmolekulát, 

és a létrejövő pentakoordinált ferri-komplex magas spinű szextett alapállapotú 

lesz. Ezzel egy időben jobb elektron akceptorrá is válik, és így a P450 reduktáz 

segédenzim redukálni tudja. 

(3) A redukció hatására kvintett alapállapotú pentakoordinált ferro-komplexet 

kapunk. Szén-monoxid jelenlétében, egy 450 nm körüli jellemző elnyelési 

sávval rendelkező komplex keletkezik. Innen származik a „P450” elnevezés. 

(4) Egy oxigénmolekula kötődésekor jutunk a ferri-szuperoxokomplexhez, amit az 

irodalomtól eltérően
3,4

 nem ferro-dioxigén komplexként tüntettem fel. Ennek az 

az oka, hogy DFT számítások szerint, ez a komplex valójában nyílt héjú 

szinglett alapállapottal rendelkezik, ahol a π*O-O és π*yz,Fe-O pályákon található 

egy-egy elektron (1. ábra).
5,6

 Valójában a szerkezet leginkább egyfajta 

átmenetnek tekinthető az Fe(III)-O2
-
 és Fe(II)-O2 rezonanciaszerkezetek között 

(azok keveréke). 

(5) Újabb redukció során áll elő a ferro-szuperoxokomplex, amelynek elnevezése 

során szintén szakítottam a hagyományokkal, és nem a ferri-peroxokomplex 

elnevezést használtam, mert az elektronfelvétel során π*yz,Fe-O pálya telítődik a 

π*O-O helyett (1. ábra).
3,4

 Legtöbb esetben ez a redukciós lépés a 

sebességmeghatározó a katalitikus ciklusban. 

 

1. ábra A központi vasion d-blokkjában öt elektront tartalmazó ferri- (4), illetve a 

hat elektront tartalmazó ferro-szuperoxokomplexek (5) elektronkonfigurációja 
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(6) Az irodalomban Cpd 0-ként jelölt ferri-hidroperoxokomplex (compound 0, 

„nullás számú komponens”) protonfelvétel során alakul ki. Dublett 

alapállapottal rendelkezik, amelyben az egyetlen párosítatlan elektron a π*yz,Fe-O 

pályán található. 

(7) Újabb proton felvételét és egy vízmolekula lehasadását követően jutunk a 

Cpd I-hez (compound I, „egyes számú komponens”), mely különleges szerepet 

játszik a katalitikus ciklusban, hiszen legtöbb esetben közvetlenül ez reagál a 

szubsztráttal. Leggyakrabban hidrogéngyököt szakít le arról, melynek helyére 

hidroxilgyök kötődik vissza. Ekképpen ékeli be az oxigénatomot a C-H 

kötésbe. A mechanizmust eredetileg Groves és McClusky javasoltak (2. 

séma).
7
 

 

2. séma Groves és McClusky-féle oxigénbeékelődés 

(8) A ciklus utolsó állomása a termékkötő állapot. A termék disszociációját és egy 

vízmolekula koordinálódását követően ismét a nyugalmi állapotba jutunk. 

2.3. Protonátadási hálózatok és a víz szerepe a katalitikus ciklusban 

Az (5) => (6), illetve (6) => (7) protonátadási lépések egy sokat kutatott és 

nagyon érdekes területét képviselik a P450 kémiának. A vízmolekulák egyfelől 

nélkülözhetetlenek a katalitikus ciklus működésében, de ha túl sok víz lenne az aktív 

centrumban, akkor a reakció egészen másképp menne végbe. A P450-ekben 

specifikus, aminosav oldalláncokból és vízmolekulákból felépülő protonátadó 

hálózatok gondoskodnak arról, hogy szelektíven csak a megfelelő termék 

alakulhasson ki az enzimreakció során. Emellett a vízmolekuláknak fontos szerepük 

van a központi vas komplex reaktivitásának szabályozásában is. A P450-ek 
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számítógépes vizsgálata terén a kámfor hidroxiláz (P450cam) egyfajta állatorvosi 

lónak tekinthető. Ebben az enzimben több ízben is megvizsgálták a szóba jöhető 

protonátadási hálózatokat mind elméleti úton, mind pedig pontmutációs kísérletek 

során.
3,4,5

 DFT(ROB3LYP)/MM számítások segítségével Guallar és Friesner az 

Asp251 és Glu366 aminosavakat jelölték meg mint vizes tömbfázissal érintkező savas 

karakterű aminosavak, melyek vízmolekulákon és a konzervált Thr252 aminosav 

oldalláncán keresztül képesek a ferro-szuperoxokomplex (5), illetve a Cpd 0 (6) 

protonálására.
8
 A pontmutációs vizsgálatok során azonban csak az Asp251 cseréje 

okozott szignifikáns csökkenést az aktivitásban.
9
 Figyelembe véve azt, hogy a 

D251N mutánsnak is volt valamekkora aktivitása, nyilvánvalóan más, kevésbé 

hatékony útvonalak is léteznek, melyek az erősen megnövekedett kinetikus 

oldószer-izotópeffektus (KSIE) alapján hosszabb vízláncokat foglalnak magukban 

(vad típus: 1,7; D251N: 10).
10

 Mivel a szóban forgó aminosavak konzerváltak a 

kapott eredményeket általánosítani is lehet számos más P450 enzimre is. 

 

2. ábra Jellemző protonátadási útvonal P450 enzimekben 

P450cam: kámfor hidroxiláz; P450arom: humán aromatáz 

A 2. ábra a legjelentősebb protonátadási útvonalat mutatja, amely nem 

csupán lehetővé teszi a hidrogénionok transzportját az aktív centrum felé, de komoly 

szerepe van a reakció mechanizmusának irányításában is. Erre akkor derült fény, 

amikor EPR/ENDOR spektroszkópiás vizsgálatok során rámutattak arra, hogy bár a 
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P450cam T252A mutáns variánsában lehetőség van a Cpd 0 (6) kialakulására, a 

következő lépésben Cpd I (7) helyett hidrogén-peroxidot kötő komplex keletkezik, 

ami melléktermékek képződéséhez vezet.
11

  

A jelenséget elméleti úton is megvizsgálták,
12

 és – a kísérletekkel 

összhangban – az in silico T252V, T252A és T252G mutánsok viselkedése 

klasszikus MD szimulációk során nagyban eltért akár a vad típustól, akár az ahhoz 

hasonló szerkezetű T252S mutánsétól. Ezekben ugyanis az eredeti Thr252 

hidroxilcsoportjának helyét egy vízmolekula vette át, ami alacsonyabb energiagáton 

át vezetett a hidrogén-peroxid keletkezéséhez, mint a Cpd I kialakulásához. A vad 

típus, illetve a T252S mutáns esetében az aktív centrumba helyezett vízmolekula a 2 

ns-os MD szimuláció során hamar eltávolodott, így a Cpd 0 (6) protonálódása csak a 

hagyományos úton, a vastól távolabbi oxigénen következhetett be. 

A vízmolekulák jelenléte az aktív centrumban a központi vas-porfirin 

komplex reaktivitására is hatással van. A szubsztrát molekula kötődése például 

együtt jár az alapállapotú enzimben található vashoz koordinálódó vízmolekula 

kiszorulásával,
13

 amely lehetővé teszi, hogy erősebb elektronakceptorként 

redukálódhasson és a pentakoordinált ferro-komplex kialakulhasson (3).
14

 QM/MM 

számítások során arra is fényt derítettek, hogy a kámfor hidroxilációja során a 

kámfor megfelelő hidrogénjének lehasadásához tartozó energiagát magasságát 

csökkenti (kb. 4 kcal/mol-lal) annak a vízmolekulának a jelenléte, amely a Cpd I 

kialakulása során keletkezik ((6) => (7)).
15,16

 

2.4. Többállapotú reakciókészség P450 enzimekben 

A P450 enzimek fontos tulajdonsága, hogy – a központi vas-porfirin komplex 

bonyolult elektronszerkezetének köszönhetően – többféle spinállapotban, különböző 

elektronszerkezetű ionos és gyökös karakterű köztitermékeken át képesek katalizálni 

az átalakulást. A számos lehetséges útvonal közül mindig az adott enzim, a 

szubsztrát szerkezete és ezek egymáshoz való viszonya választja ki a 

legkedvezőbbet. 

A Cpd I (7) kulcsfontosságú állapot a P450 enzimek működésében. Ennek a 

komplexnek két hasonló energiaszintű állapota létezik dublett, illetve kvartett 
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multiplicitással. Elektronszerkezetét a 3. ábra (a) része mutatja. Látható, hogy 

mindkét állapotban három-három párosítatlan elektron található, melyek közül kettő 

a Fe-O molekularészre, a π*xz és π*yz molekulapályákra lokalizálódik. A harmadik 

párosítatlan elektron a porfirin a2u szimmetriájú pályájából és a kénatom pz 

atompályájából felépülő molekulapályán helyezkedik el (röviden „a2u” pálya). A 

rendszer multiplicitását az dönti el, hogy az utóbbi ferromágnesesen, vagy anti-

ferromágnesesen csatolódik-e az előző kettőhöz. A Cpd I tehát dublett, illetve 

kvartett multiplicitású ösvényen is katalizálhatja a kémiai átalakulást. Amennyiben a 

legjellemzőbb reakciótípusnál maradunk, akkor a Cpd I rendszerint hidrogént szakít 

le a szubsztrátról. A hidrogént atomként vagy hidridion formájában lehet 

eltávolítani. (A Cpd I elektrofil karakterű és ezért a protonálódása nem jellemző.) 

Mivel a szubsztrát molekulából az előbbi esetben egy semleges gyök, az utóbbiban 

pedig egy kation képződik, különböző gyökös, illetve kationos intermedier 

szerkezeteket különböztethetünk meg. Ezek szóba jöhető elektronkonfigurációit, 

melyek számottevő mértékben hozzájárulhatnak a katalízishez, a 3. ábra (b) és (c) 

része segítségével foglaltam össze.
4
 

A bal felső indexben a multiplicitásokat jelöltem. A zárójelben lévő római 

szám a gyökös intermedierek esetében a központi vasion oxidációfokára utal, amit a 

vas d-blokkjában található elektronok száma határoz meg. Hagyományosan azokat a 

molekulapályákat tekintjük a vas d-blokkjának, melyek kialakításában a vas 

valamely d-pályája meghatározó súllyal vesz részt, és a vas-ligandum kötésekre 

nézve lazító jellegű. A 
2,4

Igyök(III) és a 
2,4

Igyök(IV) abban különböznek, hogy a 

hidrogéngyök lehasításakor  a rendszerbe kerülő új elektron az „a2u
”
 pályát telíti 

(
2,4

Igyök(IV)), vagy a vas d-blokkjába kerül (
2,4

Igyök(III)). A hidroxilációs reakciók 

rendszerint gyökös útvonalon zajlanak. A megfelelő hidrogéngyök lehasadását a 

létrejövő hirdroxilgyök és a szubsztrátgyök rekombinációja követi. 
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3. ábra A Cpd I (a), illetve a belőle hidrogénátadással kialakuló gyökös (b), illetve 

kationos (c) szerkezetű intermedierek lehetséges elektronkonfigurációi 

A kámfor hidroxilációjánál DFT(B3LYP)/MM és MR-CI/MM számítások 

során a 
2,4

Igyök(IV) állapot adódott alacsonyabb energiájúnak (kb. 1-2 kcal/mollal), de 

az energiasorrend az alkalmazott bázis méretétől is függött.
17,18

 Mivel bizonyos 

ligandumok, például a transz-(2-metilciklopropil)benzol esetében nem törvényszerű, 

hogy a hidroxilgyök a lehasított hidrogén helyére kerül, a főtermék mellett egy 

átrendeződött melléktermék is megjelenik (3. séma). A vegyület módosítása által a 

kétféle termék aránya nagyban befolyásolható (főtermék/melléktermék = 4-100).
19
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Elméleti úton arra is rámutattak, hogy míg a hidroxilgyök dublett esetben 

pillanatszerűen reagál, addig kvartett esetben nagyobb valószínűséggel következik 

be az átrendeződés.
20

 

 
3. séma A gyökös mechanizmusú hidroxiláció lehetséges termékei transz-2-metil-

fenilciklopropán esetén 

A kettőskötést tartalmazó vegyületek epoxidációja is analóg módon gyökös 

mechanizmus szerint történik, csak itt első lépésben a Cpd I oxigénje támad a 

kettőskötés valamely pillératomján.
3
 

Az ionos szerkezetű intermedierek esetében a vas oxidációfoka minden 

esetben három, így ezt külön nem tüntettem fel. Dublett esetben a rendszer egyetlen 

párosítatlan elektront tartalmaz a π*xz és π*yz pályák valamelyikén (
2
Ikat). Ezek a 

pályák kvartett esetben egyszeresen betöltöttek. A harmadik párosítatlan elektront 

tartalmazó molekulapálya alapján különböztetjük meg a 
4
Ikat(z

2
) és az 

4
Ikat(xy) 

intermediereket, melyek relatív energiaviszonyait a környezet határozza meg. Az 

ionos köztitermékek általában nem közvetlenül alakulnak ki. Ha egy telített 

szénatomról hidrogén hasad le, a gyökös mechanizmushoz rendszerint alacsonyabb 

energiagátak tartoznak. Előfordul azonban, hogy sztérikusan gátolt a hidroxilgyök 

visszakötődése. Abban az esetben, ha a ligandum eltávolodik, az ionos 

intermedierek relatív energiája alacsonyabbá válhat.
21

 Ezen az úton rendszerint nem 

hidroxiláció, hanem telítetlen C=C kötés kialakulása történik (dehidrogenáz 

aktivitás). Ha egy telítetlen vegyület kettőskötésének pillératomja reagál a Cpd I-

gyel könnyebben keletkezik gyökös köztitermék (4. ábra), amely szintén átalakulhat 

kationos intermedierré. Dublett esetben mindenképpen epoxidot kapunk termékként, 

de mivel a gyűrűzáródás lényegében gát nélküli, a 
2
Ikat konfiguráció nagyon kis 

valószínűséggel alakul ki. A gyors folyamat miatt a szubsztrát kettőskötésének 

konfigurációja egyértelműen meghatározza a termék epoxidgyűrűjének 



11 
 

konfigurációját. Kvartett esetben az epoxid gyűrű záródása lassabb, emiatt 

sztereokémiai szempontból nem konzervatív. Ráadásul a nagyobb valószínűséggel 

kialakuló kationos intermedierek valamilyen oxovegyület, vagy az inaktivációt 

okozó melléktermék kialakulásához vezetnek. 

 

4. ábra A többállapotú reakciókészség szemléltetése kettőskötésű szubsztrátok 

példáján 

A P450 enzimek által katalizált reakciók vizsgálatát tovább bonyolítja az a 

tény, hogy egy szubsztrátmolekula több támadható ponttal is rendelkezhet. Egyszerű 

példa erre a propén vagy a ciklohexén esete, melyek a telítetlenség miatt 

epoxidálódni és allil helyzetben hidroxilálódni is képesek. A kétféle termék arányát 

előre megjósolni a különböző enzimekben máig kihívást jelent.
4
  

Összefoglalásképpen az mondható el, hogy a katalízis a P450 enzimek 

belsejében többféle spinállapotban különböző elektronállapotú köztitermékeken 

keresztül valósulhat meg. Az lehetséges intermedierek relatív energiaviszonyait és 
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kialakulásuk valószínűségét az enzim és a ligandum szerkezete együttesen határozza 

meg. Mivel számos esetben a különböző útvonalak másfajta reakciónak kedveznek, 

nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az ezeket befolyásoló hatásokkal. Ez 

segítségünkre lehet abban, hogy olyan gyógyszereket fejleszthessünk, melyek 

metabolizmusa számunkra kedvező módon, például rákkeltő vegyületek képződése 

nélkül zajlik. 

2.5. Multireferenciás állapotok és a B3LYP alkalmazhatósága 

A 2.4-as fejezetben bemutatott bonyolult elektronszerkezetű komplexek 

kapcsán egy a számításos kémiában jártas olvasóban joggal merülhet fel a kérdés, 

hogy az általam is használt B3LYP funkcionál alkalmas-e azok leírására. 

Nyilvánvaló például, hogy a dublett állapotú Cpd I, amely anti-ferromágnesesen 

csatolódó elektront tartalmaz, nem írható le egyetlen determinánssal. A 

szimmetriatörés csakis úgy szüntethető meg, ha figyelembe vesszük azokat az 

elektronkonfigurációkat is, ahol az „a2u” pályán lévő helyett a π*xz vagy π*yz pályán 

helyet foglaló párosítatlan elektronok egyike rendelkezik β-spinnel. Ha sorba 

rendezzük az érintett molekulapályákat, akkor a π*xz π*yz „a2u” sorrendnek 

megfelelően a 3. ábra (a) részén feltüntetett dublett Cpd I konfigurációt D1= |↑↑↓⟩ 

egyszerűsített jelöléssel illethetjük. Amennyiben D2= |↑↓↑⟩ és D3= |↓↑↑⟩ jelölést 

használjuk, akkor a spinadaptált hullámfüggvényt az alábbi képlettel írhatjuk fel 

ezek lineáris kombinációjaként:
22

 

𝜙 
2

111 =
1

√6
[2𝐷1 − 𝐷2 − 𝐷3] (1) 

Az alsó indexben szereplő három darab egyes arra utal, hogy ezekben a 

determinánsokban a három szóban forgó molekulapálya egy-egy elektront tartalmaz. 

Ezeket együtt gyökös konfigurációknak is nevezik tekintettel az egyszeresen 

betöltött „a2u” pályára. Mint látható, a D1= |↑↑↓⟩ súlya a legnagyobb. Egy későbbi, 

CASSCF számításokat és az enzimkörnyezetet is figyelembe vevő MR-CI/MM 

számításokat tartalmazó munkából
18

 az is kiderült, hogy dublett esetben az említett 
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gyökös konfigurációk mellett a 
2
Φ210 és a 

2
Φ210 ionos konfigurációknak is fontos 

szerepe van. Ezek a konfigurációk kvartett esetben nyilvánvalóan nem létezhetnek.
a
 

Noha pusztán a gyökös konfigurációkat tekintve a kvartett állapot energiája adódik 

alacsonyabbnak, az ionos konfigurációk növekvő súlya alacsonyabb energiájú 

dublett állapotot eredményezhet. A kvartett állapotú Cpd I vizsgálata során arra a 

következtetésre jutottak, hogy elektronszerkezete döntően 
4
Φ111 konfigurációval 

jellemezhető. 

A Cpd 0-n (6), a Cpd I-en (7) és a hidroxo intermedieren elvégzett 

multireferenciás számítások
22,18,23

 egyik – számomra legfontosabb – megállapítása 

az, hogy DFT(B3LYP)/MM számításokkal még az erősen multireferenciás 
2
Cpd I 

esetén is jól sikerült reprodukálni a különböző spinállapotok relatív 

energiasorrendjét, valamint általában a gerjesztési energiákat is. Kivételt képez az 

A2u alapállapot és az A1u gerjesztett állapot energiakülönbsége a 
2
Cpd I-ben. 

2.6. A humán aromatáz (CYP19A1, P450arom) 

A P450arom az ivarmirigyekben, az agyban, a zsírszövetben, a méhlepényben, 

a bőrben, a csontokban és az erekben található meg. Ez az enzim specifikusan köti 

meg szubsztrátjait, az androszténdiont (pontosabban: androszt-4-én-3,17-dion; ASD) 

és a tesztoszteront, és a szterán váz A gyűrűjében aromás szerkezetet kialakítva 

ösztront, illetve ösztridiolt eredményez (4. séma). 

 

4. séma  A humánz aromatáz által katalizált kémiai átalakulás 

                                                           
 

a
 t. i. egyetlen párosítatlan elektront tartalmaznak 
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Mivel az ösztrogén bioszintézisében ez a sebességmeghatározó lépés, az 

enzim működése a szervezet ösztrogénszintjének szabályozásában is fontos szerepet 

játszik.
24

 Annak köszönhetően, hogy számos rákos megbetegedés (pl. mellrák) 

kialakulásának valószínűsége nagymértékben korrelál az ösztrogén 

koncentrációjával a szövetekben,
25

 a humán aromatáz gyógyszerkutatások attraktív 

célpontja lett. Napjaink gyógyszerpiacán több aromatázinhibitor is kapható 

(anasztrozol, exemesztán, letrozol).
26,27,28

 

2.6.1. Az aromatizáció mechanizmusa 

A humán aromatáz mechanizmusa részleteit tekintve máig sem teljesen 

tisztázott. Azt azonban tudni lehet, hogy a teljes folyamat három katalitikus 

ciklusból tevődik össze, melyek a 2.2. fejezetben bemutatott mechanizmus alapján 

egy-egy oxigénmolekulát és a P450-reduktáz révén egy-egy NADPH molekulát 

igényelnek.
29,30

 A folyamatot az 5. séma szemlélteti. 

 

5. séma Az androszténdion (ASD) aromás szerkezetének kialakulása a humán 

aromatázban 

Az első és második ciklusban a C19 atomot tartalmazó metilcsoport gyökös 

mechanizmusú hidroxilációja történik a 2.4. fejezetben említett Groves és 

McClusky-féle mechanizmus szerint.
7
 A második ciklus végén egy geminális diol 

keletkezik, ami egy vízmolekula eliminációja által stabilizálódik, és 19-oxo-ASD 

(pontosabban: 10β-formilandroszt-4-én-3,17-dion) keletkezik.
31,32

 A C10-C19 kötés 
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hasadása a harmadik ciklusban következik be, aminek eredményeképpen ösztron 

(tesztoszteronból kiindulva ösztradiol) mellett hangyasavat kapunk termékül.
30

 

Kinetikus izotópeffektust vizsgálva kiderítették, hogy az aromatizáció során 

szelektíven az 1β- és 2β- helyzetű hidrogénatomok eltávolítása történik,
33,34

 továbbá 

18
O izotópjelöléses technika alkalmazásával bizonyították, hogy a harmadik 

ciklusban felhasznált oxigénmolekula egyik oxigénatomja beépül a keletkező 

hangyasavba.
35

 Ezek a kísérleti adatok nagyon fontosak, mert számos korai hipotézis 

lehetőségét kizárták, úgymint 1β-hidroxiláció,
36

 2β-hidroxiláció,
37,38,39

 4,5-

epoxidáció,
40,41

 a formilcsoport Baeyer-Villiger oxidációja és 10β-hidroxiösztr-4-én-

3,17-dion keletkezése.
35

 Erre példa a 2β-hidroxi-19-oxo-ASD (pontosabban: 2β-

hidroxi-10β-formilandroszt-4-én-3,17-dion) esete. Amikor ezt a vegyületet külön 

szintetizálták 
18

O izotópjelölést alkalmazva, és enzimatikusan aromatizálták, a 

keletkező hangyasav nem tartalmazta az 
18

O jelölőatomot.
42

 

Noha az említett intermedierjelöltek némelyikéről ismeretes, hogy spontán 

módon
37

 vagy az aromatáz segítségével
43

 képesek ösztronná alakulni, mégsem 

képezhetnek megkerülhetetlen állomást az aromatizáció útvonalán. Egészen a 

közelmúltig az volt a legelfogadottabb elmélet, hogy az első két ciklustól eltérően 

ebben az esetben nem a Cpd I reagál, hanem a ferro-szuperoxo komlex (5) támad 

nukeofilként a formilcsoport C19 szénatomján, aminek eredményeképpen egy 

peroxhemiacetál áll elő (6. séma).
35

 

 

6. séma A harmadik katalitikus ciklus általánosan elfogadott mechanizmusa: 

 deformiláció peroxohemiacetál keletkezésén keresztül 

A piros karakterek az enolizálódott szubsztrátra utalnak. 

Ez a mechanizmus bizonyos Raman-spektroszkópiás eredményekkel is 

összhangban van,
44

 ahol a méréseket úgy végezték, hogy előállították a redukált 
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állapotú P450arom szén-monoxidot koordináló komplexét,
b
 és a különböző 

szubsztrátmolekulák hatását vizsgálták a Fe-CO vegyértékrezgés, valamint az 

Fe-C-O deformációs rezgés frekvenciájára. A mért értékek azt sugallták, hogy a 

szén-monoxid környezete valamelyest polárisabb a 19-nor-ASD
c
 molekulát kötő 

enzimben, mint a 19-oxo-ASD-t kötő állapotban. A szerzők ezt azzal magyarázták, 

hogy a 19-oxo-ASD-t kötő állapotban a Thr310 oldallánca a szubsztrátmolekula 

formilcsoportjával alakít ki hidrogénhidat, míg a 19-nor-ASD-t kötő állapotban 

inkább a szén-monoxiddal. Ezzel a hidrogénhíddal korábban már 

homológiamodellezés alapján próbálták magyarázni a ferro-szuperoxokomplex 

nagyobb stabilitását a P450arom-ban,
45

 ami kedvez a peroxohemiacetál képződésének, 

hiszen gátolja a ferro-szuperoxokomplex protonálódását (bővebben lásd 2.6.2. 

fejezet). 

Ezzel kapcsolatban az volt a személyes meglátásom, hogy a bemutatott 

kísérleti eredmények nem támasztják kellőképpen alá ezt az elméletet, hiszen azt is 

megállapították, hogy szubsztrátmentes enzimben a Fe-C-O molekularész közel 

lineáris, és nyoma sincs a poláris környezetet biztosító hidrogénhídnak. Emiatt, ha 

az létezne is a szubsztrátkötő állapotban, nem lehet túl erős. Ráadásul a 

karbonilkomplex jelentősen különbözik a ferro-szuperoxokomplextől, így még ha a 

szén-monoxiddal szemben a Thr310 inkább a 19-oxo-ASD formilcsoportját létesíti is 

előnyben mint akceptor, a ferro-szuperoxokomplex esetében ez nem feltétlenül van 

így. A gyanúmat később más kísérleti eredmények is alátámasztották, melyekről a 

2.6.3. fejezetben bővebben írok. 

Fontos megemlíteni azt a 2012-es QM/MM tanulmányt, amelyben Sen és 

Hackett QM(DFT)/MM módszerekkel tettek javaslatot egy olyan 

reakciómechanizmusra, amelyben lényegében az 6. séma szerinti átalakulás valósul 

                                                           
 

b
 Ez rendelkezik a jellegzetes 450 nm-nél jelentkező abszorpciós sávval. Lásd 2.2. fejezet (3) 

állapot leírása. 

c
 Ez nem tartalmazza a szóban forgó formilcsoportot. 
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meg.
46

 A QM/MM szimulációkhoz a kiindulási geometriákat klasszikus 

molekuladinamikai szimulációk során állították elő. A szimuláció 50 ns hosszúságú 

volt, melynek első 30 ns-ában harmonikus erőállandók alkalmazásával 

kényszerítették a rendszert egy olyan állapotba, ahol a C3 atomhoz kapcsolódó oxo-

oxigén az Asp309 oldalláncával, míg a Thr310 a 19-oxo-ASD formilcsoportjával alakít 

ki hidrogénkötést, a fentebb részletezett megfigyelések miatt. Az így előállított 

ligandumpozíció nem változott számottevően a további 20 ns-os 

kényszerfeltételektől mentes szimuláció során sem, így ez erősíteni látszott a Thr310 

és a 19-oxo-ASD között feltételezett hidrogénhíd hipotézisének megalapozottságát. 

A számított energiaprofilok alapján a ferro-szuperoxokomplex kialakulása 

gyakorlatilag gát nélküli folyamatnak adódott. 

2.6.2. Enolizáció a katalízisben 

Régóta ismeretes, hogy a deformiláció szempontjából a 2,3-enolizációnak 

fontos szerepe lehet.
47,48

 Ezt a felvetést gázfázisú DFT számítások segítségével 

Hackett és munkatársai igazolták.
49

 Eredményeik alapján az 1β-hidrogén lehasadása 

kb. 17-20 kcal/mol-lal alacsonyabb gáton át valósítható meg az az enolizálódott 

szubsztrátról a keletkező gyök stabilabb elektronszerkezete miatt. Figyelembe véve 

az említett izotópjelöléses vizsgálatok eredményeit arra a következtetésre jutottak, 

hogy az enolizációt maga az enzim katalizálja. Az 5. séma és a 6. séma pirossal 

jelölt részei arra utalnak, hogy a teljes katalitikus ciklusban még a deformiláció előtt 

vagy közben az enolizációnak is meg kell valósulnia. Még mielőtt sikerült volna 

előállítani a humán aromatáz kristályszerkezetét, homológiamodellezéssel próbáltak 

lehetséges módokat találni az enzimkatalizált enolizációra. Ennek alapján az Asp309-

et javasolták a protonakceptor, míg a Lys473-et vagy a His475-öt a protondonor 

szerepére.
45

 Később azonban Ghosh és munkatársai röntgen kriszallográfiával 

meghatározták a humán aromatáz térszerkezetét (PDB ID: 3EQM, R=2,90),
50

 és 

ezalapján sokkal inkább egy olyan útvonalat találtak valószínűnek, amelyben az 

Asp309 protonálja a szubsztrát C3=O oxocsoportját, és úgy gondolták, hogy a 2β-

hidrogén lehasításáért egy hidrogénhidas hálózat a felelős, amely egy vízmolekulát, 

az Ala306-ot, valamint a Thr310-et foglalja magában. 
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Ezen a ponton szeretném megjegyezni, hogy a 2.3. fejezetben bemutatott 

pontmutációs vizsgálatokat a humán aromatázon is elvégezték. Ezek igazolták, hogy 

az Asp309 és Thr310 aminosavak, melyek analóg helyzetűek a kámfor hidroxilázban 

található Asp251 és Thr252 aminosavakkal, ugyanolyan fontosak az enzim 

működésének szempontjából, de egy olyan különbségre is fény derült, ami fontos 

lehet az enzimkatalizált enolizáció megértésének szempontjából.
51,52

 A vizsgálni 

kívánt reaktív ferro-szuperoxokomplexet (5) a kámfor hidroxiláz és a humán 

aromatáz esetében is úgynevezett krioredukciós technikával próbálták előállítani, 

ami azt jelenti, hogy az oxi-ferrokomplexet (4) 77 K-en γ-sugárzás segítségével 

redukálták, majd lassan emelve a hőmérsékletet EPR-spektrumok felvételével 

követték a mintában végbemenő változásokat. Amíg a kámfor hidroxiláz esetében a 

képződő ferro-szuperoxokomplex (5) átalakulása Cpd 0-vá (6) már 77 K-en is 

megtörtént,
11

 addig a humán aromatáz esetében sikerült a ferro-

szuperoxokomplexnél (5) megállítani a reakciót.
52

 Ezek az eredmények arra utalnak, 

hogy a protontranszfer a humán aromatázban azonos aminosav-oldalláncokat 

érintve, de nehezebben megy végbe. 

Doktori munkám során egy olyan mechanizmusra tettem javaslatot, amely 

lehetővé teszi az androszténdion (ASD) enzimkatalizált enolizációját, és amely 

egyben magyarázza a humán aromatáz pontmutációs vizsgálatai során tapasztalt 

gátolt protonátadást a vizes tömbfázis irányából az aktív centrum felé. Erről szól a 

5.1.1. fejezet. 

2.6.3. Többállapotú reakciókészség a C-C kötés hasadásában 

Ahogyan azt a 2.4. fejezetben bemutattam, a P450 enzimekben a kémiai 

átalakulásnak több módja is lehetséges, és ezek az útvonalak akár eltérő szerkezetű 

termékeket is eredményezhetnek. Ismeretes, hogy aldehidek oxidációja karbonsavvá 

P450 enzimek belsejében könnyen végbemehet,
30,53

 ezzel szemben például a 

ciklohexánkarbaldehid deformilálódik a CYP2B4 enzimben.
54

 Amíg a karbonsavvá 

történő oxidáció feltételezhetően a Cpd I közreműködésével hidrogéngyök 

lehasadásával és hidroxilgyök kötődésével történik, addig az oxidatív deformiláció 

peroxohemiacetál intermedieren keresztül játszódik le (7. séma).
30
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7. séma A ciklohexánkarbaldehid oxidatív deformilációja ciklohexénné vagy 

ciklohexanollá, illetve oxidációja ciklohexánkarbonsavvá 

Egy nemrég megjelent közleményben ugyanezzel a sémával magyarázták a 

CYP125 enzim vizsgálata során felfedezett ötféle melléktermék képződését is.
55

 A 

CYP125 szubsztrátja koleszt-4-én-3-on, melyből főtermékként koleszt-4-én-3-on-

26-savat állít elő. Ez lényegében abból áll, hogy a szubsztrát egyik metilcsoportja 

hasonlóan az aromatázhoz három lépésben oxidálódik alkohollá, aldehiddé, majd 

karbonsavvá. Ebben az esetben azonban a szóban forgó metilcsoport nem a 

szteránvázhoz kapcsolódik, hanem egy hosszabb alkilcsoport része, így a harmadik 

ciklusban is döntően a Cpd I közvetítette monoxigenáció megy végbe. Az ötféle 

melléktermék jelenléte ugyanakkor a peroxohemiacetál képződésével magyarázható. 

A 2.6.1. fejezetben említettem, hogy a peroxohemiacetál képződését 

alátámasztó kísérleti eredmények megkérdőjelezhetőek, mivel csak meglehetősen 

közvetetten utalnak a peroxohemiacetál létezésére. Ezen disszertáció írásának 

időszakában megjelent újabb rezonancia Raman-spektroszkópiás,
56

 valamint 

kinetikus oldószer izotópeffektus (KSIE) mérések
57

 szerint a humán aromatáz első 

és harmadik ciklusában azonos mechanizmus szerint történik meg az átalakulás. 

Ugyanilyen jellegű KSIE mérésekkel a CYP17A1 esetén, ahol a szubsztráttól 

függően peroxohemiacetál vagy Cpd I képződik, egyértelmű eltéréseket lehetett 

felfedezni.
58

 Mindez arra utal, hogy a reakció fő útvonalán Cpd I képződik, ami egy 

több mint harminc éves elméletet látszik megdönteni. 

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy függetlenül attól, hogy mi a 

deformiláció fő útvonala a humán aromatázban, nagyon fontos, hogy egy enzim 
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vizsgálatakor a lehetséges mellékösvényeket is fel kell térképeznünk, mert bizonyos 

esetekben akár az egészségre káros melléktermékek képződéséhez vezethetnek. 

Ennek szellemében doktori munkám során QM/MM számítások eredményeire 

alapozva javaslatot tettem egy alternatív, Cpd I által katalizált deformilációs 

mechanizmusra, amely a legújabb kutatások eredményei szerint akár a harmadik 

ciklus fő útvonalát is jelentheti. Erről szól a 5.1.2. fejezet. 

2.7. A nitrogén-monoxid reduktáz (CYP55A1), a kompakt P450 

A nitrogén-monoxid reduktáz enzim (P450nor) a Fusarium oxysporumban 

található, ami egy úgynevezett denitrifikáló gomba. Ez a mikroorganizmus anaerob 

körülmények között képes a nitrátlégzésre, amely során a környezetében található 

nitrátionokat több lépésben és több enzim segítségével képes dinitrogén-monoxiddá 

alakítani. Először a nitrát reduktáz nitritté redukálja a nitrátionokat, amit a nitrit 

reduktáz nitrogén-monoxiddá alakít. A P450nor a nitrogén-monoxidot tovább 

redukálja dintrogén-monoxiddá. Gyakorlati szempontból ez azért érdekes, mert a 

nitrátban gazdag műtrágyázott területeken számottevő dinitrogén-monoxid 

keletkezésére lehet számítani, ami a szén-dioxidnál háromszázszor erősebb 

üvegházhatással rendelkezik, és ökológiai szerepe nem elhanyagolható.
59

 Emellett 

élettani vonatkozásai is vannak: A P450nor szubsztrátja, a nitrogén-monoxid fontos 

szerepet játszik az immunrendszerben, bizonyos kórokozók elpusztításában 

(nitrozatív stressz). A hisztoplazmózist okozó Histoplasma capsulatum egy P450nor-

ral homológ enzimmel (61% szekvenciaazonosság, 79% hasonlóság) ki tudja védeni 

az immunrendszer támadását, miközben a nitrogén-monoxidot dinitrogén-

monoxiddá redukálja.
60

 

A P450nor több szempontból is különbözik a többi P450 enzimtől. Egyfelől ez 

nem a membránhoz kötve, hanem a citoszolban található, és az aktív centrumban 

sem a 2.2. fejezetben bemutatott katalitikus ciklus valósul meg, mivel a levegő 

oxigénje helyett nitrogén-monoxidot köt meg. Ráadásul a működéséhez nincs 

szüksége a P450 reduktázra, mert saját NADH kötőhellyel rendelkezik.
61

 Ez a 

szükséges feltétele annak, hogy az enzim önállóan a citoszolban is hatékony legyen 

szemben a többi P450-nel, melyek egy többtagú, membránba integrált enzimkaszkád 
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részét képezik. Ezért szokták ezt az enzimet kompakt P450-nek is nevezni. A 

P450nor NADPH helyett NADH kofaktorral működik, amit nagyfokú szelektivitással 

képes megkötni
62

 egy olyan kötőhelyen, amely felépítését tekintve nem hasonlít más 

enzimek tipikus NADH kötő Rossman-régiójára.
63

  

A P450nor által katalizált kémiai átalakulás fő lépéseit sematikusan a 

következő reakcióegyenletekkel foglalhatjuk össze: 

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 első lépés a nitrogén-monoxid kötődése az aktív centrumban, amit egy 

bizonyos intermedier (I) kialakulása követ. Magas nitrogén-monoxid koncentráció 

mellet ez a lépés a sebességmeghatározó, de fiziológiás körülmények között az ezt 

követő.
64

 Az utolsó lépésben egy proton felvétele és egy újabb nitrogén-monoxid 

megkötődése után megkapjuk a termékeket. Az I-vel jelölt intermedier kialakulására 

(2. lépés) és szerkezetére vonatkozóan meglehetősen sok elképzelés született,
64,65,66,67

  

melyek közül én csupán kettőt emelnék ki. A legelfogadottabb elmélet szerint 

hidridtranszfer során egy hidridion a NADH kofaktorról közvetlenül a vashoz 

koordinálódó nitrogén-monoxidra kerül.
68

 Kinetikus izotópeffektust vizsgálva 

kiderítették, hogy a NADH két átadható hidrogénje közül szelektíven a pro-R 

helyzetű átadása történik meg.
64

 Érdekes kérdés azonban, hogy a hidridtranszfer a 

nitrogén-monoxid nitrogén- vagy oxigénatomjára irányul-e. Noha elvileg egy 

protonfelvételt követően mindkét esetben eljuthatunk az Fe(III)-NHOH típusú 

köztitermékhez, az N-ferril típusú intermedier, amelyet Harris javasolt DFT 

számítások alapján
66

 csak az utóbbi esetben valósulhat meg (8. séma).  
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8. séma Közvetlen hidrid transzfer és a Harris-féle (N-ferril) intermedier 

kialakulása a P450nor-ban 

A Harris-féle intermedier azért lehet érdekes, mert nagyon hasonlít a Cpd I-

hez és – amennyiben létezik – ennek vizsgálata érdekes összefüggésekhez vezethet. 

Az N-ferril komplex egy párosítatlan elektront tartalmaz a „a2u”
d
 pályán, valamint 

egyet a Fe=N egységben, amely anti-ferromágnesesen csatolódva az előzőhöz 

összességében szingulett multiplicitást eredményez. Az elektronszerkezet tehát a 

Cpd I elektronkonfigurációjához hasonlít, de a rendszer egy elektronnal kevesebbet 

tartalmaz. Meg kell jegyeznem, hogy Harris számításai alapján az elektronszerkezet 

erősen függött a cisztein modelljétől is. A spinpopulációk egy NH-S 

hidrogénkötéssel kiegészített SH
-
 modell használata esetén három párosítatlan 

elektronról árulkodtak a Fe=N részben (1α + 2β), ami nem lehetetlen, viszont az 

állapot erősen multireferenciás természete jó okkal ébreszthet gyanút az általa 

alkalmazott módszer
e
 megbízhatóságát illetően. A módszer validálása – ahogyan az 

a Cpd I esetében meg is történt (2.5. fejezet) – egyelőre hiányzik. A triplett állapot 

energiája 9,2 kcal/mol-lal magasabbnak adódott, ami nem mond ellent sem az EPR 

                                                           
 

d
 Az idézőjel arra utal, hogy ahogy a Cpd I esetében láttuk, itt is számottevő a kénatom pz 

atompályájának részesedése, valamint az a2u irreducibilis reprezentáció az önmagában D4h 

szimmetriájú szubsztituálatlan porfiringyűrű szimmetriacsoportjában található. 

e
 BPW91/DZVP és B3LYP/LACVP**/6-31G** 
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spektroszkópiai eredményeknek
69

 sem más, elméleti munkáknak,
70

 amik a kiindulási 

nitrozilkomplex, illetve az I-vel jelölt intermedier (1. és 2. lépés) szingulett voltát 

támasztják alá. DFT számítások (B3LYP/LANL2DZ) szerint a nitrozilkomplex 

valójában egy kettős gyök, úgynevezett nyílt héjú (open-shell) szingulett 

alapállapottal rendelkezik.
71

 Tekintve, hogy a zárt héjú Fe(II)-NO
+
 típusú 

elektronkonfigurációhoz csupán 1-2 kcal/mol-lal magasabb energia tartozik, és a két 

állapothoz tartozó potenciálfelületek kb. 1,7 Å-nél metszik egymást a Fe-NO 

távolság függvényében, a zárt héjú közelítés használata elterjedt az irodalomban.
72

 A 

8. séma bal oldalán a zárt héjú konfiguráció (Fe(II)-NO
+
) mellett a kettős gyököt is 

feltüntettem (Fe(III)-NO·). 

DFT számítások során az [Fe(III)NHO]
-
 állapot energetikailag sokkal 

kedvezőbbnek bizonyult (17,2 kcal/mol-lal,
70

 illetve 26,2 kcal/mol-lal
73,74

). Ezekre a 

munkákra és az én 5.2. fejezetben bemutatott eredményeimre hivatkozva, Riplinger 

és Neese a 9. séma szerinti katalitikus ciklusra tettek javaslatot QM/MM számítások 

alapján.
75

 Ebben feltételezték, hogy a [Fe(III)NHO]
-
 intermedier alakul ki a 

hidridtranszfer során. Jelenleg ez a legelfogadottabb elmélet. 

 

9. séma A P450nor egyezményes katalitikus ciklusa Riplinger és Neese nyomán
75
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3. Az alkalmazott módszerek bemutatása 

3.1. A sűrűségfunkcionálokról 

Enzimreakciók modellezése során meglehetősen nagyméretű molekuláris 

rendszerek leírására van szükség. Még abban az esetben is, ha csupán a katalízisben 

elsődleges szerepet kapó molekulákat és aminosav-oldalláncokat kívánjuk 

figyelembe venni, az atomok száma könnyen elérheti a 200-at, sőt extrém esetekben 

messze meghaladhatja. Abban az esetben, ha ráadásul egy átmeneti fém 

komplexéről beszélünk, különösen fontos, hogy a leírás elegendően magas szintű 

legyen. Méretét tekintve ekkora rendszerek leírása Hartree−Fock szinten (melyről 

hely hiányában nem kívánok írni) lehetséges volna, de az elhanyagolások az 

elektronkorreláció terén
f
 rossz eredményhez vezetnek. Az általam vizsgált 

rendszerek egészen korrekt leírása úgynevezett multireferenciás poszt-Hartree−Fock 

módszerek alkalmazását tenné szükségessé, melyek alkalmazásának a hatalmas 

számítási igényük szab határt. Tekintve, hogy munkám nem a számítási módszerek 

fejlesztéséről szól, a sűrűségfunkcionál elmélet résletesebb tárgalására a Függelék 

8.1. fejezetében kerül sor. A következő sorokban a dolgozatban előforduló 

sűrűségfunkcionálok rövid bemutatása következik, ahol ugyanakkor támaszkodom a 

Függelék hivatkozott részében részletesen bemutatott fogalmakra. 

  

                                                           
 

f
 Megjegyezném, hogy még a független részecske közelítésben is van bizonyos mértékű 

elektronkorreláció, hiszen az azonos spinű elektronok tartózkodási valószínűsége a nullához 

tart, ha azokat egymáshoz közelítjük. Emiatt a Pauli elvből származó, úgynevezett Fermi 

lyuk, már ebben a közelítésben is megjelenik. Különböző spinű elektronokra ez nem igaz, 

azok valóban függetlennek tekinthetőek, az elektrosztatikus taszításból eredő Coulomb lyuk 

nem jelenik meg ezen a szinten. 



25 
 

Az általam használt funkcionálok: 

B3LYP
76,77,78

: Becke által javasolt egzakt HF kicserélődési, valamint lokális sűrűség 

közelítésen alapuló és gradiens korrigált kicserélődési és korrelációs tagokat is 

tartalmazó hibrid funkcionál. (a0=0,2; ax=0,72; ac=0,81)
 

𝐸𝑥𝑐
𝐵3𝐿𝑌𝑃 = (1 − 𝑎0)𝐸𝑥

𝐿𝑆𝐷𝐴 + 𝑎0𝐸𝑥
𝐻𝐹 + 𝑎𝑥Δ𝐸𝑥

𝐵88 + (1 − 𝑎𝑐)𝐸𝑐
𝑉𝑊𝑁3 + 𝑎𝑐𝐸𝑐

𝐿𝑌𝑃 (2) 

Általános célú funkcionál, amely átmenetifém komplexek leírásában is elterjedt. 

Gyakran használják P450 enzimek vizsgálatánál is, mivel a B3LYP számítások 

helyesen adják vissza a különböző multiplicitású állapotok relatív energiáit a P450 

enzimek működése szempontjából releváns esetekben.
18

 

B3PW91
77,79

: Ez a funkcionál a B3LYP-pel analóg hibridfunkcionál, mely Pedrew 

és Wang korrelációs funkcionálját tartalmazza. (a0=0,2; ax=0,72; ac=0,81) 

𝐸𝑥𝑐
𝐵3𝑃𝑊91 = (1 − 𝑎0)𝐸𝑥

𝐿𝑆𝐷𝐴 + 𝑎0𝐸𝑥
𝐻𝐹 + 𝑎𝑥Δ𝐸𝑥

𝐵88 + 𝐸𝑐
𝑉𝑊𝑁5 + 𝑎𝑐Δ𝐸𝑐

𝑃𝑊91 (3) 

M06
80

: A Minnesota Funkcionálok családjába tartozó meta-GGA hibrid funkcionál, 

mely 27 %-os HF kicserélődési tagot tartalmaz. Általában nem kovalens 

kölcsönhatások, átmenetifémek és fémorganikus vegyületek leírására alkalmas. A 

M06 családon belül (M06, M06-L, M06-2X, M06-HF) ez a legsokoldalúbb.  

TPSSh: Tao, Perdew, Staroverov és Scuseria meta-GGA TPSS funkcionálját
81

 

tartalmazó meta-hibridfunkcionál. Átmenetifém komplexekkel való tesztszámítások 

során legalább olyan jól teljesített, mint a B3LYP.
82

  

BP86
83,84

: Tiszta GGA funkcionál.
 

OLYP: Tiszta GGA funkcionál, mely OPTX
85

 kicserélődési funcionált tartalmaz a 

LYP kicserélődési funkcionál mellett. Az OPTX funkcionállal való kombinálás 

általánosan nagymértékű javulást eredményezett a GGA funkcionálok körében a vas 

komplexeket felhasználó tesztszámítások során.
86
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OPBE: Tiszta GGA funkcionál, az OPTX kicserélődési funkcionál ötvözete a PBE
87

 

korrelációs funkcionállal. Vas komplexek vizsgálata során kiemelkedő 

teljesítményűnek bizonyult más javított OPTX kicserélődést tartalmazó GGA 

funkcionálokkal szemben.
88

 

ωB97X-D
89,90

: Diszperzió és LC („long-range corrected”) hibridfunkcionál, melyet 

nemfémes vegyületek reakciói és gyenge másodrendű kölcsönhatásaik alapján 

parametrizáltak. A funkcionál nevében az X karakter arra utal, hogy az általános LC 

funkcionálokkal szemben a kis távolságok mellett is tartalmaz kb. 16%-nyi HF 

kicserélődést, ami többek között kis távolságok mellett is csökkenti az 

önkölcsönhatás okozta hibát. A funkcionál jellemzője, hogy az ω paraméterrel 

együtt a kis távolságok mellett érvényesülő L(S)DA kicserélődési funkcionált is 

módosították, újraoptimálták. Ez is a hatékonyságanak a kulcsa. 

3.2. Molekulamechanikai erőterek 

Nagyméretű molekuláris rendszerek leírása, ahol az atomok száma akár több 

ezerre is rúghat, ab initio kvantummechanikai alapú módszerekkel elenleg nem 

lehetséges. Abban az esetben azonban, ha nem kifejezetten a molekula 

elektronszerkezete, hanem a geometriája, konformációs állapotai és a dinamikája az 

érdekes, jelentős egyszerűsítések mellett klasszikus mechanikai alapú modelleket is 

használhatunk. A teljesség igénye nélkül azt mondhatjuk, hogy a 

molekulamechanikai alapú modellezést elterjedten alkalmazzák fehérjemolekulák 

konformációs átalakulásainak vizsgálatára, homológiamodellezésre, enzim-

szubsztrát kölcsönhatások vizsgálatára, gyógyszerjelölt molekulák különböző 

receptorokhoz történő kötődési tulajdonságainak in silico becslésére, de 

kismolekulák explicit oldószeres közegben való dinamikus viselkedésének 

vizsgálatára is alkalmas. Azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy mivel a 

rendszer energiájának felírásakor egyben egy adott konstitúciót is definiálunk az 

alább bemutatott energiakomponensek által, kémiai átalakulások vizsgálata ilyen 

módon nem lehetséges. 
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A molekulamechanikában az atomokat töltéssel rendelkező tömegpontoknak 

tekintjük, a közöttük lévő kölcsönhatást pedig egyszerű potenciális energiatagokkal 

írjuk le. Molekulamechanikai erőtér alatt ezeket a potenciális energiatagokat 

(függvényeket) és a több ezer paramétert értjük, melyek ideális esetben jól írják le a 

molekuláris rendszer potenciális energiafelületét egy adott konfigurációhoz tartozó 

konformációs altéren. A különböző erőterek hasonló, de nem teljesen azonos 

függvényeket használnak, ezért a paraméterek átültetése sem oldható meg 

egyszerűen egyik erőtérből a másikba. Én az általam is használt CHARMM erőtér 

kapcsán mutatom be ezeket a függvényeket.
91

 Alapvetően megkülönböztetünk kötő 

és nemkötő kölcsönhatásokat. A kötő kölcsönhatások azok között az atomok között 

hatnak, melyek közvetlenül vagy egy atomon keresztül közvetetten kovalens 

kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz, tehát 1-2 vagy 1-3 helyzetben vannak. 

𝐸𝐶𝐻𝐴𝑅𝑀𝑀 = 𝐸𝑘ö𝑡ő +  𝐸𝑛𝑒𝑚𝑘ö𝑡ő (4) 

A kötő kölcsönhatások közé többnyire olyan energiatagok tartoznak, melyek 

formailag a klasszikus fizikában használatos Hooke-törvényből származtatott 

potenciális energiaformulával analógok, azaz például a kötéshosszak (di) és a 

kötésszögek (αi) adott referenciaértékektől (di,0, αi,0) való eltérésének négyzetével 

arányosak. A Kd,i, Kα,i … erőállandók és a referenciaértékek tapasztalati 

paraméterek. Az UB-vel jelölt potenciál az úgynevezett Urey-Bradley potenciál, 

amelyben az 1-3 helyzetű atomok távolsága (xi) szerepel. Ez a leírást finomítja, nem 

minden 1-3 helyzetű atompárra kell kiszámolni. Formailag a torziók leírása 

különböző. Egy adott torziós szög körüli forgatáshoz tartozó potenciális 

energiaváltozás gyakran több eltérő fázisú (δi) és különböző periodicitású (2π/ni) 

koszinuszos függvény kombinálásával oldható meg. Az áltorzió névvel az angol 

„improper torsion”-t illettem, mivel a paraméterfájlban ezeket is négy atomtípust 

felsorolva kell megadni, melyeket képzeletben összekötve lényegében egy torziós 

szöget definiálunk, viszont ezt formailag nem koszinuszos függvényekkel 

jellemezzük. Ezek kiegészítő energiatagok, melyeket akkor alkalmazzák, ha egy 

bizonyos atom kimozdulását potenciális energianövekedéssel szeretnék büntetni, 
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egy másik atomhármas által meghatározott síkból. Például a különböző aromás 

oldalláncok esetében ilyen paraméterek is hozzájárulnak a viszonylag merev sík 

szerkezet kialakításához. A CMAP tagok kifejezetten fehérjék gerincszerkezetének 

korrekt leírásához tartozó speciális, kiegészítő energiafüggvények, melyek a C-N-

Cα-C (Φ) és N-Cα-C-N (Ψ) torziós szögek függvényei. 

𝐸𝑘ö𝑡ő = ∑ 𝐾𝑑,𝑖(𝑑𝑖 − 𝑑𝑖,0)
2

𝑘ö𝑡é𝑠𝑒𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝐾𝛼,𝑖(𝛼𝑖 − 𝛼𝑖,0)
2

𝑘ö𝑡é𝑠𝑠𝑧ö𝑔𝑒𝑘

𝑖=1

+ 

+ ∑ 𝐾𝑥,𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖,0)
2

𝑈𝐵

𝑖=1

+ ∑ 𝐾𝜑,𝑖

𝑡𝑜𝑟𝑧𝑖ó𝑘

𝑖=1

(1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑖𝜑𝑖 − 𝛿𝑖)) + 

+ ∑ 𝐾𝜔,𝑖(𝜔𝑖 − 𝜔𝑖,0)
2

á𝑙𝑡𝑜𝑟𝑧𝑖ó𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑢𝐶𝑀𝐴𝑃,𝑖(𝛷, 𝛹)

𝐶𝑀𝐴𝑃

𝑖=1

 

(5) 

A nemkötő kölcsönhatásokat az egymástól legalább 1-4 relatív pozícióban 

lévő atomok között kell számolni. A régebbi CHARMM verzióban („param19”) az 

1-4 helyzetű atomok esetében 0,4-es korrekciós faktort használtak, viszont az újabb 

verzióban már nem alkalmazzák („param 22/27”). A nemkötő kölcsönhatások 

leírása a (12-6) Lennard-Jones potenciállal, valamint az atomok mint qi és qj töltésű 

ponttöltések Coulomb-potenciáljával történik. Megjegyezném, hogy míg a van der 

Waals kölcsönhatások leírásáért felelős vonzó r
-6

-os tag elméletileg alátámasztható, 

addig a taszítást kifejező r
-12

-es tag használata gyakorlati szempontból előnyös, mert 

ez r
-6

 négyzeteként számítható. Létezik azonban exponenciális formában kifejezett 

taszító tag is ((exp-6) potenciál), de az egyszerűbb forma használata elhanyagolható 

hibát okoz szerves molekulák atomjainál. 

𝐸𝑛𝑒𝑚𝑘ö𝑡ő = ∑ 휀𝑖𝑗 [(
𝑟𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑖𝑗
)

12

− 2 (
𝑟𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑖𝑗
)

6

]

𝑛𝑒𝑚𝑘ö𝑡ő 𝑎𝑡.

𝑖<𝑗

+ ∑
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝜖𝑟𝑖𝑗

𝑛𝑒𝑚𝑘ö𝑡ő 𝑎𝑡.

𝑖<𝑗

 (6) 

Az εij és rij
min

 értékek tapasztalati paraméterek, az ϵ pedig a közeg relatív 

permittivitása. 
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Itt kell megemlítenem a hagyományos molekulamechanikai erőterek egyik 

legfőbb hátrányát, a polarizálhatóság hiányát, ami az atomok környezettől független, 

állandó töltésének következménye. Jól ismert tény, hogy a molekulák töltéseloszlása 

és polarizálhatósága gáz fázisban jelentősen eltér a kondenzált fázisokban 

mérhetőtől.
92

 Egy enzimen belül például egy apoláris zsebben a körülmények eléggé 

hasonlatosak lehetnek a gázfázisú körülményekhez, noha a molekula más részein, 

például egy hidrofil felszín mentén jelentősen eltérő viszonyok alakulnak ki, melyet 

valamilyen módon figyelembe kellene venni. A hagyományos erőtereknél egyfajta 

középső utat választottak, és az atomi töltések értékét kb. 10-20%-kal fokozták a 

gázfázisú számítások eredményeihez képest, hogy egy átlagosan jól teljesítő modellt 

kapjanak. A molekulamechanikai erőterek új generációját az úgynevezett 

polarizálható erőterek
93

 jelentik, melyekben például indukált dipólus momentumok 

(inducible point dipole model), az atommaghoz harmonikus erőállandóval rögzített 

negatív ponttöltések (shell model/drude oscillator) vagy a környezettől függően 

változó atomi ponttöltések alkalmazásával (fluctuating point charge model) oldják 

meg a problémát. Ezekkel az a gond, hogy még több empirikus paraméter 

optimálását követelik meg, és a számítási igényt is jelentősen növelik. 

Fehérjemolekulák modellezésében a polarizálható erőterek általános elterjedéséhez 

egyelőre még számos alapos vizsgálat szükséges, mindazonáltal olvashatunk biztató 

eredményekről.
94

  

Érdemes szót ejteni a különböző vízmodellekről is. Az enzimek szerkezeti 

stabilitásában fontos szerepet játszanak az oldószerrel kialakított hidrogénhidak is. 

Nem véletlen, hogy a röntgenkrisztallográfiás szerkezeteken számos stabil helyzetű 

vízmolekulát is felfedezhetünk. Az explicit vízmodellek hasznossága tehát messze 

felülmúlja az implicit szolvatációs eljárásokét, de jelenős számítási költséget is 

jelentenek. Több különböző bonyolultságú vízmodellt is kidolgoztak, ahol a 

megfelelő szolvatációs tulajdonságokat próbálták a lehető legalacsonyabb számítási 

igény mellett megvalósítani. Az alkalmazott vízmodellek rendszerint merev 

szerkezetek, és aszerint, hogy hány ponttöltést tartalmaznak az atommagok helyén 

és esetleg azok között vagy a magános elektronpárok pozíciójában, beszélhetünk 

két-, három-, négy, öt- vagy akár hathelyű vízmodellekről. Én az egyik 
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legelterjedtebb vízmodellt, a TIP3P-t
95

 használtam, amely három ponttöltést 

tartalmaz. Ez a modell a CHARMM erőtérbe kissé módosítva került beépítésre, mert 

a hagyományos változattól eltérően nem csak az oxigén, hanem a hidrogénatomok is 

rendelkeznek Lennard-Jones paraméterekkel.
96

 

3.3. Klasszikus molekuladinamikai szimulációk 

A molekuladinamikai szimulációk során egy molekuláris rendszer időbeli 

változásait modellezzük. A rendszer teljes energiája a potenciális és a kinetikus 

energia összege. Klasszikus szimulációkban a potenciális energiát és az egyes 

atomokra ható erőket molekulamechanikai alapon gyorsan meg lehet határozni. Az 

ekvipartíció elve értelmében a rendszer minden egyes szabadsági fokára átlagosan 

1/2kBT kinetikus energia jut, ami esetünkben 3N-6, hiszen a teljes rendszer 

transzlációjától és rotációjától eltekintünk. Adott hőmérsékleten tehát tudjuk, hogy 

mekkora a rendszer kinetikus energiája. A szimuláció során a rendszert rövid Δt 

közökkel léptetjük előre az időben az egyes atomok pillanatnyi impulzusának és a 

rájuk ható erő ismeretében klasszikus fizikai mozgástörvények felhasználásával. 

Természetesen az időbeli lépéshossz megfelelő megválasztása nagyon fontos, 

mert minél kisebb az időbeli lépésköz, annál pontosabb a leírás, de annál nagyobb a 

számítási igény. A kérdést úgy is feltehetjük, hogy legalább milyen gyakorisággal 

kellene mintavételeznünk egy időben változó mikrorendszert, hogy az időfejlődését 

helyesen tudjuk rekonstruálni. A Nyquist-Shannon-féle mintavételezési tétel 

értelmében a legmagasabb frekvenciájú belső rezgésénél legalább kétszer nagyobb 

frekvencián szükséges ezt megtenni. Esetünkben ez a C-H rezgés frekvenciáját 

jelenti. A SHAKE algoritmussal
97

 a Δt lépésköz akár 1-2 fs-ra is növelhető azáltal, 

hogy a hidrogénatomot tartalmazó kötések hosszát rögzítjük. 

Molekuladinamikai szimulációk során az esetek legnagyobb részében nem 

vákuumban lebegő részecskékkel foglalkozunk, ezért szükség van arra, hogy 

valamilyen módon imitáljuk a molekuláris rendszer határain túl húzódó környezetet. 

Erre alapvetően kétféle megoldás létezik: 

(1) Periodikus peremfeltételek alkalmazása esetén a rendszer egy olyan 

paralelepipedon (általában kocka), mely formálisan a tér minden irányában 
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periodikusan megismétlődik. Ez az eljárás fehérjék modellezésében akkor 

használatos, ha egy hosszú szimuláció során a teljes makromolekula konformációs 

átalakulásait akarjuk vizsgálni. Ennél a módszernél a fehérjemolekulát egy kellően 

nagyméretű oldószerdobozba kell helyezni, ami jelentősen megnöveli az atomok 

számát, és ezáltal a számítások idejét. 

(2) Sztochasztikus peremfeltételek mellett a számítás időigénye jelentősen 

csökkenthető. Amennyiben a vizsgált enzim aktív centrumát szeretnénk vizsgálni, 

általában megelégszünk a számunkra érdekes régió relaxáltatásával. Ebben az 

esetben a molekuladinamikát csak egy adott sugarú (tipikusan 25 Å) gömb 

belsejében végezzük, a gömbön kívüli részeket pedig rögzítjük, vagy eltávolítjuk. 

Ezt a gömböt két részre osztjuk. A belső szabadon mozgó régióban – amely 

általában a centrum 20 Å-ös környezete – az atomok mozgását Newton 

mozgásegyenleteivel írjuk le. A külső régiót pufferrégiónak nevezzük, ahol az 

atomokat belülről kifelé haladva fokozódó nagyságú harmonikus erőállandókkal 

tartjuk az eredeti pozíciójuk közelében. Így elkerüljük a mozgékony molekulák 

(többnyire víz) kirepülését a gömbön kívülre. A pufferrégióban a mozgó atomok 

pályáját a Langevin-egyenletekkel határozzuk meg, amelyek a potenciális energia 

negatív gradiense mellett egy súrlódási tagot (γi) és egy véletlenszerűen ébredő 

erőkomponenst (R(t)) is tartalmaznak. 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑖𝑎𝑖 = −∇𝐸𝑝𝑜𝑡,𝑖 − 𝛾𝑖 + 𝑅(𝑡) (7) 

3.4. QM/MM számítások
98,99,100

 

Abban az esetben, ha nagyméretű molekuláris rendszerekben, például 

enzimek belsejében szeretnénk kémiai átalakulásokat magas szinten vizsgálni, 

ötvöznünk kell a korábban bemutatott kvantummechanikai és molekulamechanikai 

eljárásokat. Enzimkatalízis során a rendszer legnagyobb része csak közvetetten 

befolyásolja a kémiai átalakulást, ezért megtehetjük, hogy ezt csak alacsonyabb, 

molekulamechanikai alapon vesszük figyelembe, és csupán a fontos molekulákat, 

atomcsoportokat írjuk le kvantummechanikai módszerekkel. A külső MM régió 

legnagyobb szerepe abban rejlik, hogy térben korlátozza a belső QM régió 

atomjainak mozgását, továbbá egyfajta polarizáló környezetet biztosít számára. Az 
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MM régiótól leginkább azt várjuk el, hogy helyes geometriával rendelkezzen, és 

megfelelő legyen az atomok töltése. Fehérjemolekulák esetében szerencsére több 

magas szinten paraméterezett MM erőtér is létezik (pl. CHARMM). 

A QM/MM módszerek esetében a rendszer energiája alapvetően kétféle séma 

szerint írható fel. Az egyszerűbb szubsztraktív formalizmus szerint a teljes energia 

úgy számítható, hogy a teljes rendszer molekulamechanikai energiájának (𝐸𝑀𝑀
𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠

) 

azt a részét, amely a kvantummechanikai régióra vonatkozik (𝐸𝑀𝑀
𝑄𝑀 𝑟é𝑔𝑖ó

) 

eltávolítjuk, és annak kvantummechanikai energiájára (𝐸𝑄𝑀
𝑄𝑀 𝑟é𝑔𝑖ó

) cseréljük.  

𝐸 = 𝐸𝑀𝑀
𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠

− 𝐸𝑀𝑀
𝑄𝑀 𝑟é𝑔𝑖ó

+ 𝐸𝑄𝑀
𝑄𝑀 𝑟é𝑔𝑖ó

 (8) 

Az úgynevezett additív séma szerint a következőt írhatjuk: 

𝐸 = 𝐸𝑄𝑀 + 𝐸𝑀𝑀 + 𝐸𝑄𝑀/𝑀𝑀  (+𝐸ℎ𝑎𝑡á𝑟) (9) 

Az EQM a QM régió, az EMM pedig az MM régió energiáját jelenti. A két régió 

kölcsönhatásából származó energiát az EQM/MM fejezi ki. A kifejezést egyes források 

kiegészítik a zárójelbe tett Ehatár energiataggal is,
98

 amely az elhagyott részek 

energiáját reprezentálja. Gyakorlati okok miatt ugyanis a rendszereket általában 

csonkítjuk, illetve valamilyen módon a távoli tömbfázisú oldószer molekulákat is 

figyelembe kell venni. Ennek leginkább QM/MM dinamikai szimulációk során van 

jelentősége. Az EQM/MM három energiatagból tevődik össze: Egyrészt a formálisan 

elhasított kémiai kötések energiájából, amit a megfelelő MM potenciáltagokkal 

vesznek figyelembe. Másrészt, az elektrosztatikus kölcsönhatásokból, melyek a QM 

részszámításokban jelennek meg, ahol a rendszer Hamilton operátora olyan egy-

elektron integrálokkal egészül ki, amelyek formailag a mag-elektron 

kölcsönhatásokat leíróakkal egyeznek meg, de az MM pontöltések koordinátáit 

tartalmazzák. Harmadrészt, a QM és MM régió közötti kicserélődési és diszperziós 

kölcsönhatásoból, amelyeket MM szinten írunk le a Lennard-Jones potenciál 

segítségével. 
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A különböző QM/MM módszerek alapvetően abban különböznek, hogy 

milyen kölcsönhatásokat tesznek lehetővé a QM és az MM régió között. Ezalapján 

négy fő csoportba lehet sorolni őket: 

I. csoport: Mechanikai beágyazásról beszélünk abban az esetben, ha sem a QM, 

sem pedig az MM régió nem képes polarizálni a másikat. Ez lényegében egy 

ONIOM módszer, ahol a teljes energia az egyszerű szubsztraktív séma szerint 

számolható (8). 

II. csoport: A leggyakrabban olyan QM/MM tanulmányokkal találkozhatunk az 

irodalomban, amelyekben a QM régiót az MM ponttöltések polarizálják. Ilyen 

esetben elektrosztatikus beágyazásról beszélünk. Ez azonban nem kölcsönös, az 

MM régióban továbbra is állandó töltésű atomok találhatóak. Az energia az additív 

séma szerint áll elő (9). Munkám során én is olyan módszert használtam, amely ebbe 

a csoportba tartozik. 

III. csoport: Ebben az esetben korlátozott mértékben a QM régió is polarizálhatja 

az MM régiót, mert valamilyen egyszerűbb típusú polarizálható erőteret 

alkalmaznak a számításokban. (Energiaszámítás az additív séma alapján (9) 

történik.) 

IV. csoport: Idetartoznak a legkifinomultabb eljárások, ahol a QM és MM régió 

között önkonzisztens (self-consistent) kölcsönös polarizáció valósul meg. A III. 

csoporttal együtt ezek a módszerek is fejlesztés alatt állnak, és egyelőre nem 

feltétlenül adnak jobb eredményt. (Energiaszámítás az additív séma alapján (9) 

történik.) 

A QM/MM számítások egyik legkritikusabb része a QM és MM régió közötti 

kölcsönhatás kezelése. Egyszerűbb esetben a határ kijelölésekor nem kell kovalens 

kötéseket elhasítani, de sajnos ez gyakran nem megoldható. Ilyenkor az a helyes 

megoldás, ha a vizsgált kémiai reakció helyétől távol eső, apoláris C-C egyszeres 

kötéseket hasítunk. Szerencsére a teljes rendszer MM energiájából könnyen 

eliminálhatóak a QM régióra vonatkozó energiatagok, de a kötés hasításakor a 
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helyes QM leíráshoz meg kell oldanunk azt a problémát, hogy mesterségesen gyököt 

képeztünk. 

A legelterjedtebb megoldás a linkatomok alkalmazása,
101

 amelyek általában 

hidrogének, de akár halogén- vagy valamilyen speciálisan paraméterezett „pszeudo-

halogénatomok” is lehetnek. A linkatomok csak a QM részszámításokban látszanak, 

az MM régió szempontjából nem léteznek. Ezektől azt várjuk, hogy jól adják vissza 

a hasított kötés karakterét, ami általában nem teljesül, viszont, ha jól választjuk meg 

a QM és MM régió határát, akkor ez az eltérés azonos mértékű szisztematikus 

eltolódásként jelenik meg az energiában, ami relatív energiákat számolva 

kompenzálódik. A mechanikai beágyazástól eltekintve az MM régió atomjai mint 

ponttöltések kölcsönhatnak a linkatomokkal is. A hasított kötéshez tartozó MM 

atom természetellenesen közel található a linkatom helyéhez, ezért ezt semlegesíteni 

kell, és a töltését a környező MM atomokon kell szétosztani. Így elkerülhetjük a QM 

régió természetellenes hiperpolarizációját. Munkám során én is ezt tettem, noha 

léteznek ennél kifinomultabb megoldások is.
102

 A linkatom eljárás az egyszerűsége 

miatt elterjedten alkalmazott módszer, általában nem ez jelenti QM/MM számítások 

legfőbb hibaforrását. Reakcióenergiák és aktiválási energiagátak számítása során a 

hibák rendszerint kompenzálják egymást. 

Linkatomok helyett speciálisan paraméterezett hibridpályákat is 

alkalmazhatunk a QM/MM határfelület leírására. Az úgynevezett LSCF (local self-

consistent field) eljárás
103

 során egy úgynevezett „szigorúan lokalizált kötőpályát” 

(SLBO, strictly localised bond orbital) helyeznek el a QM és MM atom között, 

melyet a QM számítások során egyfajta effektív potenciálként vesznek figyelembe. 

A módszer hátránya, hogy csak analóg rendszerek esetén vihetők át a hibridpályák 

paraméterei, és ez nehézkessé teszi a használatukat. Ennek továbbfejlesztett 

változata a GHO eljárás
104

 (generalized hybrid orbital), ahol a határoló MM atomon 

három fix paraméterű hibridpályát (effektív potenciálként hatnak), valamint egy a 

QM és MM atom között elhelyezkedő aktív pályát helyeznek el, ami részt vesz az 

SCF ciklusban a molekulapályák kialakításában. Ez tehát egy bázisfüggvényként 

funkcionál a határoló MM atomon, amely egy monovalens pszeudoatomként 
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szerepel a QM részszámításokban egyetlen elektronnal. A módszer előnye, hogy 

nem igényel specifikus paraméterezést. 

 

3.5. Kémiai reakciók modellezése enzimekben 

A kémiai reakciók irányát izoterm és izobár körülmények között a 

szabadentalpia csökkenése határozza meg. Az irodalomban egyelőre ritkán 

találkozhatunk olyan tanulmányokkal, ahol QM/MM számítások során 

szabadentalpiaváltozásokat határoznak meg. Ezekben a QM régiót általában 

valamilyen félempirikus módszerrel veszik figyelembe.
105,106

 Ennek oka a hatalmas a 

számítógépes erőforrásigény. 

Mivel a hemoproteinek aktív centrumának modellezéséhez a QM régió magas 

szintű leírása feltétlenül szükséges, leggyakrabban szabadentalpia helyett 

könnyebben meghatározható energiaprofilokat számítanak adiabatikus térképezés 

során. Ennek a módszernek az a lényege, hogy a vizsgálni kívánt kémiai 

átalakulásnak megfelelően definiálunk egy reakciókoordinátát, és ennek értékét 

változtatva a kiindulásiból a termék állapotba vezetjük a rendszert. A 

reakciókoordináta általánosan geometriai paraméterek lineáris kombinációja, amely 

az átalakulás során monoton nő, vagy csökken. Ha például egy hidrogénátadást 

vizsgálunk, akkor a létrejövő kovalens kötés pillératomjainak távolsága megfelelő 

választás lehet, mert az folyamatosan csökken a reakció során. Célszerű választás 

azonban a kialakuló és megszűnő kötések hosszának különbsége is, mert ezzel 

kiküszöbölhető az, hogy az energiamaximum után, az eredeti kötés elhasadásakor a 

rendszer energiája hirtelen lecsökkenjen, mitegy szakadást eredményezve az 

energiagörbén. A reakciókoordináta adott értéken tartása – annak összetettségétől 

függetlenül – csupán eggyel csökkenti a szabadsági fokok számát, és mivel a profil 

felvételekor minden egyes pontban optimáljuk a rendszer geometriáját, a potenciális 

energiafelület egyik elsőrendű nyeregpontján átjutva hozzuk létre a kémiai reakció 

termékét. 

A szabadentalpia- és energiaprofilok közötti legnagyobb eltérést az 

entrópiaváltozás okozhatja, amelyet energiaszámításkor nem veszünk figyelembe. 
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Az entrópiát statisztikus termodinamikai alapon határozzuk meg, ahol 

elengedhetetlen a reprezentatív mintavételezés, tehát a figyelembe vett 

konformációk halmazának egyenletesen le kell fednie az adott hőmérsékleten 

bejárható konformációs alteret. A mintavételezés történhet például 

molekuladinamikával, de csak meglehetősen hosszú szimulációval érhetünk el jó 

eredményt. A molekuláris rendszer hajlamos beragadni egy lokális minimum kis 

környezetébe. Ezt dinamikus memóriaeffektusnak nevezzük. A Monte Carlo 

szimulációk sokkal hatékonyabb mintavételezést tesznek lehetővé. Ilyenkor a 

rendszer térszerkezetét előre definiált határok között véletlenszerűen 

megváltoztatjuk, és új struktúrákat állítunk elő. Ezeket az energiájuk alapján 

megtartjuk, vagy elvetjük. Az algoritmus ennél a lépésnél is tartalmaz 

véletlenszerűséget, ami azt eredményezi, hogy az alacsonyabb energiájú, új 

állapotkat nagyobb valószínűséggel őrizzük meg (Metropolis kritérium).
107

 

Szerencsére, abban az esetben, ha a vizsgált kémiai átalakulás egy kis 

térrészre lokalizált eseménynek tekinthető (például a hidrogéngyök lehasítása a 

P450cam-ban, hidroxil transzfer a p-hidroxibenzoát hidroxilázban vagy nukleofil 

szubsztitúció a fluorinázban), az energiaprofilok nagyon hasonlatosak a 

szabanentalpiaprofilokra.
106

 Enzimreakciók során a legnagyobb entrópiaváltozás 

leggyakrabban a szubsztát megkötésekor tapasztalható, amikor a katalitkus zsebből 

kiszabaduló vízmolekulák entrópianövekedést eredményeznek. Ez ellensúlyozza a 

transzlációs és rotációs szabadsági fokok csökkenését, ami a ligandum kötődésével 

és az átmeneti állapot kialakulásával jár.
108

   

Az adiabatikus térképezés során mindig fontos szem előtt tartani azt, hogy a 

profil meghatározása közben az MM régiónak nem szabad konformációs 

átalakuláson átesnie, mert az meghamisítja a számított gátmagasságokat. Abban az 

esetben, ha olyan ugrást, maximumot találtam az energiaprofilon, amely nem az 

adott kémiai átalakulás átmeneti állapotához tartozott, akkor a módosult MM régió 

mellett optimálással a szóban forgó elemi reakciólépés számára új kiindulási 

szerkezetet hoztam létre, és megismételtem az energiaprofil számítását. Az így 

kapott gátakat nem torzítják az MM régió átalakulásából származó energiajárulékok. 

Az azonos állapotok relatív energiái jelentősen különbözhetnek, ha más szerkezetből 
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indulunk ki, ami az esetek többségében sok apró hatás eredőjeként adódik, így 

ezeket izolálni többnyire nehéz. Ez a jelenség azonban jól tükrözi a többféle 

kiindulási szerkezet használatának fontosságát, és a számított értékek pontosságára 

is utal 

Az adiabatikus térképezés tehát alkalmas és gazdaságos módja lehet az 

enzimreakciók vizsgálatának, amennyiben körültekintően alkalmazzuk, és lokális 

átalakulásokat modellezünk. Annak érdekében, hogy valamilyen mértékben az 

enzim dinamikáját is figyelembe vegyük, és elkerüljük a nem megfelelő kiindulási 

szerkezet használatából fakadó hibát, több energiaprofil elkészítése szükséges. Ezek 

kiinduló pontjai egy előzetes molekuladinamikai szimuláció trajektóriájából 

származnak.
98,99

 A párhuzamos számításokat együtt tekintve megbízhatóbb 

következtetéseket vonhatunk le. 

3.6. Irányelveim az eredmények kiértékelése terén 

A kémiai reakciók modellezése kapcsán fontosnak tartom tisztázni, hogy 

mikor tekintek egy aktiválási energiagátat magasnak vagy alacsonynak. Ennek 

alapjául az Eyring-egyenletet választottam, amely a kémiai reakció sebességi 

állandójának (k) függését írja le a hőmérséklettől (T) és az aktiválási 

szabadentalpiától (ΔG
‡
). (Ezeken kívül az összefüggés a Planck-állandót (h) és az 

univerzális gázállandót (R) is tartalmazza.): 

𝑘 =
𝑘𝐵𝑇

ℎ
𝑒−

∆𝐺‡

𝑅𝑇  (10) 

Ha megvizsgáljuk, hogy 310 K-en (testhőmérséklet) hogyan változik a 

sebességi állandó értéke az aktiválási szabadentalpia függvényében (1. táblázat), 

akkor láthatjuk, hogy 24-26 kcal/mol környékén már meglehetősen kis számot 

kapunk. A szemléletesség kedvéért a táblázatban feltüntettem egy hipotetikus 

elsőrendű átalakulás felezési idejét (t1/2) is, amely exponenciálisan nő 

szabadentalpiagát függvényében. 
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1. táblázat Egy hipotetikus elsőrendű rekció sebességi állandójának és felezési 

idejének függése az aktiválási szabadentalpiától 310 K-en az Eyring-egyenlet 

alapján 

ΔG
‡
 

[kcal/mol] 

k 

[1/s] 

t1/2 

[s] 

16 3,39·10
1
 2,05·10

-2
 

18 1,32·10
0
 5,26·10

-1
 

20 5,13·10
-2

 1,35·10
1
 

22 1,99·10
-3

 3,48·10
2
 

24 7,76·10
-5

 8,94·10
3
 

26 3,02·10
-6

 2,30·10
5
 

28 1,17·10
-7

 5,91·10
6
 

30 4,57·10
-9

 1,52·10
8
 

 

Ha érvényes a fentebb részletezett feltétel (3.5. fejezet), amely mellett az 

aktiválási energiagát számértékileg közel áll az aktiválási szabadentalpiához, akkor 

ezek alapján körül-belül 25 kcal/mol-nál lehet meghúzni a 310 K-en számottevő 

mértékben lejátszódó reakciók halmazának határát. Ha figyelembe vesszük a 

számítások bizonytalanságát is, amely QM/MM módszereknél a számos perturbáló 

faktor miatt nagyobb, mint gázfázisú számításoknál, ezt nagyvonalúan akár 30 

kcal/mol-ig is ki lehet terjeszteni. Az energiagátakat 10 kcal/mol alatt alacsonynak, 

20 kcal/mol fölött pedig magasnak tekintem. Ezek azonban nem kőbevésett 

szabályok, inkább főbb irányelvek. 

Ebben a munkában a „szignifikáns” szót nem mint szigorúan definiált 

matematikai fogalom használom, ahol különböző valószínűségi változók statisztikai 

paramétereinek (várható érték, szórás) becsült értékét (számtani közép, tapasztalati 

szórás) hasonlítják össze statisztikai próbák során, és azok viszonyáról nyilatkoznak 

valamilyen meghatározott szignifikanciaszinten, hanem a „számottevő” és a „nem a 

véletlen számlájára írható” kifejezések szinonimájaként. 

A dolgozatban több helyen hasonlítok össze különböző relatív energiákat. 

Ilyen esetekben gyakran fölmerül a kérdés, hogy egy bizonyos eltérést 

szignifikánsnak tartok-e. Erre nem lehet egyszerű választ adni. Minél kevesebb 

tényezőben térnek el az összehasonlított rendszerek, annál kevesebb szórást okozó 

faktorral van dolgunk, ezért kisebb változást is tekinthetünk figyelemre méltónak. 
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Adiabatikus térképezésnél párhuzamos energiaprofilokat meghatározva a kissé 

eltérő enzimkörnyezet hatására az azonos állapotok relatív energiája akár 10-20 

kcal/mol-lal is eltérhet, különösen, ha a teljes reakcióenergia nagy (ΔE≈-100 

kcal/mol), így ez a szám százalékosan kifejezve már sokkal szimpatikusabb. 

Tapasztalataim szerint ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy összetett 

reakciók esetén a párhuzamos energiaprofilok azonos elemi lépéseinek aktiválási 

energiagátját összevetve abszolút értékben sokkal jobb egyezés várható. Egy 

hozzávetőleg 10 kcal/mol-os energiagát esetén általában kb. 3 kcal/mol-on belüli 

egyezést tapasztaltam. Előfordulhat azonban, hogy ennél kisebb energiakülönbséget 

is szingifikánsnak ítélek meg. Ez akkor fordulhat elő, ha több kiindulási 

szerkezeteben azonos, és kismértékű módosítást hajtok végre, például 

megváltoztatom a rendszer multiplicitását, vagy a megfelelő helyen elhelyezek egy 

vízmolekulát. Amennyiben minden esetben azonos irányú és hasonló mértékű 

eltérést kapok a relatív energiákban – természetesen azonos elméleti szint mellett –, 

akkor akár 2 kcal/mol-os eltérés is érdekes lehet, mert a szórást okozó tényezők 

körét jelentősen lecsökkentettem. 

Kémiai reakciók vizsgálata során az eredmények függését az alkalmazott 

módszertől illendő ellenőrizni. A különböző funkcionálok által jósolt relatív 

energiák terén sok esetben tapasztaltam nagy (több tíz kcal/mol-os) számértékbeli 

eltérést, mivel minden funkcionálnak megvan a maga alkalmazhatósági területe, 

amit sajnos csak a tapasztalat jelölhet ki. Dolgozatombam nem fektetek ezen 

tesztszámítások részletes analízisére nagy hangsúlyt, hanem elsősorban azt 

vizsgálom, hogy milyen mértékben érintik, árnyalják a következtetéseimet. 

Doktori értekezésemben a relatív energiaértékek kvalitatív-félkvantitatív 

összehasonlítása alapján vonom le következtetéseimet, pontos spektroszkópiai vagy 

kinetikai paraméterek reprodukciója nem volt a célom. 
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4. Számításaim technikai részletei 

4.1. Kvantumkémiai számítások 

A kvantumkémiai számításokhoz a Gaussian 09 B.01 programcsomagot
109

 

használtam. Számításaimat alapvetően a 3.1. fejezetben bemutatott B3LYP 

funkcionált használtam, amelynek indoklását részletesen a 2.5. fejezetben fejtettem 

ki. Egyszerű energiaszámítások során („single-point” számítások), ahol a kapott 

eredmények függését vizsgáltam a használt funkcionál függvényében számos más 

sűrűségfunkcionált is kipróbáltam (B3PW91, M06, TPSSh, BP86, OLYP, OPBE, 

ωB97X-D), melyek részletes bemutatását ugyancsak a 3.1. fejezet tartalmazza. A 

szerkezetek optimálása 6-31G* báziskészlet
110

 alkalmazásával történt, de a vasionon 

ettől eltérő, LANL2DZ
111

 vagy SDD
112

 bázist és effektív törzspotenciált 

alkalmaztam. Ezt a kombinációt 6-31G*(LANL2DZ), illetve 6-31G*(SDD)-ként 

jelöltem a dolgozatban. A rendszer nagy méretére és a szerkezetek nagy számára 

tekintettel nagyobb báziskészlettel (6-311+G*, illetve cc-pVTZ) már 

geometriaoptimálás nélkül számítottam ki az elektronsűrűséget és a belőle 

származtatott fizikai mennyiségeket. Munkám során az elektronszerkezetek 

jellemzéséhez természetes töltéseket és természetes spinpopulációkat használtam, 

melyeket az NBO 5.9 program
113

 segítségével határoztam meg. Mivel az általam 

használt Gaussian 09 verzió nem teszi lehetővé a B3LYP-D használatát, az optimált 

szerkezetek energiáinak diszperziókorrekcióját utólag végeztem el a DFT-D3 

programmal.
114

 A stacionárius pontok jellegét frekvenciaszámítással ellenőriztem 

6-31G*(LANL2DZ) vagy 6-31G*(SDD) bázissal, ahol a normálrezgések 

frekvenciái a potenciális energia hiperfelület minimumaiban pozitív valós számnak 

adódtak, míg átmeneti állapotban egyetlen imaginárius frekvencia utalt az állapot 

elvárt elsőrendű nyeregponti jellegére. 

A hem modelljeként a szubsztituálatlan porfiringyűrűt használtam, ami 

általánosan elfogadott és bizonyítottan megfelelő egyszerűsítés.
115

 A vashoz 

koordinálódó cisztein aminosavat SH
-
 ligandummal helyettesítettem, aminek 

használata a hibák szerencsés kompenzációja miatt gázfázisú számítások során 

igazoltan jobban tükrözi az enzimben uralkodó körülményeket, mint például a 



41 
 

CH3S
-
.
3,4

 Az enzimek szubsztrátjait (NADH, ASD) szintén egyszerűsített 

modellekkel vettem figyelembe, ezek a megfelelő ábrákon láthatóak az eredmények 

bemutatásánál.  

4.2. Kiindulási szerkezetek előállítása MD szimulációval 

A fehérjeszerkezetet az általánosan használt metódus alkalmazásával 

készítettem elő a QM/MM számításokhoz.
98,99

 Ehhez a CHARMM c35b5 

szoftvercsomagot
116

 és a CHARMM27 erőteret használtam.
117

 A P450arom esetében a 

3EQM (R=2,90),
50

 a P450nor esetében pedig az 1XQD
134

 (R=1,80) PDB indexű 

röntgenszerkezetekből indultam ki. A P450nor esetében egy másik kiindulási 

szerkezetet is használtam, amelyet az 1XQD kódú szerkezettel közel egy időben 

publikáltak, viszont a NADH ligandumot számítógépes dokkolási eljárások 

alkalmazásával helyezték el az 1CL6 PDB kódú röntgenszerkezetben.
135 

A 

protonáltsági állapotot a P450arom esetében a PROPKA
118

 és a H++
119

 nevű pKa 

becslő szoftverekkel határoztam meg, míg a P450nor esetében a K. Menyhárd Dóra 

és Keserű György M. által használt protonáltsági állapotot használtam.
135

 Az 

enolizációs mechanizmus vizsgálatánál (P450arom) az Asp309 protonált állapota 

szükséges feltétel. Ez azonban mások által is javasolt,
50

 továbbá a PROPKA által 

becsült pKa-értéke: 7,69. A deformiláció vizsgálata során ennek ellenére deprotonált 

Asp309-et használtam, mert feltételeztem, hogy a Cpd I további reakciója megelőzi 

azt, hogy az Asp309 újra protont vegyen fel. Ennek hatását külön megvizsgáltam. 

Ezen kívül a humán aromatázban a His480 aminosav duplán protonált volt, a többi 

pedig az ε-pozícióban tartalmazott N-H kötést. 

A hidrogénatomokat tartalmazó szerkezetet csonkoltam. Azokat az 

aminosavakat távolítottam el, amelyek túlnyúltak a központi vasion 25 Å sugarú 

környezetén. Azokat a töltött aminosav oldalláncokat, amelyek ionos része a 21-től 

25 Å-ig terjedő régióba esett, úgynevezett „patch residue”-k segítségével 

semlegesítettem a csonkítás okozta torzító hatások mérséklése végett. Ez azt jelenti, 

hogy az atomi ponttöltések úgy lettek megváltoztatva, hogy összességében semleges 

aminosavat kapjunk. A rendszert explicit TIP3P vízmodellel
95

 szolvatáltam. Ez úgy 

történt, hogy a csonkított proteint egy 60×60×60 Å-ös vízdobozba helyeztem, majd 
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a vastól 25 Å-nél távolabbi és a nehézatomokhoz túl közel eső vízmolekulákat 

eltávolítottam. Az utóbbiak alatt olyan vízmolekulákat értek, melyek oxigénje 

valamely nehéz atom (nem hidrogén) 2,8 Å-ös környezetén belül található. A 

rendszer ezek után -2, illetve +4 és +3 össztöltéssel rendelkezett a P450nor, illetve a 

kétféle P450arom szimuláció esetében (enolizáció és C-C hasadás vizsgálata). 

Semlegesítő ionokat nem alkalmaztam. Hasonló jellegű rövid, sztochasztikus 

peremfeltételű szimulációkban nem feltétlenül szokás alkalmazni ezeket, mert a 

kisszámú ion pozícionálása nem triviális, újabb zavaró faktort jelenthet, 

természetellenes torzító hatása lehet a számított QM/MM energiagátakra.
120

 

A vízmolekulákat egy rövid, 20 ps-os dinamikai szimuláció során engedtem 

kedvezőbb helyekre vándorolni a rögzített fehérje, ligandum és hem kofaktor 

atomjai között. Ezután minimalizálás következett több lépésben, fokozatosan 

növelve a számítás során mozgó atomok körét. A vastól mért 21-25 Å-ös 

pufferrégióban távolodva fokozódó harmonikus erőállandók alkalmazásával 

tartottam a mozgó nehéz fehérjeatomokat eredeti pozíciójuk közelében. Ezt követte 

a teljes rendszeren végrehajtott dinamikai szimuláció. A rendszert 60 ps alatt 

fűtöttem fel 310 K-re, és 100 ps erejéig ezen a hőmérsékleten folyt a relaxáció. 

Végül a P450nor esetében 1 ns, míg a P450arom esetében 2 ns hosszúságú NVE 

dinamikát végeztem. Az utóbbi eltérésnek igazából nincs különösebb oka, 

történetileg először a P450nor-t vizsgáltam. Sem a trajektória vizuális képe, sem 

pedig a gerincszerkezetet alkotó atomok koordinátáiból számolt RMSD értékek 

időbeli alakulása nem utalt arra, hogy a szerkezet feszült lenne, és hosszabb 

szimulációra lenne szükség. A sztochasztikus peremfeltételű dinamika során a 21-től 

25 Å-ig terjedő pufferrégióban a víz oxigénjére 62 ps
-1

, míg a többi nehéz atomra 

250 ps
-1

 ütközési frekvenciát alkalmaztam a véletlenszerűen ébredő erők 

alkalmazásának gyakoriságaként. A vízmolekulák eltávolodását a gömb alakú 

rendszerből 25 Å-ös deformálható határpotenciál beolvasásával akadályoztam meg 

(deformable boundary potential; wat25.pot fájl a CHARMM-ban). A belső 21 Å 

sugarú gömbben, a reakciózónában korlátozásokat nem alkalmaztam. A kiindulási 

szerkezeteket a P450nor esetében az 0,5-1 ns-os, míg a P450arom esetében az 1-2 ns-os 

időintervallumból véletlenszerűen választottam. 



43 
 

Az enolizáció vizsgálata során használt kiindulási szerkezetekkel 

kapcsolatban annyit kell megjegyeznem, hogy bár azok ferro-szuperoxokomplexet 

tartalmaznak, a dinamikát Cpd I-gyel futtattam, mert arra találtam irodalmi 

paramétereket, de a ferro-szuperoxokomplexre nem. Úgy döntöttem, hogy mivel a 

kiindulási szerkezeteket QM/MM módszerrel később úgyis optimálásnak vetem alá, 

nem követek el nagy hibát. Arra azonban figyelnem kellett, hogy a Thr310 oldallánca 

a szuperoxiddal hidrogénhidat képes kialakítani, így ennek szerepét külön is 

vizsgáltam (lásd C
3
QM/MM modell). 

4.3. QM/MM számítások 

A QM/MM számítások elvégzéséhez a QoMMMa nevű programot
121

 

használtam, amely a Gaussian 09-et és a TINKER
122

 nevű molekulamechanikai 

szoftvereket kombinálta a QM/MM optimált szerkezetek előállításához és a 

QM/MM energiák meghatározásához. A P450nor esetében egy régebbi verzióval 

dolgoztam, de a P450arom esetében lehetőségem volt a QM/MM optimálásokat 

diszperziókorrekció figyelembevételével elvégezni. A QoMMMa 8.02-es verziója a 

DFT-D2-es
143

 paramétereket tartalmazza. Az energiaprofilok elkészítésekor a QM 

régiót a P450nor esetében B3LYP/6-31G*(LANL2DZ), illetve a P450arom-nál 

B3LYP/6-31G*(SDD) szinten vettem figyelembe, míg az MM régiót a 

CHARMM27 erőtérrel írtam le. A stacionárius pontokban 6-311+G* bázissal is 

előállítottam az elektronsűrűség függvényt változatlan geometria mellett („single-

point” számítás). A kapott eredmények függését az alkalmazott funkcionáltól ebben 

az esetben is megvizsgáltam (B3PW91, M06, TPSSh, BP86, OLYP, OPBE, 

ωB97X-D). 

A QM régió minden esetben tartalmazta a hem kofaktor szubsztituálatlan 

porfirinjét és a vashoz koordinálódó ciszteint reprezentáló CH3S
-
 ligandumot. A 

P450nor esetében ehhez még a NADH ligandum nikotinamid gyűrűje és az ahhoz 

közvetlenül kapcsolódó öt szénatomos cukoregysége társult (a pirofoszfát melletti 

C-C kötés lett hasítva). A P450arom vizsgálata során a teljes ASD, illetve 19-oxo-

ASD ligandum a QM régióba került, ami az α és β helyzetű szénatomok kötött 

elhasított Thr310 oldalláncát, illetve az enolizáció vizsgálata során az Asp309 
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oldalláncát is tartalmazta. Egyes eseteken egy vízmolekula atomjai is a QM atomok 

listájára kerültek. Az eredmények bemutatásánál található ábrák és ábraaláírások 

alapján egyértelműen látható a QM régió összetétele minden egyes esetben. Az 

elhasított kovalens kötéseknél hidrogénatomokat használtam linkatomként. 

A QM/MM energiaprofilokat adiabatikus térképezéssel készítettem el, ami azt 

jelenti, hogy a vizsgált reakcióhoz célszerűen választott reakciókoordináta mentén a 

rendszert a kiindulási állapotból a termékállapotba léptettem. A reakciókoordináta 

adott értékeinél feltételes geometriaoptimálást végeztem, így egy energiaprofilt 

kaptam. Reakciókoordinátaként a létrejövő kémiai kötésben összekapcsolódó 

atomok távolságát vagy a létrejövő és a megszűnő kémiai kötések hosszának 

különbségét használtam. A reakciókoordináta mentén az átmeneti állapottól távol 

0,2 Å-önként, annak közelében pedig már csak 0,1 Å-önként léptettem a rendszert a 

kiindulási állapot felől az adott elemi lépés termékállapotáig. Egy többlépéses 

reakció energiaprofilját több elemi lépésből állítottam össze. Egyszerre mindig csak 

egy kényszerfeltételt alkalmaztam, így a szabadsági fokok számát is csupán eggyel 

csökkentettem. 

Minden egyes kiindulási állapotot, intermediert és terméket korlátozó 

feltételektől mentesen is optimáltam, eltekintve attól, hogy QM/MM számítások 

során a 25 Å sugarú gömb 20-tól 25 Å-ig terjedő külső részében az atomokat 

minden esetben fixen tartottam. Átmeneti állapotnak az energiaprofil 

maximumaihoz tartozó térszerkezeteket tekintettem, így azok geometriai 

paraméterei kevésbé pontosak, mint a gázfázisban precízen optimált modellek, 

viszont az energiaprofilok alakja alapján ez véleményem szerint legfeljebb néhány 

tized kcal/mol-os hibát eredményezhet az aktiválási energiagátak meghatározásánál, 

ami összességében jóval alacsonyabb, mint a többi hibaforrás együttes hatása. Sok 

esetben nem volt elég egyszer kiszámolni egy energiaprofilt, mert ha például egy 

vízmolekula elfordulása által a profilban egy hirtelen energiaugrás következett be 

két léptetés között, akkor az meghamisította az átmeneti állapot relatív energiájának 

értékét, amit a kiindulási állapothoz viszonyítottam. Ilyenkor vissza kellett 

léptetnem a rendszert egy módosult kiindulási állapotba, és újrakezdeni a számítást, 

amíg egy megfelelő alakú, ugrásoktól mentes görbét nem kaptam. Tapasztalataim 



45 
 

szerint adiabatikus térképezés során a reakcióban érintett atomok kis, kb. 4-5 Å-ös 

környezete változott csupán, a távolabbi MM atomok mozgása nem volt számottevő. 

4.4. Ábrakészítés, megjelenítés 

A modellszerkezetek megjelenítését a VMD
123

 és MOLDEN
124

 programok 

segítségével végeztem. A VMD-vel készített ábrákat .pov kiterjesztésű fájlként 

vektorgrafikus formátumban mentettem, amiből képet a POV-Ray 3.6 szoftverrel
125

 

generáltam. A képleteket a ChemDraw Ultra 8.0 programmal
126

 rajzoltam. A 

végleges ábrákat és sémákat a CorelDRAW 12 programmal
127

 exportáltam. 
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5. Eredmények összefoglalása 

5.1. A Humán aromatáz vizsgálata 

5.1.1. Alternatív protonátadási útvonal a humán aromatázban 

A humán aromatáz (P450arom) ASD-t tartalmazó röntgenszerkezetét (3EQM
50

) 

vizsgálva megállapítottam, hogy a ligandum helyzete éppen megfelelő ahhoz, hogy 

a 2β-hidrogénatom átadásával protonálja az erősen bázikus sajátságú ferro-

szuperoxo komplexet. Amennyiben ezzel egy időben az Asp309 aminosav protonálta 

a C3=O oxocsoportot, a ligandum enolizált tautomerjét kapjuk (10. séma). 

Megjegyzem, hogy a röntgenszerkezet szerint az azonos szénatomon lévő 2α-

hidrogénatom lehasadása nem kedvező, a szomszédos szénatomok hidrogénjeit 

pedig egyszerű kémiai megfontolások alapján nem tartottam ebből a szepontból 

érdekesnek. A 2β-hidrogénatom lehasadását a szomszédos oxocsoport és az 

enolizáció lehetősége teszi lehetővé a többiével szemben. 

 

10. séma A szereoszelektív elimináció elve a P450arom-ban 

A ferro-szuperoxo-komplex protonálódása a P450 enzimek általános 

katalitikus ciklusának része, előfeltétele az elsődleges oxidáló ágens, a Cpd I 

kialakulásának. Az itt bemutatott munkám során azt vizsgáltam, hogy számításokkal 

alátámasztható-e az elképzelésem, miszerint az energetikailag kedvezőtlen 

enolizáció hatékonyan összekapcsolható a Cpd 0 kialakulásával, amely 

energiafelszabadulással jár. Azt is megvizsgáltam, hogy miért jönne létre a 

protonátadás ezen az alternatív útvonalon, ha egyszer az általános Asp309-H2O-Thr310 

hirdrogénhidas hálózat kialakulására itt is van lehetőség. Az enolizációval 
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összekapcsolt protonátadás nem lehet általános érvényű, mert azt a szubsztrát 

speciális szerkezete teszi lehetővé. 

5.1.1.1. Gázfázisú számítások 

Első közelítésben gázfázisú számítások során vizsgáltam meg az enolizáció 

lehetőségét az 5. ábra modellvegyületeit használva. A gázfázisú számítások 

részleteiről a 4.1. fejezetben írtam bővebben. 

 

5. ábra Az enolizáció vizsgálatához használt gázfázisú modellvegyületek 

Az ábrán a 2β-helyzetű hidrogénatom lehasadásához tartozó átmeneti állapotokat 

tüntettem fel, melyeket B3LYP/6-31G*(SDD) szinten optimáltam. 

Ezekben a modellrendszerekben a szubsztrátmolekulát az A gyűrűjével és az 

ahhoz kapcsolódó metil-, hidroximetil- vagy formilcsoporttal helyettesítettem. A 

számításokban a rendszer össztöltése -2 volt és dublett állapotú. Az AQM jelű modell 

esetében nem helyeztem el protondonort az oxocsoport közelében, így a teljes 

enolizációra nem is volt lehetőség. A BQM modell vizet, a többi pedig az Asp309-et 

reprezentáló ecetsavat tartalmazott. A CQM, DQM és EQM modellek a C10 atomhoz 

kapcsolódó csoport minőségében tértek el, amely rendre metil-, hidroximetil- és 

formilcsoport volt. Szerencsére minden esetben sikerült olyan konformert találnom, 
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amely hozzáadott kényszerfeltételek nélkül is hasonlít az enzim aktív centrumára. 

Az optimált kiindulási állapotokból olyan átmeneti állapotokat állítottam elő, 

amelyekben a 2β-hidrogén átvándorlása történik meg, és a kapott energiagátak 

összehasonlítása alapján a protondonor szerepét vizsgáltam. A kapott energiákat és a 

legfontosabb geometriai paramétereket az 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat Az enolizáció vizsgálatához használt gázfázisú modellvegyületek 

számított relatív energiái, és néhány fontos geometriai paraméter 

modell állapot 
Od-Hd 

(Å) 

Hd-Ooxo 

(Å) 

C2-H2β 

(Å) 

H2β-O2 

(Å) 

Fe-O1 

(Å) 

Erel 

(kcal/mol) 

ASDQM 

oxoforma   1,099   0,0 

enolforma  0,971    

17,3/18,1/17,6 

16,5/17,3 

12,0/12,8 

AQM 

RC   1,113 2,057 1,983 0,0 

TS   1,464 1,197 1,854 

12,3/12,4/9,5 

11,9/12,0 

9,5/9,5 

BQM 

RC 0,988 1,822 1,120 1,971 1,984 0,0 

TS 0,998 1,744 1,383 1,262 1,861 

7,8/7,9/5,0 

7,8/7,9 

5,6/5,7 

CQM 

RC 1,023 1,603 1,122 1,947 1,988 0,0 

TS 1,066 1,454 1,335 1,313 1,867 

5,8/5,6/2,2 

6,1/5,8 

3,5/3,3 

DQM 

RC 1,017 1,631 1,098 2,588 1,961 0,0 

TS
*
 1,075 1,433 1,339 1,299 1,832 

8,3/8,7/5,1 

9,2/9,6 

6,6/7,0 

EQM 

RC 1,018 1,624 1,107 2,155 1,980 0,0 

TS 1,053 1,491 1,301 1,352 1,852 

5,0/5,6/2,4 

5,3/5,9 

3,0/3,6 

Cpd 0     0,975 1,854  

A fejlécben szereplő atomnevek magyarázata az 5. ábra alapján válik érthetővé. RC: 

kiindulási VdW komplex, TS: átmeneti állapot. A B3LYP energiaértékek rendre: 

első sor: 6-31G*(SDD)/6-31G*(SDD)+diszp. k./ 6-31G*(SDD)+diszp. k.+ZPE 

második sor: 6-311+G*/6-311+G*+diszp. k. (6-31G*(SDD) geometrián) 

harmadik sor: cc-pVTZ/cc-pVTZ+diszp. k. (6-31G*(SDD) geometrián) 
*
Ebben az esetben két imaginárius frekvenciát kaptam, de az egyik nagyon kicsi volt 

(8,6328·i cm
-1

), ezért elfogadtam átmeneti állapotként. 
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Az 2. táblázat első sorában a ligandum oxo- és enolformáinak relatív 

energiáját tüntettem fel. Ebből nyilvánvaló, hogy nem meglepő módon az oxoforma 

sokkal stabilabb az enolnál, és az átalakulás csakis valamilyen kellő mértékben 

exoterm folyamattal kapcsoltan valósítható meg. Az AQM-EQM modellekben már a 

2β-hidrogén lehasításához tartozó energiagát is számottevően alacsonyabb, mint a 

monomolekuláris enolizáció reakcióenergiája (az enolforma relatív energiája az 2. 

táblázatban), ami biztató, viszont nem sikerült a gát túloldalán lévő intermedier 

szerkezetét optimálni, mert a töltések átrendeződése következtében az egyes 

fragmensek eltaszították egymást. Ez könnyen megérthető, ha 3. táblázatban 

szereplő természetes töltéseket megvizsgáljuk. Az átmeneti állapotokban a 

szubsztrát (ASDQM) elektronpopulációja nagyobb mértékben, a protondonoré pedig 

kisebb mértékben növekszik, tehát valóban protonátmenet történik. Ha ez 

bekövetkezik, akkor a két negatív töltés, ami kezdetben a ferro-szuperoxokomplexen 

helyezkedik el, megoszlik a többi fragmens között, és az anionok közötti taszítás 

legyőzi az azokat összetartó gyenge kölcsönhatásokat. A problémát nem próbáltam 

orvosolni, mert a későbbi QM/MM számításokban ez a jelenség nem léphet fel, és 

így is számos hasznos következtetést vonhatunk le. 

Az átmeneti állapotok imaginárius frekvenciájához tartozó normálkoordináta 

alakja egyértelműen mutatja, hogy valóban a 2β-hidrogén átmenetéhez tartoznak. A 

3. táblázat a megfelelő atomok és atomcsoportok spinpopulációit is tartalmazza. 

Látható, hogy a kiindulási állapotban (RC) lényegében a szuperoxidionon és kisebb 

mértékben a vason található számottevő spinpopuláció, ami összhangban van a 1. 

ábra irodalmi elektronszerkezeteivel. A párosítatlan elektron a π
*
O-O pályán foglal 

helyet. Az egyes átmeneti állapotokhoz tartozó értékek a kiindulási állapot és a 

Cpd 0 közötti átmenetek, amit a már részletezett okok miatt csak önmagában 

sikerült optimálnom dublett multiplicitást és egységnyi negatív töltést beállítva. A 

Cpd 0 spineloszlása szintén megfelel a várakozásoknak, a párosítatlan elektron a 

π*yz,Fe-O pályán található, amiben a vas részesedése a nagyobb. Az elektronszerkezet 

átalakulásával magyarázható a Fe-O1 távolság szignifikáns csökkenése is a 

kiindulási állapotokhoz viszonyítva az egyes átmeneti állapotokban, ugyanis a lazító 

jellegű π*yz,Fe-O pálya kétszeresen betöltött a ferro-szuperoxokomplexben. 
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3. táblázat B3LYP/6-31G*(SDD) geometriákon cc-pVTZ bázissal számított természetes töltések és spinpopulációk elemi 

töltésegységben, illetve elektronszámban 

  Fe O1 O2 H2β ASDQM Porf. SH
-
 donor 

<S
2
> 

  Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP 

AQM 
RC 0,77 0,16 -0,31 0,48 -0,38 0,49 0,30 0,00 -0,07 -0,01 -1,38 -0,11 -0,62 0,00   0,8043 

TS 0,84 0,57 -0,33 0,38 -0,46 0,15 0,41 0,00 -0,34 -0,01 -1,15 -0,10 -0,56 0,01   0,8240 

BQM 
RC 0,76 0,17 -0,30 0,48 -0,38 0,48 0,30 0,00 -0,06 -0,02 -1,37 -0,12 -0,61 0,00 -0,03 0,00 0,8100 

TS 0,84 0,55 -0,32 0,39 -0,46 0,18 0,39 0,00 -0,28 -0,01 -1,17 -0,11 -0,56 0,01 -0,05 0,00 0,8318 

CQM 
RC 0,76 0,17 -0,30 0,49 -0,37 0,49 0,31 0,00 -0,03 -0,03 -1,36 -0,11 -0,61 0,00 -0,08 0,00 0,8115 

TS 0,83 0,53 -0,32 0,40 -0,45 0,20 0,38 0,00 -0,19 -0,01 -1,18 -0,12 -0,56 0,01 -0,13 0,00 0,8376 

DQM 
RC 0,77 0,24 -0,31 0,48 -0,41 0,42 0,27 0,00 -0,04 -0,01 -1,34 -0,14 -0,60 0,00 -0,07 0,00 0,8329 

TS 0,90 0,75 -0,40 0,24 -0,54 0,04 0,39 0,00 -0,23 0,00 -1,06 -0,06 -0,53 0,03 -0,14 0,00 0,7880 

EQM 
RC 0,77 0,22 -0,31 0,47 -0,40 0,46 0,28 0,00 -0,05 -0,03 -1,34 -0,13 -0,59 0,00 -0,07 0,00 0,8461 

TS 0,85 0,59 -0,35 0,36 -0,48 0,16 0,37 0,00 -0,21 -0,01 -1,15 -0,10 -0,55 0,01 -0,12 0,00 0,8222 

Cpd 0 0,91 0,84 -0,43 0,15 -0,49 0,00 0,44 0,00   -0,98 -0,04 -0,44 0,05   0,7742 

A fejlécben szereplő atomnevek magyarázata az 5. ábra alapján válik érthetővé. RC: kiindulási VdW komplex, TS: átmeneti állapot, 

Q: természetes töltés, SP: természetes spinpopuláció  
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A gázfázisú számítások egyik legfontosabb üzenete, hogy a 2β-hidrogén 

lehasítása a ferro-szuperoxokomplex által nagymértékben megkönnyíthető, ha a 

szubsztrátmolekula oxocsoportja mellett egy protondonort helyezünk el, amelynek 

savi erőssége jól korrelál az aktiválási energiagát csökkenésének mértékével. Már 

egy vízmolekula is elegendő ahhoz, hogy az átmeneti állapot relatív energiája 

4-5 kcal/mol-lal alacsonyabb legyen, de az ecetsav elhelyezése további 2 kcal/mol-

os csökkenést eredményez. A protondonor saverősségének szerepét nem csak az 

aktiválási energiákban érhetjük tetten, de például az ecetsavon található, kissé 

nagyobb negatív töltés is erősebb töltéstranszfer kölcsönhatásra utal a vizes 

modellhez képest, ami az átmeneti állapotban fokozottabb. Az imaginárius 

frekvenciához tartozó normálkoordináta segítségével is számszerüsíthetjük a 

protondonor saverősségének hatását. A 4. táblázatban láthatjuk, hogy amellett, 

hogy az imaginárius frekvenciához tartozó normálkoordináta kb. 95%-ban a 2β-

hidrogén mozgásához tartozik, a protondonordonor hidrogénatomjának 

hozzájárulása ecetsav esetén (CQM, DQM és EQM) nagyobb, még ha összességében 

kis számokról beszélünk is.  

4. táblázat A 2β-hidrogén és a donor hidrogénatomjának részesedése az átmeneti 

állapot imaginárius frekvenciájához tartozó normálkoordinátában 

modell atom hozzájárulás (%) 

BQM 
H2β 96,94 

Hd 0,13 

CQM 
H2β 95,69 

Hd 1,18 

DQM 
H2β 95,14 

Hd 1,41 

EQM 
H2β 93,94 

Hd 0,89 

A normálkoordináta az egyes atomok x, y és z koordinátáinak lineáris 

kombinációjaként írható fel, ahol a lineárkoefficiensek négyzetösszege egységnyi. 

Ehhez viszonyítva a feltüntetett atomok x, y és z koordinátájához tartozó 

koefficiensek négyzetösszegét százalékban kifejezve adtam meg. 

Ezek alapján biztosat nem mondhatunk, de sejthető, hogy az enzim 

belsejében, ahol az egyes fragmensek mozgása térben korlátozott, a második 
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protonátadás is jó eséllyel könnyen megvalósulhat, és az enolizáció teljes mértékben 

végbemehet. Azt is nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a C19 atomot tartalmazó 

csoport minőségétől függetlenül a kapott gátak alacsonynak mondhatóak. A 

formilcsoporttal rendelkező szubsztrát esetén az átmeneti állapot relatív energiája 

összemérhető a metilcsoportot tartalmazó variánssal. A hidroximetil-csoport esetén 

azért nehezebb valamelyest a protonátadás, mert az 5. ábra alsó részén feltüntetett 

hidrogénhíd csökkenti a ferro-szuperoxokomplex protonaffinitását. Ezek a 

megállapítások azért fontosak, mert arra utalnak, hogy ha az enolizáció az első 

katalitikus ciklusban megvalósulhat, akkor a másodikban és a harmadikban 

hasonlóképpen. 

Mivel a ferro-szuperoxokomplex erősebb bázis, mint a szubsztrátmolekula, 

logikus, hogy először a 2β-hidrogént kell lehasítani, és a protondonor csak ezután 

protonálhatja az oxocsoportot. Ennek ellenére kipróbáltam, és nem találtam olyan 

lokális minimumot, amelyben az oxocsoport protonált, de a 2β-hidrogén még a 

szubsztráton található, mert optimálás során a Hd proton visszakerült az acetátra. Azt 

is kipróbáltam, hogy vajon a Cpd 0, aminek szintén protonálódnia kell ahhoz, hogy 

Cpd I-gyé alakulhasson vajon elég erős bázis-e ahhoz, hogy a ferro-

szuperoxokomplexhez hasonlóan katalizálja az enolizációt. Ebben az esetben sem 

jártam sikerrel, a Cpd 0 nem volt képes leszakítani a protont a szubsztrátról. 

Az eredmények bázisfüggésével kapcsolatban az mondható el, hogy a 

6-311+G* bázissal kapott relatív energiák nem térnek el jelentősen a kis bázisos 

értékektől, de cc-pVTZ-vel számolva a kapott energiagátak körül-belül 2-3 

kcal/mol-lal alacsonyabbnak adódtak. Az utólag elvégzett diszperziókorrekció csak 

kismértékben módosította a gátmagasságokat. A számított eredményekre a 

spinszennyezés is hatással lehet. Sajnos egyes esetekben az 〈𝑆2〉 értéke jócskán 

meghaladta a dublett esetben ideális 0,75-öt, ami utalhat az adott állapot 

multireferenciás természetére. Stabilitásvizsgálatok során a hullámfüggvények 

stabilnak mutatkoztak B3LYP/6-31G*(SDD) szinten, és a spinpopulációk csak kissé 

módosultak nagyobb bázis használatakor, ami azonos elektronkonfigurációt jelent. 

A stabilitásvizsgálatot praktikusságból végeztem a kisebb bázissal. 



53 
 

5.1.1.2. Számítások enzimatikus környezetben 

Miután az előzetes gázfázisú számítások biztató eredményeket szolgáltattak, 

úgy ítéltem meg, hogy érdemes komplexebben, az enzimkörnyezet 

figyelembevételével is megvizsgálni az átalakulást, ami egyben megoldja a 

gázfázisú számítások során tapasztalt problémákat, és lehetővé teszi, hogy a teljes 

enolizációs átalakulást vizsgálhassam. A kiindulási szerkezetek előállításáról és a 

QM/MM számításokról a 4.2. és 4.3. fejezetben írtam bővebben. A QM/MM 

modellrendszereket, melyeket a gázfázisúakkal analóg módon raktam össze és 

jelöltem, a 6. ábra szemlélteti. Az AQM/MM az AQM modellnek felel meg, mivel sem 

az Asp309 sem pedig valamely vízmolekula nem található a szubsztrát szóban forgó 

oxocsoportjának közelében. Ebben a konformációban az enolizáció nem valósulhat 

meg. Az Asp309-et és a Thr310-et itt MM szinten írtam le. 

Ezt a modellt úgy módosítottam manuálisan, hogy egy vízmolekulát 

helyeztem el az Asp309 és az ASD oxocsoportja közé olyan térállásban, hogy az 

Asp309 ne tudja a vízmolekulán keresztül protonálni a szubsztrátot. (Már csak azért 

sem, mert az Asp309 és a Thr310 ebben az esetben is az MM régió részei voltak.) Így 

állt elő a BQM/MM modell, amely – tekintve, hogy a vízmolekula a protondonor – a 

BQM modellel analóg. 

A CQM modellelnek megfelelő QM/MM rendszerekből többfélét is 

létrehoztam. A C
1
QM/MM úgy jött létre, hogy a kiindulási kristályszerkezetet kissé 

módosítottam az Asp309 oldalláncának Cα-Cβ kötés körüli rotációjával. Ezt követően 

újabb 2 ns-os MD szimulációt futtattam, amely során az Asp309 megőrizte ezt a 

térállását. Ebben az elrendeződésben az Asp309 közvetlenül képes protonálni az ASD 

molekulát. A C
2

QM/MM C
3

QM/MM rendszerekben a protonátadás egy vízmolekula 

közvetítésével lehetséges. A vízmolekulát manuálisan helyeztem el az eredeti MD 

szimulációból származó szerkezetekben. A C
2

QM/MM és C
3

QM/MM modellek közötti 

különbség a Thr310 térállásában keresendő, ami az utóbbi esetben hidrogénhidat 

képez a szuperoxiddal. 
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6. ábra Az enolizáció vizsgálatához használt QM/MM modellek  

Az ábrán a kiindulási állapotot tüntettem fel, melyet 

B3LYP/6-31G*(SDD)//CHARMM27 szinten optimáltam. A hem kofaktornak csak a 

szubsztituálatlan porfirin része, az aminosavaknak pedig csak az oldalláncuk 

tartozik a QM régióba. Az Asp309 és a Thr310 aminosav-oldalláncok az AQM/MM és a 

BQM/MM modellekben teljes egészében az MM régió részei. 
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Az FQM/MM modell ferro-szuperoxokomplex helyett Cpd 0-t tartalmaz. Bár a 

gázfázisú számítások alapján a Cpd 0 nem elég erős bázis, kombinált QM/MM 

módszerrel is megvizsgáltam, hogy a Cpd I képződése a Cpd 0-ból megvalósítható-e 

az enolizációval összekapcsolt folyamatban. 

Végül, de nem utolsósorban a GQM/MM modellt azért hoztam létre, hogy össze 

tudjam hasonlítani a klasszikus protonátadási útvonalat az enolizációval csatolt 

folyamattal. A QM/MM számítások során kapott energiaprofilok egy részét a 7. 

ábra mutatja. Több modellrendszer esetében három energiaprofilt is készítettem, 

ezek közül csak azokat tüntettem fel, amelyekben a 2β-hidrogén lehasításához 

tartozó energiagát a legkisebb volt. A többi energiaprofilhoz tartozó relatív energiák 

a Függelékben tekinthetőek meg az F1 táblázatban. 

 

7. ábra Az enolizációhoz tartozó QM/MM energiaprofilok 

Az egyes szerkezeteket B3LYP/6-31G*(SDD)//CHARMM27 szinten optimáltam, és 

ezen a geometrián 6-311+G* bázist használva is kiszámítottam a QM/MM energiát. 

Ezeket tüntettem fel kis bázis/nagy bázis sorrendben. Az energiaértékek 

diszperziókorrigáltak. Az energiaszinteket a baloldali érték alapján rajzoltam meg. 
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Az AQM/MM modellben az enolizáció protondonor hiányában nem tudott 

megvalósulni, viszont sikerült egy lokális minimumot találni, ami azonban nagyon 

gyorsan képes visszaalakulni a kiindulási állapotba. Már pusztán egy vízmolekula is 

észrevehető hatást képes gyakorolni az energiaprofil alakjára. A BQM/MM modellben 

az energiagát kb. 2-3 kcal/mol-lal alacsonyabb, és a képződő intermedier is 

alacsonyabb energiájú, ami az oxocsoporttal kialakított hidrogénhíd stabilizáló 

jellegére utal. Ez ugyan kis energiakülönbség, de tekintve, hogy az egyes modelleket 

ugyanolyan szinten vizsgáltam, és azok csupán a vízmolekula jelenlétében tértek el, 

a csökkenés tényét szignifikánsnak ítéltem meg. Úgy tűnik azonban, hogy 

önmagában a víz túl gyenge sav ahhoz, hogy a folyamat teljesen végbemenjen. 

Miután az adiabatikus térképezés során a víz hidrogénatomját átvezettem az ASD 

megfelelő oxocsoportjára, a rendszer relatív energiája folyamatosan növekedett 

körül-belül 48,5 kcal/mol-ig, és miután a kényszerfeltételt megszüntettem, a proton 

azonnal visszaugrott a hidroxidionra, azaz a termék nem mutatkozott lokális 

minimumnak ebben az esetben. 

Az enolizáció csak abban az esetben tudott megvalósulni, amikor a proton 

forrása közvetlen vagy közvetett formában az Asp309 oldallánca volt. A C
1

QM/MM 

rendszer esetében ez egy egylépéses nemszinkron folyamatnak adódott, tehát a 

kiindulási állapot és a termék között csupán egyetlen átmeneti állapotot találtam, de 

a két proton nem egyszerre, hanem időben kissé elcsúszva vándorolt át. Az 

alkalmazott reakciókoordináta a megszűnő és a létrejövő kötés hosszának 

különbsége volt a 2β-hidrogén esetében. Az Asp309 protonja magától ugrott át a 

szubsztrátra általában az energiaprofil maximuma után, kissé lemaradva a 2β-

hidrogéntől. Noha az átmeneti állapot relatív energiája lényegében nem lett 

alacsonyabb, mint a BQM/MM modellben, viszont az enolizáció egy enyhén exoterm 

folyamatban megvalósulhatott. 

A C
2

QM/MM modellekben a vízmolekulán keresztül két lépésben, de jóval 

alacsonyabb gátakon át ment végbe az enolizáció. Ebben az esetben a 2β-hidrogén 

átvándorlását nem követte automatikusan az oxocsoport protonálódása, a víz 

hidrogénjét egy következő lépésben kellett átvezetni, amelyben viszont az Asp309 
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protonja spontán ugrott át a hidroxidionra. Érdekes, hogy ebben az esetben a reakció 

kevésbé bizonyult exotermnek, inkább termoneutrálisnak adódott. 

A C
3
QM/MM modellek vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a Thr310-zel 

kialakított hidrogénhíd gátolja a 2β-hidrogén lehasítását, hasonlóan a gázfázisú 

számításoknál (5.1.1.1. fejezet) bemutatott DQM modellhez, ahol a szubsztrát 

modellje metilcsoport helyett hidroximetil-csoportot tartalmazott. 

Érdemes megfigyelni, hogy még az azonos típusú energiaprofilok esetében is 

nagy az egyes állapotok relatív energiáinak szórása, mivel az egyes modellek apró 

különbségei is több kcal/mol-os eltéréseket okozhatnak. Ezért van szükség több 

profil elkészítésére, és azok együttes elemzésére. Az itt összefoglalt 

következtetéseimet olyan különbségek alapján vontam le, melyeket szinifikánsnak 

ítéltem meg. 

Az eddigiek összefoglalásaképpen elmondható, hogy léteznek olyan 

útvonalak az enzim belsejében, amelyek mentén az enolizáció a ferro-

szuperoxokomplex protonálódásával összekapcsolt folyamatban alacsony 

energiagátakon át egy enyhén exoterm vagy termoneutrális folyamatban valósulhat 

meg. A legkedvezőbb útvonalat az 8. ábra segítségével szemléltettem, ahol a 

legfontosabb geometriai paramétereket is feltüntettem. A többi adat a Függelékben 

található (F1 táblázat). A QM/MM modellekben is megfigyelhető az Fe-O1 távolság 

kismértékű rövidülése, ami a π*yz,Fe-O pálya két, illetve egy elektronnal való 

betöltöttségével magyarázható. 

A természetes töltések és spinpopulációk a gázfázisú számítások (5.1.1.1. 

fejezet) során tapasztalt eletronszerkezeti átalakulásokkal analóg folyamatokról 

tanúskodnak. Ezeket csupán a legkedvezőbb útvonalra vonatkozóan tüntettem fel a 

5. táblázatban. Itt is megfigyelhetjük, hogy a kiindulási állapotban a párosítatlan 

elektron a szuperoxidon és kisebb súllyal a vason helyezkedik el, majd az első 

protonátadást követően az Fe-O1 molekularészre koncentrálódik. Jól látható továbbá 

az is, hogy QM/MM számítások során a spinszennyezés mértéke is alacsonyabb 

volt, az 〈𝑆2〉 értéke az ideális 0,75 közelében van. 
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8. ábra A legkedvezőbb enolizációs útvonal a humán aromatázban (C
2

QM/MM III. 

profil) 

Az ábrán a QM régió látható a különböző állapotokban, és a legfontosabb 

geometriai paramétereket is feltüntettem Å-ben. A geometria optimálása 

B3LYP/6-31G*(SDD)//CHARMM27 szinten történt diszperziókorrekció mellett. 
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5. táblázat A legkedvezőbb enolizációs útvonal (C
2

QM/MM III. profil) stacionárius 

pontjaihoz tartozó természetes töltések és spinpopulációk 

 
RS TS1 IM TS2 PS 

ASD -0,04(-0,01) -0,24(-0,01) -0,83(0,00) -0,66(0,00) -0,09(0,00) 

Porf -1,23(-0,06) -1,05(-0,06) -0,94(-0,03) -0,92(-0,03) -0,91(-0,03) 

CH3S
-
 -0,69(0,00) -0,66(0,01) -0,60(0,02) -0,58(0,02) -0,58(0,03) 

Asp309 -0,06(0,00) -0,07(0,00) -0,09(0,00) -0,20(0,00) -0,85(0,00) 

Thr310 -0,01(0,00) -0,01(0,00) -0,01(0,00) -0,01(0,00) -0,01(0,00) 

H2O 0,00(0,00) -0,01(0,00) -0,03(0,00) -0,12(0,00) -0,04(0,00) 

Fe 0,74(0,17) 0,84(0,54) 0,90(0,73) 0,90(0,76) 0,90(0,77) 

O1 -0,30(0,47) -0,32(0,37) -0,38(0,24) -0,39(0,22) -0,40(0,21) 

O2 -0,41(0,43) -0,49(0,14) -0,51(0,03) -0,51(0,02) -0,50(0,02) 

H2β 0,32(0,00) 0,40(0,00) 0,49(0,00) 0,49(0,00) 0,48(0,00) 

〈𝑺𝟐〉 0,7848 0,7920 0,7730 0,7718 0,7715 

A B3LYP/6-31G*(SDD)//CHARMM27 szinten optimált geometriákon 6-311+G* 

bázissal számoltam. A természetes töltések jobb oldalán zárójelben tüntettem fel a 

spinpopulációkat. 

Az FQM/MM modellen végzett számítások nem vezettek eredményre. Amikor a 

2β-hidrogént megpróbáltam a Cpd 0 OOH ligandumjához közelíteni, az energia 

folyamatosan nőt, majd a kényszerfeltétel megszüntetése után az optimálás során 

ismét a kiindulási állapotot kaptam. Más reakciókoordinátával is próbálkoztam. Az 

O1-O2 távolság növelése egy hidroxilgyök lehasadását, és Cpd II keletkezéséhez 

vezetett (egy elektronnal redukált Cpd I, melyben az „a2u” pálya két elektront 

tartalmaz) egy 22,9 kcal/mol-os gáton át. Ez a 22,5 kcal/mol-os relatív energiájú 

intermedier azonnal visszaalakult a kiindulási állapotba, amint a hidroxilgyököt a 

2β-hidrogénhez próbáltam közelíteni. Mindez arra utal, hogy a Cpd 0 nem elég erős 

bázis ahhoz, hogy katalizálja a folyamatot. 

A jelenleg legelfogadottabb elmélet szerint a Cpd I egy úgynevezett 

protoncsatolt elektrontranszfer folyamatban keletkezik (PCET),
128

 amely során a 

leszakadó hidroxilgyökre az elektron a porfiringyűrű felől, a proton pedig a Thr310 

felől érkezik. Mivel a Thr310 térbeli orientációja olyan, hogy a hidroxilcsoportja a 

felhasadó O1-O2 kötés tengelyére illeszkedik, sokkal kedvezőbb helyzetben van, 

mint a kötéstengelyre közel merőlegesen elhelyezkedő C2-H2β kötés. Ezek az 

eredmények kedvezőnek mondhatóak, mert – ahogy arról korábban írtam a 2.6.2. 
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fejezetben – a kísérletek a Thr310 aminosav esszenciális jelentőségére utalnak, így a 

számítások eredményei ezzel összhangban vannak. 

Az általam számolt energiagátak még a legkedvezőbb esetben is magasabbak, 

mint amit a P450cam vizsgálata során kaptak QM/MM számítások során a 

hagyományos protonátadási útvonal mentén (5,2/5,7 szemben a 1,2/2,5 kcal/mol-

lal).
129

 Ez magyarázhatja a ferro-szuperoxokomplex nagyobb stabilitását a humán 

aromatáz esetében.
52

 Már csak azt kell tisztáznunk, hogy miért választaná a kevésbé 

kedvező útvonalat a proton az oldószer fázis felől az aktív centrumig, ha lehetősége 

volna a hagyományos Asp309-H2O-Thr310 útvonalon (2. ábra) haladnia. Ennek 

érdekében három energiaprofilt készítettem ezen útvonal mentén is (GQM/MM). A 

Függelékben ezek is megtalálhatóak (F1 táblázat). Számításaim során azt kaptam, 

hogy a legkedvezőbb esetben is 9,5/9,4 kcal/mol a protonátadás gátja, ami egy 

egylépéses folyamatnak adódott. Ez a ligandum jelenlétével magyarázható, mivel 

annak a közeli oxocsoportja könnyen kölcsönhatásba léphet az Asp309 oldalláncával, 

vagy a protonátadási láncban helyet kapó vízmolekulával. A GQM/MM 

energiaprofilok számításakor az utóbbit tapasztaltam. Ennek fényében az mondható 

el, hogy bár létezik protontranszfer a hagyományos Asp309-H2O-Thr310 útvonalon is, 

mindaddig, amíg a szubsztrátmolekula oxoformában van jelen, a ferro-

szuperoxokomplex protonálódása kinetikailag kedvezőbb az alternatív ösvényen. 

Az 6. táblázatban összefoglaltam néhány kiválasztott modellrendszer relatív 

energiáját különböző sűrűségfunkcionálokat alkalmazva. Látható, hogy bár az egyes 

számértékek különbözőek, ezek a számítások megerősítik a B3LYP számítások 

alapján tett megállapításokat. Az átmeneti állapot relatív energiája a gázfázisú CQM 

modellben egyik esetben sem haladta meg a 10 kcal/mol-t. C
2

QM/MM (III)-ben az 

energiagátak szintén alacsonyak (<10 kcal/mol), viszont az OLYP használatakor 

kapott relatív értékek kilógnak a sorból (endoterm folyamat).  
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6. táblázat Néhány kiválasztott szerkezet relatív energiája különböző 

funkcionálokkal számolva 

modell 
 

B3LYP M06 TPSSh OLYP ωB97X-D 

CQM 
RC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TS 3,3 5,9 2,0 3,9 7,4 

C
2
QM/MM (III) 

RS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TS1 5,7 7,6 6,3 9,2 9,7 

IM -1,8 0,6 1,3 8,7 0,9 

TS2 1,1 5,4 4,5 12,4 4,5 

PS -1,7 1,9 2,4 10,7 1,1 

GQM/MM (II) 

RS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TS 9,4 12,1 9,2 12,2 13,8 

PS -4,3 -2,5 -2,7 2,1 -2,3 

Az energiák kcal/mol egységben értendőek. A római szám a modell nevében a profil 

sorszámára utal. A CQM esetében cc-pVTZ bázist, a többi esetben 6-311+G* bázist 

használtam a QM régióban. A geometriát nem optimáltam újra. A B3LYP energiák 

diszperziókorrigáltak. 

5.1.1.3. Következtetések 

Gázfázisú és kombinált QM/MM számítások segítségével igazoltam, hogy a 

humán aromatáz enzim belsejében a ferro-szuperoxokomplex protonálódása 

energetikailag kedvező folyamatban valósulhat meg a ligandum enolizációjával 

kapcsolt folyamatban. 

Az általam javasolt mechanizmus összhangban van a kísérleti 

megfigyelésekkel, miszerint a 2β-helyzetű hidrogén lehasadása szelektíven történik 

meg. A számolt gátak szignifikánsan magasabbak, mint a kámfor hidroxiláz 

(P450cam) esetében meghatározott értékek, ami szintén megfelel a tapasztalatoknak, 

melyek a ferro-szuperoxokomplex hosszabb élettartamára utalnak. 

Számításaimmal igazoltam, hogy a hagyományos Asp309-H2O-Thr310 

útvonalon a protonátadás gátja jelentősen magasabb, ami arra utal, hogy amennyiben 

a szubsztrátmolekula oxoformában van jelen, az enolizációval kapcsolt folyamat 

kinetikailag kedvezőbb, és nincs szükség az Asp309 oldalláncának elfordulására a 

röntgenszerkezetben (3EQM) megfigyelhető térálláshoz képest. 
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Gázfázisú számításokkal igazoltam, hogy a C10 atomhoz kapcsolódó csoport 

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

bármelyikében megvalósulhat. 

5.1.2. Az aromás szerkezet kialakítása az oxiferrilkomplexen keresztül 

Legjobb tudomásom szerint jelen disszertáció benyújtásáig nem ismeretesek 

melléktermékei a humán aromatáznak, noha a 2.6.3. fejezetben bemutatott példák 

szerint az aldehidek oxidációja többféle módon is megvalósulhat. A válasz kulcsa a 

ligandum szerkezetében keresendő. Ha az enolizálódott 19-oxo-ASD-vel jelölt 

állapotban a formilcsoportot képzeletben karboxilcsoportra cseréljük, egy olyan − 

vélhetően instabil − molekulát kapunk, amely akár spontán módon is könnyen 

stabilizálódhat egy hangyasav molekula eliminációjával. Ez egyúttal az aromás 

szerkezet kialakulásával is együtt jár. Ez a fiktív reakció annak felel meg, mint 

amikor az aldehidek peroxohemiacetál képződése helyett a Cpd I segítségével 

karbonsavvá oxidálódnak. Mindez csupán hipotézis, de sejthető, hogy a humán 

aromatáz III. katalitikus ciklusában akkor is ösztron képződik, ha az aktív 

centrumban peroxohemiacetál helyett Cpd I keletkezik. 

Felvetődik a kérdés, hogy miért is fontos ez. Ha számítási eredményekkel alá 

tudjuk támasztani a hipotézisünket, azzal választ kapunk arra a kérdésre, hogy miért 

nem találtunk mindeddig melléktermékeket az ösztron bioszintézise során, továbbá 

összetettebb képet kapunk a katalízis mibenlétéről.  

Az előző, 5.1.1. fejezet egyik fontos megállapítása, hogy a ferro-

szuperoxokomplex protonálódása a szubsztrát enolizációjával kapcsoltan könnyen 

megvalósulhat akár a III. katalitikus ciklusban is. Amennyiben ez a folyamat 

bekövetkezik, a peroxohemiacetál képződése lehetetlenné válik, mindenképpen 

Cpd I keletkezik. A 11. séma segítségével összefoglaltam azokat a lehetőségeket, 

amelyeket − figyelembe véve a szubsztrát helyzetét az enzim belsejében − 

lehetségesnek tartottam. Megjegyzem, hogy mivel egy ellenőrző számítás szerint a 

formilcsoport hidrogénjének leszakításához kb. 10 kcal/mol-lal magasabb energiagát 

tartozik, mint az 1β-hidrogénéhez, ennek lehetőségével később nem foglalkoztam, és 

fel sem tüntettem az ábrán. 
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11. séma A Cpd I-ből és az enolizálódott szubsztrátból kiinduló aromatizáció 

lehetséges módjai 

Az első lépés az 1β-hidrogén szelektív lehasítása a szubsztrátról, amelynek 

eredményeként egy gyökös vagy ionos szerkezetű köztiterméket kapunk (2gyök/2kat). 

Ennek lehetséges elektronszerkezetét korábban a 3. ábra (b) és (c) részein foglaltam 

össze.  Ebből az állapotból akár közvetlenül is eljuthatunk a kívánt termékhez (4-es), 

de figyelembe kell vennünk az 1β-hidroxi származék (3-as) keletkezését is, mivel 

nincs rá garancia, hogy a hidroxilgyök vagy hidroxidion nem a leszakított hidrogén 

helyére köt vissza. Reményeink szerint ez az állapot könnyen át tud alakulni a kívánt 

termékké, mivel kísérletileg ezt az állapotot még nem sikerült kimutatni. 

Egy érdekes kísérleti megfigyelés szerint, ha a természetes 

szubsztrátmolekula helyett 19-nor-ASD-t helyezünk (a C10 atomhoz nem 

kapcsolódik metilcsoport) az enzimmel egy oldattérbe, az ösztronképződés végbe 

tud menni, méghozzá ugyanannyi NADPH felhasználásával. Ráadásul 

melléktermékként az 1β-hidroxi származékot is megkapták, ami a 3-as állapottól 

csupán abban tér el, hogy a formilcsoport helyett hidrogénatomot tartalmazott.
36

 

Ebből az ösztron vízeliminációval vezethető le. A 19-nor-ASD-nél a metil-, illetve a 

belőle létre jövő formilcsoport hiányában nincs lehetőség a peroxohemiacetál 
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kialakulására, viszont az általam tanulmányozott mechanizmus ekkor is lehetséges. 

Ezek az eredmények tehát közvetetten támogatják az elképzeléseimet. 

Hackett és munkatársai a már idézett DFT munkájukban
49

 azt találták, hogy 

amennyiben a 2-es állapot előáll, hangyasav helyett víz és szén-monoxid 

keletkezésére kell számítani. Ők elvetették a 2-es állapot létezésének lehetőségét, 

mivel az ösztronszintézis fő útvonalát keresték, amelyen hangyasav keletkezik. A 

szén-monoxid keletkezése egy élő szervezetben első hallásra amúgy is furcsának 

tűnik (noha van rá példa
130

), viszont ezzel kapcsolatban egy érdekes jelenségre 

bukkantam az irodalomban. Szén-monoxidot ugyan még senki nem mutatott ki a 

humán aromatázban, viszont a szén-monoxid hatását vizsgálták az enzim 

aktivitására.
131

 Amennyiben az enzimet a természetes szubsztrátjával reagáltatták, az 

aktivitása lényegében nem változott még akkor sem, ha a gáztér 44% szén-

monoxidot tartalmazott. Ezzel szemben 19-nor-ASD-t használva az aromatizáció 

sebessége jelentősen lecsökkent. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi esetben a szén-

monoxid képződése nem lehetséges az aktív centrumban, ezért felvetődött bennem, 

hogy esetleg a kis mennyiségben eleve jelenlévő szén-monoxid teheti érzéketlenné 

az enzimet a gáztér szén-monoxid koncentrációjára a természetes szubsztrát 

aromatizációja során. Ennek alapján tennék javaslatot olyan kísérletek elvégzésére, 

amelyek során a humán aromatázban keletkező szén-monoxidot lehet kimutatni. 

A 11. séma olyan nyilakat is tartalmaz, amelyek az 1-es állapotot közvetlenül 

kötik össze a 3-as, 4-es és 5-ös állapot valamelyikével utalva arra, hogy a 2-es 

állapot nem törvényszerűen jelenik meg lokális minimumként a potenciális 

energiafelületen. 

5.1.2.1. Gázfázisú számítások 

A vizsgálatot ebben az esetben is egyszerűsített modellvegyületek 

alkalmazásával végeztem gázfázisú számítások segítségével. Az optimált 

szerkezeteket és az azokat összekötő átmeneti állapotokat a 9. ábra szemlélteti. Az 

ábra a 11. séma képletei alapján válik egészen áttekinthetővé.  
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9. ábra Az enolizálódott 19-oxo-ASD deformilációja – gázfázisú energiaprofilok 

Az ábrán feltüntetett B3LYP energiaértékek pontos jelentését a fent található kiegészítő ábra segítségével magyarázom. Az egyes 

modelleket a 11. séma alapján jelöltem. Az energiaszinteket a bal felső érték alapján rajzoltam meg.
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Az energiaprofilok alapján megállapítható, hogy az 1β-hidrogén szelektív 

lehasítása viszonylag alacsony (<10 kcal/mol) energiagáton át valósítható meg egy 

energetikailag kedvező folyamatban. Az energiaértékeket alaposabban szemügyre 

véve jól látható az is, hogy ebben az esetben a diszperziókorrekció nagymértékben 

befolyásolta a kapott relatív energiákat. A 2QM állapot mindkét multiplicitás mellett 

valódi lokális minimumnak adódott, de a további átalakulás a 3QM, 4QM vagy 5QM 

állapotok valamelyikébe olyan könnyen megy végbe, hogy nem sikerült átmeneti 

állapotot találnom, ezek a folyamatok lényegében gát nélkülieknek tekinthetőek. 

Úgy tűnik tehát, hogy rendszer pillanatnyi konformációs állapota és az atomok 

aktuális sebességeloszlása dönti el, hogy a 2QM állapot kialakulása után milyen 

irányba is folytatódik a kémiai átalakulás. Ezek az eredmények nem adnak 

támpontot arra vonatkozólag, hogy a három lehetőség közül melyik a 

legvalószínűbb. Megjegyezem, hogy a Hackett és munkatársai által írt cikkben 

szerepel a 2QM állapot, viszont mivel ők 6-31G*(SDD) helyett 3-21G*(TZV) bázist 

használtak, a formilcsoport orientációja kissé eltért.
49

 Jól látható, hogy esetünkben a 

C19-H kötés nem a vashoz koordinálódó oxigén felé mutat, ami kedvez a 3QM és a 

4QM kialakulásának. A 2QM állapotig a dublett és kvartett profilok jól illeszkednek 

egymásra, mert ahogyan azt később látni fogjuk, az elektronszerkezetük csupán 

egyetlen párosítatlan elektron csatolódásában tér el. 

A 3QM => 4QM átalakulás gátja magas (>20 kcal/mol). Dublett esetben kb. 20 

kcal/mol, kvartett esetben pedig 30-40 kcal/mol körül van a számítás szintjétől 

függően. Az utóbbi azt sejteti, hogy kvartett állapotban nem is várható, hogy 

számottevő mértékben lejátszódjon. Ez alapján azt várhatnánk, hogy ennek az 

állapotnak melléktermékként meg kellene jelennie az ösztron mellett, de a 

tapasztalat nem ezt mutatja. Mi lehet ennek a magyarázata? Úgy gondolom, hogy ez 

az átalakulás az enzimen kívül is megtörténhet. Ahogyan a bevezetőben említettem, 

például a 2β-hidroxi származék esetében spontán aromatizációt is tapasztaltak.
37

 Ez 

nem mond ellent a kísérleti tapasztalatoknak, mivel nem a reakció fő útvonaláról 

beszélünk. Az enzimen kívüli hangyasav elimináció során talán nem a 

hidroxilcsoport oxigénje kerül a hangyasavba, hanem mondjuk egy oldószer 

molekuláé, viszont az 
18

O izotópjelöléses vizsgálatok során csak 70 %-ban 
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képződött HC
18

OOH molekula, a HCOOH relatív intenzitása szintén számottevő 29 

% volt a tömegspektrumban.
g
 Ez akár azzal is magyarázható, hogy a 3QM => 4QM 

átalakulás részben nem az enzimben történik. Továbbra is kérdéses azonban, hogy 

az 1β-hidroxi származék miért volt detektálható a 19-nor-ASD aromatizációjakor, 

szemben a 19-oxo-ASD-vel. Ennek érdekében több funkcionállal is meghatároztam 

az 1β-hidroxi származék monomolekuláris aromatizációját, ami hangyasav-

eliminációt jelent a 19-oxo-ASD és vízeliminációt a 19-nor-ASD esetében. Az 

eredményeket a 7. táblázatban foglaltam össze. 

Jól látható, hogy monomolekuláris esetben a hangyasav eliminációjához kb. 

30 kcal/mol-os energiagát tartozik, míg a módosított szubsztráthoz tartozó 

vízelimináció kb. 14-15 kcal/mol-lal magasabb energiagáttal rendelkezik, ez tehát 

sokkal nehezebben megy végbe. 

7. táblázat Az 1β-hidroxi származék monomolekuláris aromatizációjának 

kiindulási-, átmeneti- és termékállapotának relatív energiái többféle 

sűrűségfunkcionállal meghatározva 

modell  B3LYP M06 TPSSh OLYP ωB97X-D 

19-oxo-ASD 

1β-hidroxi sz. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TS 29,4 32,7 25,1 22,6 35,0 

ösztron + HCOOH -43,2 -39,0 -44,1 -50,3 -39,8 

19-nor-ASD 

1β-hidroxi sz. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TS 42,6 48,0 40,5 36,4 48,4 

ösztron + H2O -26,0 -22,3 -23,7 -28,4 -23,1 

A B3LYP/6-31G*(SDD) geometriákon számolt cc-pVTZ energiák kcal/mol-ban 

értendők. A B3LYP energiák diszperziókorrigáltak. 

Nyilvánvaló azonban az is, hogy a nem enzimatikus folyamat jó eséllyel nem 

monomolekuláris. A 19-oxo-ASD esetén például a 10. ábra segítségével bemutatott 

báziskatalizált ösvény is elképzelhető. Feltételezhetően hasonló módon következik 

be a 2.6.1. fejezetben említett 2β-hidroxi származék spontán aromatizációja is vizes 

közegben, ahol kísérleti vizsgálatok szerint az első közelítésben elsőrendűnek 

tekinthető folyamat felezési ideje 37 °C-on és pH=7 mellett 90 másodpercnek 

                                                           
 

g
 A maradék 1% pedig HC

18
O

18
OH volt. 
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adódott.
37

 Úgy gondolom, hogy ezek a tapasztalatok kielégítő választ nyújtanak a 

fenti kérdésre. 

 

10. ábra Az 1β-hidroxi származék báziskatalizált aromatizációja nem enzimatikus 

közegben 

Érdekes továbbá, hogy amíg dublett esetben a kapott gátak kb. 8 kcal/mol-lal 

alacsonyabbak, mint a monomolekuláris esetben, kvartett állapotban kb. 10 kcal/mol 

gátnövekedés figyelhető meg a vas-porfirin komplex jelenlétében. Ennek alapján a 

gázfázisú számítások szerint kvartett esetben a vas-porfirin komplex nemhogy nem 

katalizálja, de határozottan gátolja ezt az átalakulást. 

A 3QM, TS3=>4,QM és 4QM esetében az eltérő relatív energiákhoz különböző 

geometriák is tartoznak. Az Fe-O távolság ezekben a modellekben rendre 2,213 Å, 

2,008 Å és 3,294 Å dublett állapotban, és 3,430 Å, 3,437 Å és 3,645 Å kvartett 

multiplicitás mellett. Ez azt jelenti, hogy kvartett állapotban a szubsztrátmolekula 

gyengébb kölcsönhatásban vesz részt a központi fémionnal, a komplex gyakorlatilag 

disszociált. Ez a különbség az eltérő elektronszerkezettel magyarázható, amit a 

későbbiekben mutatok be részletesen. Az egyes QM modellek legfontosabb 

geometriai paramétereit a Függelék tartalmazza (F2. táblázat). 

A különböző funkcionálokkal számolt relatív energiákról, melyeket a 8. 

táblázatban foglaltam össze, összességében az mondható el, hogy tükrözik a 

B3LYP számítások trendjét, de az egyes relatív értékek nagymértékben eltérhetnek. 

Mivel az 1β-hidrogén lehasításának a gátja legkedvezőtlenebb esetben is 10 

kcal/mol alatt van (és a legtöbb esetben 5 kcal/mol alatt is), ez gyors folyamatnak 

tekinthető. 
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8. táblázat A gázfázisú modellvegyületek relatív energiái többféle 

sűrűségfunkcionállal számolva 

modell multip. B3LYP M06 TPSSh OLYP ωB97X-D 

1QM 
dublett 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kvartett 0,2 0,7 0,4 1,9 0,1 

TS1=>2,QM 
dublett 2,1 3,4 3,7 4,3 8,5 

kvartett 2,4 4,6 5,2 8,9 8,1 

2QM 
dublett -25,6 -29,9 -22,7 -21,7 -25,2 

kvartett -26,0 -30,3 -22,2 -19,2 -25,3 

3QM 
dublett -62,0 -66,5 -50,0 -34,9 -72,0 

kvartett -57,2 -67,5 -42,1 -37,9 -65,3 

TS3=>4,QM 
dublett -42,0 -42,3 -30,9 -15,6 -44,5 

kvartett -16,5 -26,0 -6,3 -15,8 -18,5 

4QM 
dublett -99,2 -97,1 -89,7 -88,6 -103,7 

kvartett -98,9 -105,2 -86,3 -89,5 -103,3 

5QM 
dublett -92,6 -92,5 -79,6 -73,5 -97,7 

kvartett -87,1 -93,2 -68,5 -69,5 -90,0 

1KQM 
dublett -18,6 -18,3 -16,8 -14,8 -18,9 

kvartett -18,3 -17,3 -16,4 -12,7 -18,6 

TS1K=>2K,QM 
dublett -1,1 -3,5 3,2 6,9 0,6 

kvartett -0,5 -0,9 3,6 9,7 1,4 

2KQM 
dublett -9,8 -10,1 -10,2 -7,3 -13,3 

kvartett -17,3 -22,9 -15,3 -11,6 -17,7 

A B3LYP/6-31G*(SDD) geometriákon számolt cc-pVTZ energiák kcal/mol-ban 

értendők. A B3LYP energiák diszperziókorrigáltak. 

Mivel 3QM => 4QM átalakulás gátja dublett esetben a legtöbb módszer szerint 

20 kcal/mol körüli (B3LYP, TPSSh, OLYP), vagy annál kb. 5-8 kcal/mol-lal 

nagyobb (M06, ωB97X-D) értéknek, kvartett esetben pedig az OLYP-et leszámítva 

(22,1 kcal/mol) minden esetben 35 kcal/mol feletti értéknek adódott, alapvetően 

megerősíteni látszanak a korábban leírtakat annak lassú, gátolt jellegéről. Leginkább 

az M06 eredmények közelítik meg a B3LYP értékeket, míg legjobban az OLYP 

energiák térnek el. Ezek azonban nem érintik a végkövetkeztetést, miszerint a 

vizsgált útvonalakon lejátszódhat a reakció, ami nagymennyiségű energia 

felszabadulásával járó, energetikailag kedvező folyamat. Hasonló a helyzet a 

ketoformájú szubsztrát esetében is, ahol az átmeneti állapot energiája minden 
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esetben szignifikánsan magasabbnak adódott (14,8-22,4 kcal/mol), mint az enol 

formájúnál (2,1-8,5 kcal/mol). 

A 8. táblázatban szereplő utolsó három modellvegyület (1KQM, TS1K=>2K,QM 

és 2KQM) annyiban tér el az első háromtól (1QM, TS1=>2,QM és 2QM), hogy a 

szubsztrát nem enol, hanem oxoformájú. Mások eredményeivel összhangban
49

 a 

kapott energiagátak az 1β-hidrogén lehasítására vonatkozóan következetesen 

magasabbak kb. 15 kcal/mol-lal (B3LYP esetén), ami közelítőleg megegyezik a 

hidrogéngyök lehasításának energiagátjával a P450cam enzimben.
132

 Ez is utal tehát a 

szubsztrát előzetes enolizációjának fontosságára. 

 

11. ábra Természetes töltések és spinpopulációk a deformiláció három jellemző 

állapotában 

B3LYP/6-31G*(SDD) geometriákon cc-pVTZ szinten számított természetes töltések 

és spinpopulációk elemi töltésegységben, illetve elektronszámban dublett/kvartett 

sorrendben feltüntetve. 

Ez egyes elemi reakciólépésekhez tartozó elektronszerkezeti átalakulásokat az 

egyes atomok és atomcsoportok természetes töltései és spinpopulációi alapján 

követhetjük nyomon. Ezeket három jellemző állapot esetében a 11. ábra szemlélteti. 

A többi adat a Függelékben található az F3. táblázatban. 

Mivel a 3QM, 4QM és 5QM vegyületek elektronszerkezete lényegében 

megegyezik – ami a porfirin gyűrű és a vas d-blokkjának betöltöttségét illeti – ezért 
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ezek közül itt most csak a 4QM-et tüntettem fel, viszont az említett F3. táblázat a 

többit is tartalmazza. 

Az 1QM modellben a Fe-O egységben található két egységnyi, valamint a 

porfirin és SH
-
 ligandumokon lévő összesen egy egységnyi spinpopuláció 

egyértelműen a 2.4. fejezetben bemutatott Cpd I elektronszerkezetével van 

összhangban, ahol a π*xz, π*yz és az „a2u” molekulapályák betöltöttsége egyszeres.  

A szubsztrátmolekula semleges töltésű, és gyakorlatilag zérus a spinpopulációja. 

Az 1β-hidrogén lehasadása egyértelműen gyökös folyamat ebben az esetben, 

hiszen 2QM modellben a szubsztrát semleges töltésű marad, de a multiplicitástól 

függően ±1,0 spinpopulációval rendelkezik. Tekintve, hogy ezzel egy időben a 

porfirin és az SH
-
 ligandum spinpopulációja jelentősen lecsökken, a 3. ábra 

jelöléseit használva 𝑰𝒈𝒚ö𝒌
𝟐,𝟒 (𝑰𝑽) állapotról beszélhetünk. Ebben az esetben a rendszer 

még mindig három párosítatlan elektront tartalmaz mindkét multiplicitás mellett, 

melyek csupán a szubsztrátra lokalizálódó csatolódásában különböznek. Ezzel 

magyarázható a kis energiakülönbség 9. ábra 1QM, 2QM és az azokat összekötő 

TS1=>2,QM állapotaiban. 

 

12. ábra Egyszeresen betöltött 𝜎𝑧2
∗  pálya a kvartett állapotú 4QM modellvegyületben 

A 4QM (valamint a 3QM és 5QM) állapotban a helyzet megváltozik, dublett 

esetben az egyetlen párosítatlan elektron a vasionra lokalizálódik a dxz vagy dyz 

atompályák valamelyikére. Kvartett esetben ezek mindegyike egyszeres 

betöltöttségű, és a harmadik elektron a 𝜎𝑧2
∗  pályán helyezkedik el (12. ábra), amit 
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egyértelműen sugall az SH
-
 ligandum spinpopulációja, ami csak kvartett esetben 

számottevő. 

Dublett állapotban a 3QM, 4QM és 5QM modellek vas-porfirin komplexe jobb 

elektronakceptorként viselkedik a vas üres 𝑑𝑧2  pályájának köszönhetően. Ezt 

bizonyítja, hogy a Fe-O távolságok, melyek dublett állapotban rendre 2,213 Å, 3,294 

Å és 2,133 Å-nek adódtak a 3QM, 4QM és 5QM állapotokban, kvartett esetben 3,430 Å, 

3,645 Å és 2,494 Å-re nőttek. A 3 Å feletti értékek azt jelentik, hogy némelyik 

komplex már gyakorlatilag disszociált. A legnagyobb eltérés a 3QM modellvegyület 

esetében figyelhető meg. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a gázfázisú számítások szerint a 9. 

ábra segítségével összefoglalt kémiai átalakulások energetikailag kedvező módon 

valósulhatnak meg a 3QM => 4QM konverzió kivételével alacsony, illetve 

gyakorlatilag gát nélküli elemi lépésekben. A kapott természetes töltések és 

spinpopulációk egyértelműen az 𝑰𝒈𝒚ö𝒌
𝟐,𝟒 (𝑰𝑽) elektronkonfigurációjú gyökös 

köztiterméket valószínűsítik mint az 1β-hidrogén lehasításának termékét. 

5.1.2.2. Számítások enzimatikus környezetben 

A 11. séma segítségével bemutatott átalakulások kifinomultabb 

modellezéséhez, az enzimkörnyezetet figyelembevevő QM/MM számításokhoz, a 

4.2. és 4.3. fejezetben részletezett eljárással készítettem kiindulási szerkezeteket. A 

13. ábra és a 14. ábra a dublett és kvartett multiplicitás mellett meghatározott 

energiaprofilokat mutatja. Ezek mindhárom párhuzamos energiaprofil adatait 

tartalmazzák, ezért vannak minden állapotban három sorban az energiaértékek. Az 

azonos sorszámú dublett és kvartett profilok esetén azonosak a molekuladinamikai 

trajektóriából származó kiindulási szerkezetek, így ezek nagyon hasonló MM 

régióval rendelkeznek. Noha első látásra a QM/MM számítások során kapott dublett 

és kvartett profilok jelentősen eltérnek, alapvetően ugyanazt sugallják, mint a 

gázfázisú számítások. Az 1β-hidrogén lehasítása mindkét multiplicitás mellett 

könnyen megtörténik. Mivel a QoMMMa program diszperziókorrigált 

erőkomponensekkel végzi a geometria optimálását és az energiaszámítást, a kapott 

értékeket a 9. ábra diszperziókorrigált értékeivel célszerű összehasonlítani. 
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13. ábra Az enolizálódott 19-oxo-ASD deformilációja dublett esetben – QM/MM energiaprofilok 

Az ábrán feltüntetet relatív energiák balról jobbra B3LYP/6-31G*(SDD) és B3LYP/6-311+G* szinten leírt QM régióra vonatkoznak. 

Ezek diszperziókorrigált értékek, és a három sor a háromféle kiindulási szerkezetből előállított párhuzamos energiaprofilra 

vonatkozik. Az energianívókat az 1. profil baloldali energiaértéke alapján rajzoltam meg. 
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14. ábra Az enolizálódott 19-oxo-ASD deformilációja kvartett esetben – QM/MM energiaprofilok 

Az ábrán feltüntetet relatív energiák balról jobbra B3LYP/6-31G*(SDD) és B3LYP/6-311+G* szinten leírt QM régióra vonatkoznak. 

Ezek diszperziókorrigált értékek, és a három sor a háromféle kiindulási szerkezetből előállított párhuzamos energiaprofilra 

vonatkozik. Az energianívókat, ahol lehetett az 1. profil baloldali energiaértéke alapján rajzoltam meg. A 3QM/MM esetében 

értelemszerűen a 2. profil analóg paraméterét használtam. 
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Érdemes észrevenni, hogy a gázfázisú számításoktól eltérően a QM/MM 

számításokban az első lépés energiagátja kis mértékben ugyan, de szignifikánsan 

magasabb kvartett multiplicitás mellett. (Megjegyzem, hogy ebben az esetben 

növekedés tényét azért tekintem szignifikánsnak, mert a dublett és kvartett 

számításokat azonos kiindulási szerkezetekből indítottam, csupán a multiplicitásuk 

tért el. Ráadásul az eltérés, ahogy később látni fogjuk, elektronszerkezeti okokra is 

visszavezetlehő.) A legszembetűnőbb különbség azonban mégis az, hogy a 2QM/MM 

állapot egyik kvartett számítás során sem jelent meg lokális minimumként a 

potenciális energia felületen. Miután a megfelelő reakciókoordináta segítségével 

elértem az 1β-hidrogén lehasadását, és nem használtam kiegészítő kényszerfeltételt, 

a szerkezet geometriájának optimálása két esetben a 4QM/MM, illetve egy esetben a 

3QM/MM állapotot eredményezte. 

Mivel a formilcsoport C-H tengelye nem a vashoz koordinálódó oxigénatom 

felé orientálódott, az 5QM/MM állapot sem jelent meg ilyen multiplicitás mellett, 

viszont ettől még nem zárható ki a szén-monoxid keletkezése egy reális rendszerben 

kvartett esetben sem. Mivel egy reális rendszer kinetikus energiával is rendelkezik, a 

formilcsoport rotációja pedig könnyen megtörténik, létezhetnek olyan állapotok, 

amikor a1β-hidrogén eliminációját követően az 5QM/MM képződik. 

Dublett állapotban a 2QM/MM állapot a gázfázisú 2QM modellhez hasonlóan 

szintén három útvonal találkozási pontja, amelyből a 3QM/MM, 4QM/MM és 5QM/MM 

állapotok bármelyike könnyen előállhat. Ezek arányát a számításaim nem tudják 

megjósolni, de mindhárom esetben alacsony a számított energiagát. Ezek azonban 

tulajdonképpen a katalitikus vízmolekula elfordulásához tartoznak, amely a 

kiindulási állapotban a vashoz koordinálódó oxigénnel alakít ki hidrogénkötést, 

viszont a 2QM/MM állapotban már energetikailag kedvezőbb, ha a vashoz 

koordinálódó hidroxidion elfordul, és a hidrogénkötések átrendeződnek. Ez az 

átrendeződött állapot figyelhető meg például a 13. ábra 3QM/MM és 4QM/MM 

állapotaiban is. Dublett esetben ez az elfordulás spontán módon nem következett be 

a 2β-hidrogén lehasításakor, viszont kvartett állapotban igen. Ez tette lehetővé, hogy 

a rendszer azonnal tovább alakuljon. Amikor ezt a vízmolekulát mesterségesen 
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elforgattam, és ilyen módon újraoptimáltam a dublett 2QM/MM állapotokat, akkor az 

1. és a 3. profil esetében szintén tovább alakult a rendszer a 3QM/MM állapotba. 

A 2. profilnál ez nem következett be, viszont a 2QM/MM => 3QM/MM átalakulás 

gátja ebben az esetben is elhanyagolható, 0,5 kcal/mol-nak adódott a nagyobb 

méretű 6-311+G* bázis alkalmazásakor. Ennél az egy profilnál megőriztem a 

módosított szerkezetet, de a másik két esetben az eredetit tekintettem 2QM/MM-nek. 

Ahogyan ezt a 3.5. fejezetben a módszerek bemutatása során jeleztem, itt is 

megfigyelhető, hogy az azonos állapotok relatív energiái jelentősen különböznek a 

kiindulási szerkezet függvényében. Lényegi eltérést azonban ebben az esetben sem 

táltam az egyes szerkezetek között, így ezt sok apró különbség összegződéseként 

értelmeztem (például kissé különböző térszerkezet és elektrosztatikus környezet). 

A 3QM/MM => 4QM/MM átalakulás gátja mindkét multiplicitás mellett 30 

kcal/mol körüli értéknek adódott, ami lényegében a 7. táblázatban szereplő 

monomolekuláris gázfázisú hangyasav-eliminációnak felel meg. A számítások tehát 

nem utalnak arra, hogy az enzim katalizálná ezt a folyamatot, és a gázfázisú 

számításoktól eltérően nem tapasztaltam különbséget a dublett és kvartett állapot 

energiagátja között. 

A 9. táblázatban más funkcionálokkal elvégzett energiaszámításainak 

eredményeit foglaltam össze egy-egy dublett, illetve kvartett profilra vonatkozóan. 

Látható, hogy az egyes állapotok relatív energiái nagymértékben függenek a 

választott módszertől, de alapvetően minden esetben ugyanazok a trendek 

rajzolódnak ki. A B3LYP-pel számolt értékekhez leginkább az M06 energiák 

hasonlítanak, míg leginkább az OLYP energiák térnek el. Ezek a számítások is 

megerősítik, hogy az 1β-hidrogén lehasítása egyszerűen megvalósítható, hiszen a 

kapott gátak 10 kcal/mol alattiak (B3LYP, M06, TPSSh, ωB97X-D) vagy azt csak 

kb. 2-3 kcal/mol-lal haldják meg (OLYP). A 3QM/MM => 4QM/MM átalakulás gátja más 

módszerekkel számítva is a gázfázisú monomolekuláris hangyasav elimináció 

energiagátjához esik közel kb. 1 kcal/mol-os eltéréssel (B3LYP, TPSSh, OLYP), 

vagy annál 5-6 kcal/mol-lal alacsonyabb (M06, ωB97X-D), ami összességében még 

így is magas (>20 kcal/mol). Ez összességében lassú folyamatról tanúskodik a 

korábban leírtaknak megfelelően. Mivel az 1. számú dublett és kvartett profilok 
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elkészítésekor ugyanabból a kiindulási szerkezetből indultam ki, a nagyon kicsi 1-2 

kcal/mol-os eltérést a TSA=>B,QMMM relatív energiájában a kvartett állapot javára 

szignifikánsnak ítéltem meg. Ezt, a többihez képest több szempontból is eltérően 

viselkedő OLYP funkcionált kivéve, a másik három (M06, TPSSh, ωB97X-D) is 

megerősíti.  

9. táblázat Többféle sűrségfunkcionállal meghatározott relatív energiaértékek egy-

egy kiválasztott dublett, illetve kvartett energiaprofil esetén 

 modell B3LYP M06 TPSSh OLYP ωB97X-D 

1. profil 

(dublett) 

AQMMM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TSA=>B,QMMM 3,1 2,9 7,5 13,2 3,1 

BQMMM -37,5 -37,7 -25,4 -9,3 -45,1 

TSB=>C,QMMM -33,9 -36,2 -20,9 -2,9 -41,1 

CQMMM -58,4 -59,8 -39,6 -15,4 -69,8 

TSC=>D,QMMM -30,1 -32,2 -14,9 6,0 -40,7 

TSB=>D,QMMM -36,0 -36,3 -23,6 -7,1 -40,7 

DQMMM -97,4 -101,5 -89,0 -79,6 -108,8 

TSB=>E,QMMM -34,5 -34,3 -24,4 -10,7 -41,8 

EQMMM -79,7 -84,8 -68,0 -58,6 -91,3 

1. profil 

(kvartett) 

AQMMM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TSA=>D,QMMM 5,3 4,8 8,1 12,1 4,7 

DQMMM -95,1 -107,8 -82,6 -78,6 -107,7 

A QM régióban 6-311+G* bázissal számolt relatív QM/MM energiaértékek 

kcal/mol-ban értendőek. A B3LYP energiák diszperziókorrigáltak. 

A kétféle multiplicitás mellett kapott eltérések elektronszerkezeti 

különbségeket sejtetnek, melyeket a természetes töltésekkel és a spinpopulációkkal 

lehet legegyszerűbben nyomon követni. Ezeket az értékeket a 15. ábra és a 

Függelékben lévő F4. táblázat tartalmazza. 

Az 1QM/MM kiindulási állapot elektronszerkezete nagymértékben különbözik 

attól, amit a gázfázisú számítások jósoltak. Ebben az esetben ugyanis a szubsztrát 

számottevő spinpopulációval és pozitív töltéssel rendelkezik. Ezért nem 

beszélhetünk tisztán Cpd I szerű elektronkonfigurációról, hanem egyfajta átmenetet 

láthatunk a Cpd I, és annak egy elektronnal redukált formája, a telített a2u porfirin 
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pályával rendelkező Cpd II között. Ráadásul az elektronszerkezet az utóbbihoz áll 

közelebb, különösen a 2. profil esetében. 

 
15. ábra Természetes töltések és spinpopulációk a deformiláció három jellemző 

állapotában 

Az MM ponttöltések jelenlétében B3LYP/6-31G*(SDD) geometriákon 6-311+G* 

bázissal számított természetes töltések és spinpopulációk elemi töltésegységben, 

illetve elektronszámban dublett/kvartett sorrendben feltüntetve. Az értékek három 

sora a három-három párhuzamos energiaprofilokhoz tartozik. 

Az egyszeresen betöltött molekulapályákat megvizsgálva (16. ábra) az is 

láthatóvá válik, hogy ez egyfajta töltéstranszfer kölcsönhatással magyarázható a 

szubsztrátmolekula delokalizált π-rendszere és a vas-porfirin komplex „a2u” 

molekulapályája között. A katalitikus víz részesedése is említésre méltó. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ez vajon valós jelenség-e, vagy esetleg a 3.1. 

fejezetben is említett önkölcsönhatási hiba következménye. Ennek érdekében a 

természetes töltések és spinpopuláció analízisét más funkcionálokkal is elvégeztem 

(Függelék F5 táblázat). 
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16. ábra A szubsztrátról a vas-porfirin komplexre irányuló töltéstranszfert 

szemléltető egyszeresen betöltött molekulapálya a dublett multiplicitású 1. profil 

1QM/MM állapotában 

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a kiindulási állapot kevert Cpd I –

 Cpd II karakterén egyedül az ωB97X-D funkcionál használata változtat, ami tisztán 

Cpd II típusú konfigurációt jósol. Mivel az összes közül ez az egy távolságkorrigált 

(„long-range” korrigált) funkcionál, ahol az önkölcsönhatás hibája minimális, 

elképzelhető, hogy a kiindulási állapot tisztán Cpd II szerkezetű, és a többi esetben a 

kevert jelleg az önkölcsönhatási hiba következménye. Mivel azonban az ωB97X-D 

funcionált nem tesztelték ilyen típusú rendszerekre, ezért az esetleges 

önkölcsönhatási hibától függetlenül a B3LYP energiaértékek nem feltétlenül 

rosszabbak. Az ωB97X-D funcionállal számított a QM/MM gátmagasságok egyet 

leszámítva kevesebb, mint 1 kcal/mol-lal különböznek (a TSB=>C,QMMM 2,9 kcal/mol-

lal) a B3LYP gátmagasságoktól (9. táblázat). Azonban fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy a kapott eltérés nem érinti a következtetéseimet a javasolt 

mechanizmus hatékonyságát illetően, de spinfüggő tulajdonságok meghatározását 

(pl. EPR paraméterek) nagyban befolyásolhatja.  Számításaim alapján nem tudok 

határozottan állást foglalni a kiindulási állapot pontos elektronszerkezetét illetően, 
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mert ennek tisztázása multireferenciás számításokat igényelne, ami túlmutat 

dolgozatom témakörén. Megjegyzem, hogy a Cpd II jelenléte a humán aromatáz 

harmadik ciklusában összhangban van Sen és Hackett többször idézett munkájával 

is.
46

 

A 15. ábra adatai alapján a 2QM/MM állapotban a szubsztrát már egyértelműen 

kationos szerkezetű, ami a reakció mechanizmusát tekintve alapvető különbséget 

jelent a gázfázisú számítások eredményeihez képest, ahol a köztitermék egy 

semleges töltésű gyöknek adódott. Noha ez az állapot csak dublett esetben jelentett 

stacionárius pontot a potenciális energiafelületen, a kiindulási 1QM/MM állapotok 

nagyfokú hasonlósága azonos elektronszerkezeti átrendeződést jósol mindkét 

multiplicitás mellett. A 2QM/MM szerkezetben a teljes spinpopuláció egységnyi, tehát 

dublett esetben egyetlen párosítatlan elektront tartalmaz, amely körül-belül 90 %-

ban a vasionra lokalizálódik, így ez tökéletesen megfelel a 3. ábra 
2
Ikat-tal jelölt 

elektronkonfigurációjának. Mivel kvartett esetben a rendszer három párosítatlan 

elektront tartalmaz, az 1β-hidrogén lehasadásakor egy elektronnak valamely 

magasabb energiájú pályára kell kerülnie, ezért ebben a lépésben – eltérően a 

gázfázisú számításoktól – különböző betöltöttségek alakulnak ki, és nem csupán 

azok csatolódása tér el. 

Mivel a 3QM/MM, 4QM/MM és 5QM/MM állapotokban a töltés és a spinpopuláció 

eloszlása ugyanolyan, a 15. ábra csak a 4QM/MM-et tartalmazza. Dublett esetben az 

egyetlen párosítatlan elektron a vasionra lokalizálódik, és a vas-porfirin komplex 

elektronszerkezete lényegét tekintve nem sokban különbözik a 2QM/MM-étől. Kvartett 

állapotban a MeS
-
 ligandum szignifikáns spinpopulációja egyértelműen elárulja, 

hogy az 1β-hidrogén eliminációjakor a harmadik párosítatlan elektron a korábban 

bemutatott 𝜎𝑧2
∗  pályára kerül (12. ábra). A 3QM/MM, 4QM/MM és 5QM/MM állapotok 

elektronkonfigurációja alapvetően megegyezik a megfelelő gázfázisú 

szerkezetekével. 

Mindezek alapján az energiaprofilok különbözőségét is értelmezni tudjuk a 

kétféle multiplicitás mellett. Mivel az 1β-hidrogén lehasadásakor dublett esetben 

2
Ikat típusú köztitermék képződik, kvartett esetben pedig egy 

4
Ikat(z

2
) szerű 

elektronszerkezet alakul ki, a vashoz koordinálódó hidroxidion dublett esetben 
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erősebben kötődik a betöltetlen 𝜎𝑧2
∗  pályának köszönhetően. Ez az apró különbség 

elég ahhoz, hogy a – mellesleg meglehetősen reaktív – 2QM/MM állapot csak dublett 

esetben jelenhessen meg lokális minimumként a potenciális energiafelületen, és 

kvartett állapotban azonnal a 3QM/MM, 4QM/MM vagy esetleg az 5QM/MM állapotok 

valamelyike jöjjön létre. 

A gázfázisú és a QM/MM számítások közötti eltérés értelmezéséhez olyan 

úgynevezett „single-point” számításokat végeztem, amelyek nem tartalmazták a 

katalitikus vizet és/vagy az MM ponttöltéseket. Továbbá azt is megvizsgáltam, hogy 

a deprotonált állapotú Asp309 negatív töltése milyen mértékben játszik szerepet a 

kationos köztitermék stabilizálásában. Ahogyan azt a 4.2. fejezetében említettem, a 

deformiláció vizsgálatakor azért nem protonáltam ezt az aminosavat, mert 

feltételeztem, hogy a kialakuló Cpd I vagy Cpd II reakciója megelőzi az Asp309 

oldalláncának protonfelvételét a vizes tömbfázis felől. Döntésem hatását az Asp309 

protonálásának imitálásával vizsgáltam. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon módon, 

ahogy sztochasztikus peremfeltételek mellett futtatott dinamikai szimulációk 

pufferrégiójában szokás, a töltött oldallánc atomjainak töltését módosítva 

semlegesítettem. Azt az esetet is megvizsgáltam, amikor a ponttöltések helyett a 

kondenzált fázist implicit szolvatációs eljárással (PCM) vettem figyelembe. 

Eredményeimet a 10. táblázat tartalmazza. 

Jól látható, hogy a kiindulási 1QM/MM állapot elektronszerkezete érzékenyen 

változik a külső polarizáló környezet és a katalitikus vízmolekula eltávolításával. 

Elsősorban az MM régió ponttöltéseinek eltávolítása okozza a szubsztráton lévő 

negatív spinpopuláció nagymértékű csökkenését (abszolút értékben értve), de a 

katalitikus vízmolekula hatása is számottevő. Látható, hogy az MM pontöltések 

közül az Asp309 valóban stabilizálja a kationos szerkezetű szubsztrátot, de az is 

nyilvánvaló, hogy pusztán az Asp309 semlegesítése nem elég a szubsztráton lévő 

spinpopuláció megszüntetéséhez. Azonban, ha az összes ponttöltést és a katalitikus 

vízmolekulát is eltávolítjuk a rendszerből, akkor valóban tisztán Cpd I típusú 

elektronszerkezetet és semleges töltésű szubsztrátmolekulát kapunk zérus 

spinpopulációval. 
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10. táblázat A katalitikus víz, az MM ponttöltések és az Asp309 protonáltságának hatása az 1β-hidrogén eliminációjára, a 

stacionárius pontok elektronszerkezetére és a QM régió relatív energiájára 

modell 

(1. profil) 

ponttöltések 

katal. H2O 

Asp309 töltése 

igen 

igen 

-1 

nem 

igen 

- 

igen 

nem 

-1 

nem 

nem 

- 

igen 

igen 

0 

igen 

nem=>PCM(víz) 

- 

 Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP 

1QMMM 

Fe 0,98 1,24 0,96 1,20 0,94 1,12 0,93 1,09 0,97 1,24 0,97 1,25 

O -0,63 0,77 -0,58 0,81 -0,52 0,90 -0,48 0,93 -0,62 0,78 -0,61 0,76 

MeS- -0,48 -0,14 0,00 -0,67 -0,45 -0,22 0,01 -0,72 -0,41 -0,22 -0,11 -0,54 

porf. -0,45 -0,29 -0,45 -0,27 -0,38 -0,42 -0,46 -0,31 -0,30 -0,43 -0,22 -0,49 

szubszt. 0,58 -0,58 0,08 -0,08 0,39 -0,39 0,00 0,01 0,36 -0,36 0,00 0,01 

Erel (QM rég.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TS1=>2 

Fe 1,02 1,44 1,01 1,59 1,01 1,41 1,00 1,55 1,03 1,50 1,02 1,50 

O -0,72 0,43 -0,77 0,32 -0,64 0,45 -0,68 0,35 -0,74 0,37 -0,77 0,39 

MeS- -0,44 -0,04 -0,20 -0,17 -0,45 -0,05 -0,20 -0,21 -0,40 -0,07 -0,36 -0,07 

porf. -0,59 -0,04 -0,59 -0,08 -0,60 -0,05 -0,58 -0,12 -0,56 -0,05 -0,60 -0,04 

szubszt. 0,74 -0,80 0,56 -0,67 0,68 -0,76 0,46 -0,57 0,68 -0,77 0,71 -0,78 

Erel (QM rég.) 6,6 12,6 6,4 15,3 7,7 8,0 

2QMMM 

Fe 0,94 0,93 0,88 0,88 0,94 0,94 0,89 0,90 0,93 0,93 0,92 0,92 

O -0,99 0,01 -1,00 0,01 -0,95 0,02 -0,95 0,03 -1,00 0,01 -1,01 0,02 

MeS- -0,41 0,05 -0,21 0,14 -0,43 0,06 -0,22 0,14 -0,39 0,06 -0,37 0,07 

porf. -0,81 -0,01 -0,85 -0,04 -0,82 -0,01 -0,84 -0,04 -0,80 -0,01 -0,83 -0,02 

szubszt. 0,85 0,00 0,77 0,00 0,82 0,00 0,69 -0,04 0,84 0,00 0,87 0,00 

Erel (QM rég.) -29,6 -20,1 -25,4 -12,2 -28,3 -31,1 

B3LYP/6-311+G* szinten számolt természetes töltések (Q), spin populációk (SP) és relatív energiák (kcal/mol). Semlegesítéskor az 

Asp309 karboxilát csoportjának töltését az egyik CHARMM protokollnak megfelelően módosítottam a protonálás szimulálásához 

(Cβ: -0,28 => 0,0; O: -0,76 => -0,40). A szerkezetek az 1. dublett profilból származnak. 
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A 2QM/MM állapotról ugyanez az érzékenység azonban nem mondható el. Bár a 

természetes töltés és a spinpopuláció kissé megváltozik az egyes atomokon és a 

fragmenseken a ponttöltések és/vagy a katalitikus víz eltávolításakor, de a képződő 

köztitermék alapvetően kationos természetén semmi sem változtatott, tehát 

hasonlóan más enzimekhez,
21

 úgy tűnik, hogy itt is elsősorban a vas-porfirin 

komplex és a szubsztrát relatív helyzete teszi kedvezőbbé ezt az 

elektronkonfigurációt a gyökös elektronszerkezettel szemben. 

A 10. táblázatban az egyes állapotok QM régióinak energiáit is 

összehasonlítottam. Ez természetesen nem egyezik meg a korábban bemutatott 

QM/MM energiagátakkal, de jól tükrözi, hogy a kiindulási állapothoz viszonyítva a 

létrejövő 2QM/MM intermediert kisebb mértékben a katalitikus víz, és nagyobb 

mértékben a ponttöltések stabilizálják. Önmagában az Asp309 semlegesítése csak kis 

hatással volt ezekre az értékekre. Az aktiválási gátakban elsősorban szintén az MM 

ponttöltések eltávolítása okozott számottevő növekedést. Amikor csupán a 

katalitikus vizet távolítottam el, lényegi változást ebben nem tapasztaltam. Az 

átmeneti állapot relatív energiája akkor adódott a legnagyobbnak, amikor mind a 

ponttöltéseket, mind pedig a katalitikus vízmolekulát eltávolítottam. 

Abban az esetben, ha a ponttöltések helyett a polarizáló környezetet egy 

implicit szolvatációs eljárással, a polarizálható kontinuum modellel (PCM) vesszük 

figyelembe, elméletileg egy köztes állapotot modellezhetünk a gázfázisú és a 

QM/MM leírás között. Esetünkben ez azért lehet érdekes, mert a poláris oldószer 

hajlamos stabilizálni az ionos szerkezetű állapotokat, míg a gázfázisú körülmények 

sok esetben a gyökös mechanizmust teszik kedvezőbbé. Emiatt Warshel és 

munkatársai enzimreakciók vizsgálatához referenciaként nem gázfázisú, hanem 

kondenzált fázisú, nem enzimkatalizált reakciókat javasolnak.
133

 Az általuk 

mechanizmus-szűrt referenciareakcióknak nevezett hipotetikus átalakulások során az 

enzimkatalízisnek megfelelő mechanizmus szerint megy végbe a reakció, de az 

enzimkörnyezet helyett vizes közeget vesznek figyelembe. Ilyen módon vizsgálható 

a speciálisan polarizáló fehérjekörnyezet és a homogén, izotróp polarizáló közeg 

(víz) azonos vagy eltérő hatása. 
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PCM alkalmazásakor az 1QM/MM állapot Cpd I típusú elektronszerkezettel 

rendelkezett, hasonlóan az MM ponttöltéseket nem tartalmazó számításokhoz. 

Tekintve, hogy a 2QM/MM állapot ionos karatere a legdrasztikusabb beavatkozások 

mellett is megmaradt (a katalitikus víz és az MM pontöltések eltávolítása), nem 

meglepő, hogy implicit szolvatáció során sem kaptunk mást. Érdemes megfigyelni, 

hogy a 2QM/MM állapotot az 1QM/MM állapothoz képest a PCM hasonló mértékben 

stabilizálja, és az átmeneti állapot relatív energiája is csak nagyon kis mértékben 

alacsonyabb az enzimkörnyezet explicit figyelembevételekor. Ez arra utal, hogy 

ebben a reakciólépésben az enzim leginkább a reagáló molekulák térbeli 

orientálásában játszik fontos szerepet, és a speciálisan polarizáló hatása alárendelt 

jelentőségű. 

Felvetődött annak a lehetősége is, hogy a kisebb méretű gázfázisú modellek 

vizsgálata során tapasztalt gyökös mechanizmus esetleg az egyszerűbb cisztein 

modell (SH
-
) következménye is lehet, ezért az 1. profil 2QM/MM állapotát MM 

pontöltések nélkül úgy is megvizsgáltam, hogy a MeS
-
 ligandumot SH

-
-ra cseréltem. 

Mivel a szubsztrát továbbra is kationos karakterű maradt (Q: 0,78; SP:0,00), ezt a 

lehetőséget is kizártam. 

Összefoglalva tehát az mondható el, hogy az 1β-hidrogén eliminációja 

kationos intermedier képződéséhez vezet, mely elsősorban a szubsztrát és a vas-

porfirin komplex relatív helyzetének a következménye, de a katalitikus víz és 

különösképpen az MM ponttöltések fontos szerepet játszanak az átmeneti állapot és 

a létrejövő 2QM/MM intermedier stabilizálásában. Noha ehhez az Asp309 is hozzájárul, 

pusztán ennek semlegesítése nem okozott alapvető elektronszerkezeti átalakulásokat 

a QM régióban, és a relatív energiákat is alig befolyásolta. 

5.1.2.3. Következtetések 

A gázfázisú és a magasabb szintű 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 a 11. séma által összefoglalt útvonalak valamelyikén. Mivel 

végeredményben az összes ösvény az ösztron képződéséhez vezet, hasonlóan az 
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irodalomban leginkább elfogadott peroxohemiacetál intermediert tartalmazó 

mechanizmushoz,
35

 értelmezhetővé válik a humán aromatáz nagyfokú szelektivitása 

a teljes enzimkatalízis végtermékét illetően. 

Bár egészen új mérési eredmények az általános vélekedéssel ellentétben arra 

utalnak, hogy a peroxohemiacetál képződése nem számottevő a humán 

aromatázban,
56,57

 általánosan igaz, hogy a helyes kinetikai modellek előállításához, 

az enzim dinamikáján kívül a különböző kompetitív útvonalakat is figyelembe kell 

venni, így ezek felderítése alapvető fontosságú. 

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

szerkezet és az 1β-hidrogén eliminációja során keletkező köztitermék 

elektronszerkezetében jelentkezett. 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. A FeO részhez hidrogénhíddal 

kapcsolódó vízmolekula is befolyásolta az oxidáló ágens spinsűrűségét, fokozva 

ezzel annak Cpd II karakterét. 

Számításaim 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. 

Javaslom az 1β-hidroxi-19-oxo-ASD nem enzimatikus aromatizációjának 

kísérleti vizsgálatát, mert a számított energiagátak alapján az enzim belsejében ez a 

vegyület valószínűleg csak viszonylag lassan képes ösztronná alakulni, de 

kísérletileg eddig nem sikerült kimutatni az enzim izolálható termékei és 

köztitermékei között. Ennek lehetséges magyarázata lehet az enzimen kívüli 

átalakulás, ami például egy másik intermedier-jelölt, a 2β-hidroxi származék 

esetében igen gyorsan lezajlik. 
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5.2. A Harris-féle N-ferril intermedier nyomában (P450nor) 

A nitrogén-monoxid reduktáz vizsgálatakor arra a kérdésre kerestem a választ, 

hogy van-e lehetőség a Harris-féle intermedier (8. séma) kialakulására. Ennek első 

szűrőjeként azt kellett megvizsgálnom, hogy az enzimkörnyezetben a hidridtranszfer 

a nitrogénre, vagy az oxigénre irányul-e. Noha DFT számítások szerint a 

[Fe(III)NHO]
-
 intermedier alacsonyabb energiájú, úgy gondoltam, érdemes 

összetettebb módon is megvizsgálni ezt a kérdést, hiszen például a többi P450-ben a 

Cpd I kialakulását is az enzimkörnyezet teszi lehetővé a hidrogén-peroxidot kötő 

komplex képződése helyett. 

5.2.1. Gázfázisú és QM/MM számítások 

Ahogy a 4.2. fejezetben említem, kétféle fehérjeszerkezet állt a 

rendelkezésemre (17. ábra). Az 1XQD PDB indexű röntgenszerkezet
134

 

elkészítésekor a fehérjét egy módosított NADH kofaktorral kristályosították, amely 

amidcsoport helyett karboxilcsoportot tartalmazott. Ez eltérő tulajdonságú, és éppen 

a vas-porfirin komplex közelében eredményezhet eltérést a ligandum és az azt 

koordináló aminosavoldalláncok konformációjában a NADH-t kötő állapothoz 

képest. Ez azt eredményezheti, hogy a valóságostól eltérő energiagátakat számolunk 

a kiindulási szerkezet torzulásának mértékétől függően. 
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17. ábra A P450nor aktív centrumának ábrája 

A szerkezeti képletben pirossal jelöltem a QM régióba tartozó atomokat. Gázfázisú 

számítások során a rendszer annyival volt kisebb ennél, hogy a Cys352 oldalláncát 

HS
-
 reprezentálta. Az ábra jobb alsó részén egymásra vetítve jelenítettem meg a 

kétféle kiindulási szerkezetet. Jól látható a NADH eltérő helyzete. 

A másik modell úgy készült, hogy a NADH-t nem tartalmazó 1CL6 PDB 

kódú szerkezetben számítógépes dokkolási eljárásokkal helyezték el a kofaktort.
135

 

Tekintve, hogy a NADH egy meglehetősen flexibilis molekula, ez a feladat igen 

nagy kihívást jelentett. A modell nyilvánvaló hibája volt, hogy a pro-R helyett a pro-

S helyzetű hidrogén (17. ábra) átadásának kedvezett. Ennek ellenére ebből 

kiindulva is elvégeztem a számításokat, az erre vonatkozó adatokat a Függelékben 

közlöm táblázatos formában (F7 táblázat). A továbbiakban elsősorban a mérésekből 

származó helyes térállással szeretnék foglalkozni, a másikat érintőlegesen említem. 

A P450nor vizsgálata során a korábbiakhoz hasonlóan először egyszerűsített 

modelleken végeztem el a számításokat gázfázisban, melyek mintegy referenciaként 

szolgáltak a későbbi adiabatikus térképezéshez. A 18. ábra szerkezetei az 1XQD 

PDB-kódú kristályszerkezetre hasonlítanak. Ezt ebben az esetben is 
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kényszerfeltételek nélkül értem el. A 18. ábra adatai alapján egyértelműen látszik, 

hogy mások munkáival
70,73

 összhangban a lehetséges termékek energiaszintje, és a 

hozzájuk vezető energiagátak is a [Fe(III)NHO]
-
 típusú köztitermék képződésének 

kedveznek. Az eredmények szerint az oxigénre irányuló hidridtranszfer gátja olyan 

magas, hogy gyakorlatilag nem mehet végbe. A diszperziókorrekció minden esetben 

nagymértékben csökkentette a számított energiagátakat. Megjegyzem, hogy a 

dokkolt modellhez hasonló térállású gázfázisú modellek alapján is ugyanezt a 

következtetést vonhattam le, ott a gátak H=>O: 36,1 kcal/mol és H=>N: 19,5 

kcal/mol-nak adódtak B3LYP/6-31G*(LANL2DZ) szinten. 

 

18. ábra A nitrogénre és oxigénre irányuló hidridtranszfer - gázfázisú 

energiaprofilok 

Az ábrán feltüntetet B3LYP energiaértékek pontos jelentését a fent látható kiegészítő 

ábra magyarázza. Az energiaszinteket a bal felső érték alapján rajzoltam meg. A 

térállás az 1XQD kristályszerkezethez hasonlít. 
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A 19. ábra adatai a QM/MM számításokból származnak. Itt csupán a 

legalacsonyabb energiagáttal rendelkező profilok láthatóak, a többit és a 

legfontosabb geometriai paramétereket, a Függelék F6 táblázata tartalmazza. A 19. 

ábra két profilja nem azonos kiindulási szerkezethez tartozik, ami abból is látszik, 

hogy az amidcsoport térállása különböző. 

 

19. ábra A nitrogénre és oxigénre irányuló hidridtranszfer – QM/MM 

energiaprofilok 

Az ábrán pirossal jelöltem a QM régiót alkotó atomokat. A 

B3LYP/6-31G*(LANL2DZ)//CHARMM27 energiákat diszperziókorrekció nélkül 

(bal) és diszperziókorrekcióval (jobb) is feltüntettem. Az energiaszinteket a baloldali 

érték alapján rajzoltam meg. 

Amíg az oxigénre irányuló hidridtranszfer gátja nagyon hasonló a fehérje 

jelenlétében is, addig a nitrogénre irányuló számottevően magasabb lett a QM/MM 

számításokban. Ez akár abból is adódhat, hogy a kiindulási szerkezetek nem voltak 

számára a legkedvezőbbek. Elképzelhető, hogy a módosított szubsztrátot tartalmazó 
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1XQD PDB indexű kristályszerkezeten végzett előkészítő dinamikai szimuláció nem 

érte el teljesen a célját, azt, hogy a valósághoz közelebb álló konformációs 

állapothoz jussunk. Mivel az 1XQD szerkezetben lévő módosított NADH ligandum 

az amidcsoport helyett karboxilcsoportot tartalmazott, lehetségesnek tartom, hogy 

azt eltérő hidrogénhidas kölcsönhatások stabilizálták.  

A kiindulási szerkezettel kapcsolatos kérdések ellenére az oxigénre irányuló 

hidridtranszfer energiagátja minden szinten és minden modell esetében sokkal 

magasabbnak adódott, így összességében nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a 

hidridtranszfer során az [Fe(III)NHO]
-
 típusú köztitermék képződik, amely nem 

kedvez a Harris-féle intermedier kialakulásának. Ezek alapján egyelőre úgy tűnik, 

sem számítások sem pedig kísérletek nem erősítik meg a Cpd I nitrogén-

analogonjának létezését, így az egyelőre csupán elméleti érdekességnek tekinthető. 

Ezen az alternatív térállású dokkolt modell használata sem változtatott. A 

legkedvezőbb eseteket tekintve a kapott gátak H=>O: 48,8 kcal/mol és H=>N: 31,4 

kcal/mol-nak adódtak B3LYP/6-31G*(LANL2DZ)//CHARMM27 szinten. 

Megjegyzem, hogy az eredmények függését az alkalmazott funkcionáltól 

ebben az esetben is ellenőriztem, és a BP86, OPBE és B3PW91 használatakor 

ugyanazokat a trendeket kaptam vissza. A BP86 funcionált elterjedten alkalmazzák 

az általam vizsgált komplexek leírásához.
72,74

 Az OPBE funkcionál nagymértékben 

túlbecsülte a termékek és az átmeneti állapotok relatív energiáját a többihez képest, 

de a másik két módszerrel hasonló eredményt kaptam. Ezeket a Függelék F8 

táblázatában foglaltam össze. Megjegyzem, hogy a tesztet nem 18. ábra 

szerkezeteivel végeztem, hanem a dokkolt modellhez hasonló térállásúakkal, 

amelyek geometriáját újra is optimáltam minden esetben. Ennek csupán annyi oka 

van, hogy itt a H=>N átmenet gátja kb. 8 kcal/mol-lal magasabbnak, míg a H=>O 

átmenet gátja 4 kcal/mol-lal alacsonyabbnak adódott B3LYP/6-31G*(LANL2DZ) 

szinten. Mivel engem elsősorban az érdekelt, hogy léteznek-e olyan körülmények, 

ahol az oxigénre irányuló hidridtranszfer a kedvezményezett, kezdetben több 

figyelmet szenteltem ennek az elrendeződésnek. Mindazonáltal ez semmit nem von 

le a tesztszámítások során nyert tapasztalatok értékéből. 
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A 18. ábra, valamint a 19. ábra energiaértékei valójában közelítő értékek, 

ugyanis a számítások során praktikussági okokból zárt héjú elektronszerkezettel 

dolgoztam. Ennek az az oka, hogy automatikusan ehhez az állapothoz konvergáltak 

a számítások. Stabilitásvizsgálatok során a hullámfüggvény instabilis jellege 

kimutatható volt, de a helyes nyílt hélú szingulett hullámfüggvény előállítása nem 

volt zökkenőmentes még a NADH/NAD
+
 modelljét nem tartalmazó vas-porfirin 

komplexek esetében sem. A kiindulási állapot és a kétféle lehetséges termék 

energiája csak kis mértékben csökkent, amikor nyílt héjú szingulett állapotban 

újraoptimáltam a rendszert. Mivel a kétféle elektronállapothoz tartozó egyensúlyi 

geometria sem tért el jelentősen (11. táblázat), úgy döntöttem, hogy ez a közelítés 

bátran alkalmazható anélkül, hogy a végső következtetéseimet befolyásolná. A nyílt 

héjú szingulett alapállapotról és a gyakran alkalmazott zárt héjú közelítésről a 2.7. 

fejezetben teszek említést. A 11. táblázatban szereplő spinpopulációk egyértelműen 

elárulják, hogy a nyílthéjú esetben egy párosítatlan elektron a központi fémionra, a 

másik pedig az ahhoz koordinálódó NO/NHO/NOH ligandumra lokalizálódik. 

11. táblázat Zárt és nyílt héjú szerkezet összehasonlítása a kiindulási nitrozil- és a 

kétféle termékkomplexben – gázfázisú számítások 

 [Fe(NO)(Pf)(SH)] [Fe(NHO)(Pf)(SH)]
-
 [Fe(NOH)(Pf)(SH)]

-
 

 ZH NyH ZH NyH ZH NyH 

Erel (kcal/mol) 0,0 -2,3 0,0 -3,5 0,0 -4,0 

Fe-N (Å) 1,687 1,724 1,824 1,864 1,758 1,834 

Fe-S (Å) 2,304 2,285 2,404 2,383 2,456 2,436 

N-O (Å) 1,149 1,146 1,231 1,254 1,327 1,352 

Fe-N-O (fok) 159,8 171,6 133,7 131,6 119,1 118,7 

 Q Q SP Q Q SP Q Q SP 

Fe 0,56 0,62 -0,81 0,64 0,75 0,65 0,63 0,76 -0,75 

N 0,41 0,34 0,41 0,00 -0,14 -0,26 -0,03 -0,15 0,62 

O -0,14 -0,14 0,36 -0,37 -0,41 -0,38 -0,49 -0,53 0,14 

NO/NHO/NOH 0,26 0,20 0,77 -0,08 -0,26 -0,63 -0,05 -0,22 0,76 

Pf -0,62 -0,64 0,08 -1,06 -1,02 -0,07 -1,03 -1,02 0,06 

SH
-
 -0,21 -0,18 -0,04 -0,50 -0,47 0,05 -0,55 -0,52 -0,07 

ZH: zárt héjú állapot; NyH: nyílt héjú állapot; Q: természetes töltés; SP: 

természetes spinpopuláció; Pf: porfirin; a számítási szint 

B3LYP/6-31G*(LANL2DZ)//B3LYP/cc-pVTZ 
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5.2.2. Következtetések 

Összefoglalásképpen az mondható el, hogy a gázfázisú vizsgálatokhoz 

hasonlóan a QM/MM számítások alapján sem várható a Harris-féle N-ferril 

intermedier kialakulása a Fusarium oxysporum P450nor enzimjében, mivel a 

nitrogénre irányuló hidridtranszfer ezen a szinten is sokkal kedvezőbbnek adódott. 

Eredményeim tehát támogatják a Riplinger és Neese által javasolt katalitikus 

ciklust,
75

 melyet a 2.7. fejezetben mutattam be (9. séma).  
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6. Eredményeim összefoglalása tézispontokban 

I Gázfázisú és kombinált QM/MM számítások alapján javaslatot tettem egy 

újfajta, speciálisan a P450arom enzimre jellemző protonátadási útvonalra. Ennek 

során az enzim szubsztrátmolekulájának enolizációja és a ferro-

szuperoxokomplex protonálódása egyazon csatolt folyamatban valósul meg, és 

igazoltam ennek dominanciáját a más P450-ekben is megtalálható, 

hagyományos Asp-H2O-Thr útvonallal szemben. (IV. publikáció) 

II Gázfázisú számításokkal igazoltam, hogy az enolizáció gátját a C10 atomhoz 

kapcsolódó csoport csak kis mértékben befolyásolja, így az enolizációval 

kapcsolt folyamat bármely katalitikus ciklusban bekövetkezhet, ha a szubsztrát 

oxoformában van jelen. (IV. publikáció) 

III Gázfázisú és kombinált QM/MM számításokra támaszkodva megmutattam, 

hogy a Cpd I (vagy Cpd II) 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.
 56,57

 (V. publikáció) 

IV Számításaim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a humán aromatáz 

működése során szén-monoxid és 1β-hidroxi-19-oxo-ASD képződésére lehet 

számítani, ezért javaslom olyan laboratóriumi kísérletek elvégzését, melyek a 

szén-monoxid kimutatására, és az 1β-hidroxi-19-oxo-ASD nem enzimatikus 

aromatizációjának vizsgálatára irányulnak. (V. publikáció) 

V Igazoltam, hogy a Fusarium oxysporum nitrogén-monoxid reduktáz enzimében 

a hidridtranszfer mindenképpen a vashoz koordinálódó nitrogén-monoxid 

nitrogénatomjára irányul, ezért nincs lehetőség a Harris-féle N-ferril 

intermedier kialakulására. (I. és III. publikáció) 
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8. Függelék 

8.1. A sűrűségfunkcionál elmélet alapjai 

A sűrűségfunkcionál elméletben az eredeti probléma, a Schrödinger-egyenlet 

megoldásának egy másfajta megközelítése történik, mint a korábbi Hartree-Fock 

módszernél.
136,137

 Ez lehetőséget ad arra, hogy a Hartree−Fock számításokkal 

összemérhető számítási igény mellett (ami persze az alkalmazott funkcionál 

összetettségétől is függ) az elektronkorreláció nagymértékű figyelembevétele is 

megtörténhessen, ami sokkal jobb eredményhez vezet. Lényegében arról van szó, 

hogy azt a számítási nehézséget, ami a független részecske közelítés alkalmazását és 

az elektronok közötti kölcsönhatások átlagolását szükségessé tette, ebben a 

formalizmusban kissé eltérően, többek között tapasztalati alapon illesztett 

paraméterek alkalmazásával hidalják át. A sűrűségfunkcionálokat tehát nem 

tekinthetjük ab initio módszereknek, de a paraméterek számát tekintve a 

félempirikus módszerektől még messze állnak. A már említett előnyök mellett a 

sűrűségfunkcionálok hátrányát elsősorban az jelenti, hogy alkalmazhatóságukat egy 

adott típusú rendszer esetében magas szintű poszt-Hartree−Fock számításokkal való 

összevetés során kell igazolni. További hátrány, hogy − mint később látni fogjuk – a 

HF számításokhoz hasonlóan többnyire ebben az esetben is egydeterminánsos 

módszerről beszélünk, amire anti-ferromágnesesen csatolódó párosítatlan elektront 

tartalmazó rendszerek spinfüggő tulajdonságainak számításakor oda kell figyelni. 

Ilyenkor úgynevezett szimmetriatörött megoldáshoz jutunk (broken symmetry 

solution), amit azonban gyakran könnyen orvosolhatunk spin adaptációval, ami 

abból áll, hogy a megfelelő elektronkonfigurációkhoz tartozó hullámfüggvényeket 

kombinálva a szimmetriatörést megszüntetjük. Erre láttunk példát a 2.5. fejezetben. 

Az elektronsűrűséget a következőképpen definiálhatjuk: 

𝜌(𝒓1) = 𝑛 ∫ Ψ∗(𝒓1𝑠1, 𝒙2, … 𝒙𝑛)Ψ(𝒓1𝑠1, 𝒙2, … 𝒙𝑛)𝑑𝑠1𝑑𝒙2 … 𝑑𝒙𝑛

∞

−∞

 (11) 
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A képletben n az elektronok száma, Ψ pedig a hullámfüggvény. Az egyes x-ek a 

megfelelő r térkoordinátát és az s spinkoordinátát együttesen jelölik. Látható, hogy a 

teljes térre integrálva ρ(r) függvényt (Az 1-es indexet a továbbiakban elhagyom.), az 

elektronok számát kapjuk eredményül, mivel < Ψ | Ψ > = 1. 

A sűrűségfunkcionál elmélet alapját a Hohenberg–Kohn tételek képzik: 

Esetünkben a külső potenciált az atommagok mint ponttöltések jelentik. Ezen tétel 

fontos következménye, hogy az alapállapoti elektronsűrűség − információtartalmát 

tekintve − a rendszer hullámfüggvényével egyenértékű, azaz a rendszer minden 

mérhető tulajdonsága az alapállapoti elektronsűrűség egyértelmű funkcionálja. A 

tétel itt nem részletezett bizonyítása két lépésből áll: (1) a V(r) potenciál és a Ψ 

hullámfüggvény közötti − egy additív állandó erejéig − kölcsönösen egyértelmű 

hozzárendelés, valamint (2) az alapállapoti Ψ0 hullámfüggvény és az alapállapoti 

ρ0(r) elektronsűrűség közötti kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés igazolásából. 

A II. tétel esetében az egyenlőség nem degenerált alapállapotot feltételezve csak 

abban az esetben teljesül, ha ρ(r) = ρ0(r). Ennek értelmében az alapállapoti 

elektronsűrűség meghatározható az E[ρ] energia funkcionál ρ szerinti variálásával. 

Formálisan az energiafunkcionál a következőképpen írható fel: 

𝐸[𝜌] = 〈Ψ[𝜌]|�̂�|Ψ[𝜌]〉 = 

= 〈Ψ[𝜌]|�̂�|Ψ[𝜌]〉 + 〈Ψ[𝜌]|�̂�|Ψ[𝜌]〉 + 〈Ψ[𝜌]|�̂�|Ψ[𝜌]〉 

= 𝑇[𝜌] + 𝑉[𝜌] + 𝑊[𝜌] 

(12) 

I. Hohenberg–Kohn tétel: A ρ0(r) alapállapoti elektronsűrűség egy additív állandó 

erejéig kölcsönösen egyértelmű kapcsolatban van a V(r) külső potenciállal. 

II. Hohenberg–Kohn tétel: Tetszőleges ρ(r) elektronsűrűség esetén E[ρ] ≥ E[ρ0]. 
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A teljes energia tehát az elektronok kinetikus energiájából (T[ρ]), az atommagok és 

az elektronok kölcsönhatásából (V[ρ]), valamint az elektronok közötti kölcsönhatási 

energiából (W[ρ]) tevődik össze. Bontsuk fel a kinetikus energiát a nem kölcsönható 

rendszer kinetikus energiájára (TNK[ρ]) és az ettől való eltérést képviselő tagra 

(ΔT[ρ]), amely az elektronkorreláció egy részét tartalmazza, valamint különítsük el a 

Coulomb-tagot (WCoul[ρ]) és a kicserélődési kölcsönhatást tartalmazó tagot (ΔW[ρ])! 

𝐸[𝜌] = 𝑇𝑁𝐾[𝜌] + Δ𝑇[𝜌] + 𝑉[𝜌] + 𝑊𝐶𝑜𝑢𝑙[𝜌] + Δ𝑊[𝜌] (13) 

Összevonva a deltás mennyiségeket a kicserélődési és korrelációs funkcionált 

definiálhatjuk (Exc[ρ]): 

𝐸𝑥𝑐[𝜌] = Δ𝑇[𝜌] + Δ𝑊[𝜌] (14) 

𝐸[𝜌] = 𝑇𝑁𝐾[𝜌] + 𝑉[𝜌] + 𝑊𝐶𝑜𝑢𝑙[𝜌] + 𝐸𝑥𝑐[𝜌] (15) 

Az átalakításoknak köszönhetően az elektronok közötti korrelációt és a kicserélődési 

kölcsönhatást az Exc[ρ] funkcionálba csoportosítottuk át. Kissé bővebben kifejtve a 

következőt írhatjuk: 

𝐸[𝜌] = 𝑇𝑁𝐾[𝜌] + ∫ 𝜌(𝒓)𝑣(𝒓)𝑑𝒓

∞

−∞

+
1

2
∫

𝜌(𝒓1)𝜌(𝒓2)

|𝒓12|

∞

−∞

𝑑𝒓1𝑑𝒓2 + 𝐸𝑥𝑐[𝜌] (16) 

ahol 

𝑣(𝒓) = ∑
−𝑍𝛼

|𝑹𝛼 − 𝒓|

𝑁

𝛼=1

 (17) 

Zα az α sorszámú atommag relatív töltése, Rα pedig a helyvektora. 

Felhasználva, hogy egy nem kölcsönható rendszerben a hullámfüggvény 

egyelektronos függvények antiszimmetrizált szorzataként, determináns 

hullámfüggvény formában írható fel, belátható, hogy 
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𝜌(𝒓) = ∑ 𝜑𝑖
∗(𝒓)𝜑𝑖(𝒓)

𝑛

𝑖=1

 (18) 

Ez az a pont, ahol elköteleztük magunkat az egydeterminánsos formalizmus mellett, 

ami anti-ferromágnesesen csatolódó párosítatlan elektront tartalmazó rendszerekben 

csak a törtszimmetriájú megoldást teszi lehetővé. A (18)-as összefüggést 

behelyettesítve a (16) egyenletbe, az alábbi bonyolultabbnak tűnő, de valójában 

egyszerűsített kifejezéshez jutunk: 

𝐸[𝜌] = ∑ ∫ 𝜑𝑖
∗(𝒓) (−

Δ

2
) 𝜑𝑖(𝒓)𝑑𝒓

∞

−∞

+ ∑ ∫ 𝜑𝑖
∗

∞

−∞

𝑛

𝑖=1

(𝒓)𝜑𝑖(𝒓)𝑣(𝒓)𝑑𝒓 +

𝑛

𝑖=1

 

+
1

2
∑ ∫ 𝜑𝑖

∗(𝒓𝟏)𝜑𝑗
∗(𝒓𝟐) (

1

|𝒓12|
) 𝜑𝑖(𝒓𝟏)𝜑𝑗(𝒓2)𝑑𝒓𝟏𝑑𝒓𝟐 +

∞

−∞

𝑛

𝑖,𝑗=1

 

+ ∑ ∫ 𝜑𝑖
∗(𝒓)𝜑𝑖(𝒓)𝑣𝑥𝑐(𝒓)𝑑𝒓

∞

−∞

𝑛

𝑖=1

 

(19) 

ahol a vxc(r) a kicserélődési és korrelációs funkcionál elektronsűrűség szerinti 

funkcionális deriváltja: 

𝑣𝑥𝑐(𝒓) =
𝛿𝐸𝑥𝑐[𝜌]

𝛿𝜌(𝒓)
 (20) 

A Coulomb-tagra hívnám fel a figyelmet. A képlet szerint i = j esetre is összegzünk. 

Egzakt kicserélődést használva ez az úgynevezett önkölcsönhatás  nem okoz gondot, 

mert kiesik, de az alább tárgyalt közelítő funkcionálok esetében hibát eredményez 

(self-interaction error, SIE). A II. Hohenberg–Kohn tétel alapján az 

energiafunkcionál minimumát keressük, ahol annak első variációja nullával egyenlő. 

Ez egy feltételes minimalizálási feladat, melyet a Lagrange-féle multiplikátorok 

módszerével lehet megoldani. Az alkalmazott n
2
 db kényszerfeltételt az alábbi 

általános képlettel lehet leírni: 
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∫ 𝜑𝑖
∗(𝒓)𝜑𝑗(𝒓)𝑑𝒓

∞

−∞

= 𝛿𝑖𝑗 (21) 

A kényszerfeltételeket megszorozva az εij valós számokkal (Lagrange-féle 

multiplikátorok) és hozzáadva (19) szerint kifejezett energiafunkcionálhoz, azt 

kapjuk, hogy ennek a kifejezésnek az első variációja a következő egyenlőségek 

teljesülése mellett tűnik el: 

{Δ + 𝑣(𝒓) + ∑ ∫
𝜑𝑗

∗(𝒓′)𝜑𝑗(𝒓′)

|𝒓 − 𝒓′|

∞

−∞

𝑛

𝑗=1

𝑑𝒓′ + 𝑣𝑥𝑐(𝒓)} 𝜑𝑖(𝒓) = 휀𝑖𝜑𝑖(𝒓) (22) 

A kényszerfeltételek miatt megoldásként olyan egyelektronos függvények 

ortonormált rendszerét kapjuk, melyekből felépítve az elektronsűrűséget, és azt a 

teljes térre integrálva az elektronok számát kapjuk eredményül.  Ezeket az 

egyenleteket − melyekben az εii = εi egyszerűsített jelölést szokás alkalmazni – 

Kohn–Sham-egyenleteknek, míg a φi(r) egyelektronos függvényeket Kohn–Sham 

pályáknak nevezik. Jelen dolgozatban a terjedelem korlátoltsága miatt nem kívánom 

részletesen bemutatni a Hartree–Fock-egyenletek levezetését és az arra épülő poszt-

Hartree–Fock módszerek bemutatását, melyek szintén a Schrödinger-egyenlet 

közelítő numerikus megoldását célozzák meg egy másfajta matematikai 

megközelítésben.
136,138

 Csupán meg szeretném említeni, hogy a Kohn–Sham-

egyenletek formailag nagyon hasonlítanak a Hartree–Fock-egyenletekre, ezért csak 

kicsit kell módosítani az azok megoldásánál használatos algoritmust, és a Kohn–

Sham-egyenletek is megoldhatóvá válnak. Számítási igényét tekintve a DFT 

számítások összemérhetőek a Hartree–Fock számításokkal, viszont a kapott 

eredmény sokkal jobb. Természetesen a számítási igény és az eredmény minősége a 

funkcionál összetettségétől is függ. Eddig ugyanis nem esett szó arról, hogy milyen 

alakú az a bizonyos kicserélődési és korrelációs funkcionál (Exc[ρ]), illetve annak a 

funkcionális deriváltja (vxc(r)), noha ebbe a tagba csoportosítottuk mindazt a 

számítási nehézséget, aminek elhanyagolása gátat szab a Hartree-Fock megoldások 
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minősége terén. A különböző sűrűségfunkcionálok éppen abban különböznek, hogy 

miképpen próbálják közelíteni ezek valódi alakját. 

A gyakorlatban használatos funkcionálokban a kicserélődési és korrelációs tag 

rendszerint több közelítő funkcionál lineáris kombinációjából áll, amelyek 

mindegyike rendelkezik valamilyen hibával, de ezeket tapasztalati alapon illesztett 

paraméterekkel súlyozva összességében a legjobb eredményt, a hibák 

kompenzációját próbálják elérni. Különböző közelítő funkcionálok alapját a 

homogén elektrongázra levezetett, úgynevezett lokális sűrűség közelítés jelenti 

(local density approximation, LDA),
139

 melynek alapján a kicserélődési és 

korrelációs funkcionált a következő alakban keressük: 

𝐸𝑥𝑐[𝜌] = ∫ 𝜌(𝒓)𝜖𝑥𝑐(𝜌(𝒓))𝑑𝒓

∞

−∞

= ∫ 𝜌(𝒓) (𝜖𝑥(𝜌(𝒓)) + 𝜖𝑐(𝜌(𝒓))) 𝑑𝒓 =

∞

−∞

 

= 𝐸𝑥[𝜌] + 𝐸𝑐[𝜌] 

(23) 

A képletben ϵxc(ρ(r)) egyetlen részecske kicserélődési és korrelációs energiája a 

homogén elektrongázban, mely az elektronsűrűség funkcionálja. ϵxc(ρ(r)) 

szétbontható egy ϵx(ρ(r)) kicserélődési és egy ϵc(ρ(r)) korrelációs részre. Nyílt héjú 

rendszerekben az α és β elektronsűrűséget külön kell kezelni, mivel nem azonosak. 

Ebben az esetben lokális spinsűrűség közelítésről (local spin density approximation, 

LSDA) beszélünk. A (20) egyenlet szerint definiált vxc(r) potenciál lokális sűrűség 

közelítés mellett a következőképpen írható fel: 

𝑣𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴(𝒓) =

𝛿𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌]

𝛿𝜌(𝒓)
= 𝜖𝑥𝑐(𝜌(𝒓)) + 𝜌(𝒓)

𝜕𝜖𝑥𝑐(𝜌(𝒓))

𝜕𝜌(𝒓)
 (24) 

A kicserélődési funkcionál egzakt alakját homogén elektrongázra Dirac vezette le 

1930-ban
140

: 

𝐸𝑥
𝐿𝐷𝐴[𝜌] = −

3

4
(

3

𝜋
)

1 3⁄

∫ 𝜌(𝒓)4 3⁄ 𝑑𝒓

∞

−∞

 (25) 
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A korrelációs tagra nem létezik hasonló egzakt képlet még homogén elektrongázra 

sem, csak bizonyos korlátozó feltételek bevezetése mellett. Az LDA közelítésen 

alapuló korrelációs funkcionálokra példa Vosko, Wilk és Nusair VWN 

funkcionáljai.
141

 Önmagukban az LDA funkcionálok molekuláris rendszerek 

leírására nem alkalmasak, mert ez a közelítés leginkább kiterjedt, sokelektronos, 

térben lassan változó sűrűségű rendszerek esetében, elsősorban szilárd testek 

modellezésében ad jó eredményt. Molekuláris rendszerek modellezéséhez úgy 

juthatunk közelebb, ha az elektronsűrűség térszerinti deriváltjait is figyelembe 

vesszük. Az általánosított gradiens közelítés (generalized gradient approximation, 

GGA) esetén csupán az első (∇ρ(r)), míg az úgynevezett meta-GGA funkcionálok 

esetében a második deriváltakat is felhasználjuk (Δρ(r)). További előrelépést jelent a 

számítások színvonalának terén, ha a figyelembe vesszük, hogy egy nem 

kölcsönható rendszerben, ahol nincs korreláció, a Kohn-Sham pályákból 

összeállított determináns hullámfüggvény a rendszer egzakt sajátfüggvénye, így a 

kicserélődési energia a HF-elmélet alapján pontosan számítható. A napjainkban 

használatos legjobb, rutinszerűen használt funkcionálok úgynevezett hibrid 

funkcionálok, amelyekben a kicserélődési és korrelációs funkcionál HF 

kicserélődési funkcionált is tartalmaz valamilyen súllyal. 

𝐸𝑥
𝐻𝐹 =

1

2
∑ ∫ 𝜑𝑖

∗(𝒓𝟏)𝜑𝑗
∗(𝒓𝟐) (

1

|𝒓12|
) 𝜑𝑖(𝒓𝟐)𝜑𝑗(𝒓1)𝑑𝒓𝟏𝑑𝒓𝟐

∞

−∞

𝑛

𝑖,𝑗=1

 (26) 

Az L(S)DA és a GGA funkcionálok viszonylagos sikere elsősorban annak 

köszönhető, hogy a közelítő kicserélődési és korrelációs funkcionálok szerencsésen 

kompenzálják egymás hibáit.
139

 A távolható kölcsönhatások esetében azonban ez 

nem működik tökéletesen. Ezekben a közelítésekben a kicserélődési és korrelációs 

potenciál (vxc(r)) exponenciális lecsengésű (a már említett önkölcsönhatási hiba 

miatt), noha valójában hiperbolikus (-1/r). A problémában nagy előrelépést 

jelentettek a hibrid funkcionálok, de megoldást sajnos nem. Ha az egzakt HF 

kicserélődési tag súlyát növeljük, csökken a lokális közelítésen alapuló korrelációs 

funkcionál hibáinak kompenzációja is. Ez elsősorban kis távolságoknál okoz 
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problémát, ezért egy Savin által javasolt séma
142

 szerint elkezdtek kidolgozni 

úgynevezett LC (long-range corrected) hibrid funkcionálokat, melyben az egzakt HF 

kicserélődést a távolságtól függő súllyal vették figyelembe. Leggyakrabban a 

súlyozást a Gauss-féle hibafüggvényt tartalmazó úgynevezett hasító (splitting) 

operátorral valósítják meg: 

1

|𝒓𝟏𝟐|
=

𝑒𝑟𝑓(𝜔|𝒓𝟏𝟐|)

|𝒓𝟏𝟐|
+

𝑒𝑟𝑓𝑐(𝜔|𝒓𝟏𝟐|)

|𝒓𝟏𝟐|
 (27) 

A képletben az ω egy illesztendő paraméter, melynek tipikus értéke 0,2 és 0,5 bohr
−1

 

között változik. Az első tag a HF kicserélődésre vonatkozik, amely mellett a lokális 

közelítésen alapuló tag már 2,5 Å környékén elhanyagolhatóvá válik, és ezáltal az 

önkölcsönhatási hiba sokkal kisebb mértékű (az egzakt kicserélődés nagy súlya 

miatt).  

Amíg az LC funkcionálokban a kicserélődési tag hibáit próbálják orvosolni, 

addig az úgynevezett diszperziókorrekció során a korrelációsét. A diszperziós 

kölcsönhatás kifejezetten az elektronkorrelációból fakad. Talán a legismertebb a 

Grimme és munkatársai nevéhez fűződő DFT-D séma,
143

 melynek sikere elsősorban 

a kis számítási igényének köszönhető, viszont cserébe nagyszámú empirikus 

paramétert alkalmaz. A DFT-D séma szerint a korrigált energia (EDFT-D) úgy áll elő, 

hogy a korrekciós tagot (Edisp) egyszerűen hozzáadjuk a korrigálatlan energiához 

(EKS-DFT). 

𝐸𝐷𝐹𝑇−𝐷 = 𝐸𝐾𝑆−𝐷𝐹𝑇 + 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 (28) 

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 = −𝑠6 ∑
𝐶6

𝑖𝑗

𝑅𝑖𝑗
6

𝑁

𝑖<𝑗

𝑓𝑐𝑠𝑖𝑙𝑙(𝑅𝑖𝑗) (29) 

A (29) számú egyenletben az s6 egy globális skálafaktor, ami attól függ, hogy 

melyik funkcionál korrekcióját végezzük. Rij az i és j atommagok távolsága az N 

atomos rendszerben. A 𝐶6
𝑖𝑗

 paraméter az úgynevezett diszperziós koefficiens. Az 

fcsill(Rij) csillapító függvény gondoskodik arról, hogy zérus atomtávolságokhoz 

közeledve az energiakorrekció értéke a nullához tartson a -∞ helyett. Erre többféle 
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kifejezést is kidolgoztak, melyek közül a legelterjedtebb a Wu-Yang csillapítás,
144

 

de például a később bemutatott ωB97X-D funkcionál alkotói nem ezt használták. 

𝑓𝑐𝑠𝑖𝑙𝑙
𝑊𝑢−𝑌𝑎𝑛𝑔

(𝑅𝑖𝑗) =
1

1 + 𝑒−𝑑(𝑅𝑖𝑗 𝑅𝑟−1⁄ )
 (30) 

Rr az i és j atom van der Waals sugarainak összege. 

Újabban egyre nagyobb teret hódítanak a dupla-hibrid funkcionálok, amelyek 

eredetileg Donald Truhlar
145

 ötletén alapulnak és később Stefan Grimme munkája
146

 

nyomán lettek még ismertebbek. A módszer lényege az, hogy amellett, hogy a 

kicserélődési funkcionál egzakt kicserélődést tartalmaz, a korrelációs energia egy 

részét MP2 számításokkal határozzák meg. A dupla-hibrid funkcionálok általános 

sémája: 

𝐸𝑥𝑐
𝑑𝑢𝑝𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑

= (1 − 𝑎𝑥)𝐸𝑥
𝐷𝐹𝑇 + 𝑎𝑥𝐸𝑥

𝐻𝐹 + (1 − 𝑎𝑐)𝐸𝑐
𝐷𝐹𝑇 + 𝑎𝑐𝐸𝑐

𝑀𝑃2 (31) 

Ezekben a funkcionálokban a Hartree-Fock kicserélődés súlya is nagyobb – akár 

ax = 0,53 (B2-PLYP)
146

 –, mint más hibrid funkcionálokban (lásd alább B3LYP). A 

részben perturbációs számításokból származó korrelációs energia csökkenti az 

önkölcsönhatási hibát, és általa a diszperziós kölcsönhatásokat is figyelembe lehet 

venni, bár ezek azért így is gyengébbnek adódnak a valóságosnál. A számítási 

időigényt tekintve körülbelül kétszeres szorzóval kell számolni az ismertebb hibrid 

funkcionálokéhoz képest, és konvergencia-problémák is gyakrabban adódhatnak. A 

perturbációs számítások miatt nagyobb báziskészlet használata szükséges, továbbá 

ez a módszer csak olyan rendszerek vizsgálatára alkalmas, ahol maga az MP2 is 

használható. Emiatt főleg multireferenciás problémák vizsgálatánál adódhatnak 

problémák. Az egyes HF és MP2 funkcionáltagok távolságfüggő súlyozása, azaz a 

kicserélődési és korrelációs funkcionál szétválasztása rövid távon és hosszú távon 

érvényesülő tagokra (range-separation) dupla-hibrid funkcionálok esetén is 

megoldható.
147,148

   

Mivel az elektronsűrűséget definiáló (11)-es egyenlet általános érvényű, a 

legújabb funkcionálok között találunk olyanokat is, melyek többdeterminánsos 
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leírást is lehetővé tesznek, így akár multikonfigurációs problémák pontos leírására is 

képesek lehetnek. A távolságszeparáció itt is megoldható.
149,150

 Ezen az úton elvileg 

eljuthatunk a többdeterminánsos távolságszeparált dupla-hibrid funkcionálokhoz is, 

de ilyenekre egyelőre nem találtam példát az irodalomban. 
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8.2. Táblázatok 

F1. táblázat Az ASD enolizációjának vizsgálata során előállított energiaprofilok főbb geometriai paraméterei és a relatív energiák 

   OAsp-HAsp HAsp-Ooxo HAsp-Ow Ow-Hw Hw-Ooxo C2-H2β H2β-O2 Fe-O1 Fe-S O1-O2 HThr-O2 
Erel 

(kcal/mol) 

AQM/MM 

 RS      1,108 1,917 1,921 2,500 1,324  0,0/0,0 

 TS1      1,600 1,102 1,805 2,524 1,396  16,1/14,8 

 IM      1,669 1,069 1,796 2,504 1,407  15,8/14,1 

BQM/MM 

 RS    0,977 1,918 1,109 1,950 1,927 2,504 1,324  0,0/0,0 

 TS1    0,984 1,855 1,481 1,184 1,824 2,536 1,379  13,0/13,0 

 IM    0,990 1,783 1,820 1,025 1,790 2,489 1,422  10,3/8,7 

C
1
QM/MM 

I 

RS 1,010 1,656    1,108 2,066 1,918 2,509 1,324  0,0/0,0 

TS 1,057 1,485    1,496 1,195 1,842 2,521 1,369  13,7/14,8 

PS 1,589 1,016    2,437 0,984 1,790 2,457 1,437  -1,8/-3,7 

II 

RS 1,005 1,716    1,106 2,156 1,914 2,478 1,326  0,0/0,0 

TS 1,024 1,619    1,399 1,303 1,884 2,490 1,349  15,1/16,4 

PS 1,619 1,010    2,284 0,986 1,794 2,412 1,440  -6,1/-7,2 

III
a
 

RS 1,007 1,673    1,108 2,102 1,929 2,466 1,326  0,0/0,0 

TS 1,044 1,519    1,440 1,242 1,835 2,478 1,376  12,1/13,2 

PS 1,600 1,016    2,327 0,985 1,795 2,420 1,441  -3,3/-4,5 
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F1. táblázat folytatása I. 

   OAsp-HAsp HAsp-Ooxo HAsp-Ow Ow-Hw Hw-Ooxo C2-H2β H2β-O2 Fe-O1 Fe-S O1-O2 HThr-O2 
Erel 

(kcal/mol) 

C
2
QM/MM 

I 

RS 1,001  1,619 0,997 1,666 1,114 1,912 1,915 2,507 1,325  0,0/0,0 

TS1 1,011  1,569 1,019 1,563 1,413 1,212 1,795 2,492 1,389  5,7/6,8 

IM 1,023  1,519 1,069 1,411 1,877 1,006 1,786 2,439 1,430  -1,4/-0,2 

TS2 1,419  1,064 1,690 0,992 2,046 0,988 1,794 2,425 1,440  0,4/-1,4 

PS 1,343  1,100 1,513 1,030 2,038 0,988 1,793 2,429 1,438  -1,0/-1,9 

II 

RS 1,003  1,622 1,000 1,610 1,119 1,787 1,921 2,447 1,327  0,0/0,0 

TS1 1,011  1,599 1,020 1,543 1,403 1,202 1,808 2,442 1,391  6,8/6,9 

IM 1,023  1,551 1,051 1,450 1,892 0,999 1,794 2,424 1,439  0,7/-0,2 

TS2 1,319  1,126 1,381 1,079 2,000 0,985 1,800 2,434 1,446  2,5/0,5 

PS 1,441  1,064 1,525 1,025 2,019 0,983 1,801 2,432 1,447  0,5/-2,6 

III
a
 

RS 1,001  1,641 0,998 1,616 1,120 1,774 1,890 2,466 1,327  0,0/0,0 

TS1 1,007  1,617 1,013 1,572 1,360 1,260 1,801 2,474 1,381  5,2/5,7 

IM 1,018  1,569 1,043 1,473 1,893 1,004 1,791 2,436 1,430  -1,2/-1,8 

TS2 1,128  1,314 1,317 1,118 1,980 0,992 1,796 2,426 1,438  1,6/1,1 

PS 1,421  1,072 1,511 1,030 2,012 0,987 1,799 2,420 1,439  0,8/-1,7 
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F1. táblázat folytatása II. 

   OAsp-HAsp HAsp-Ooxo HAsp-Ow Ow-Hw Hw-Ooxo C2-H2β H2β-O2 Fe-O1 Fe-S O1-O2 HThr-O2 
Erel 

(kcal/mol) 

C
3
QM/MM 

I
a
 

RS 1,000  1,613 0,999 1,653 1,107 1,959 1,883 2,476 1,329 1,749 0,0/0,0 

TS1 1,008  1,581 1,017 1,570 1,474 1,174 1,785 2,512 1,408 1,734 10,9/11,5 

IM 1,015  1,551 1,037 1,505 1,823 1,013 1,784 2,450 1,435 1,776 4,9/5,7 

TS2 1,080  1,379 1,260 1,161 1,936 0,998 1,791 2,442 1,439 1,782 7,6/8,3 

PS 1,364  1,087 1,528 1,029 2,002 0,989 1,797 2,431 1,442 1,781 4,8/3,7 

II 

RS 1,000  1,645 0,997 1,644 1,108 1,901 1,894 2,449 1,332 1,903 0,0/0,0 

TS1 1,007  1,630 1,015 1,589 1,429 1,229 1,805 2,471 1,397 1,910 12,2/12,6 

IM 1,018  1,558 1,041 1,479 1,889 1,006 1,797 2,409 1,442 2,461 2,7/3,1 

TS2 1,101  1,357 1,319 1,119 1,974 0,993 1,803 2,402 1,449 2,456 6,3/6,3 

PS 1,369  1,094 1,496 1,034 2,018 0,987 1,807 2,398 1,452 2,436 5,1/3,8 

III 

RS 1,000  1,649 0,999 1,631 1,100 1,948 1,910 2,461 1,336 1,906 0,0/0,0 

TS1 1,008  1,626 1,021 1,554 1,468 1,170 1,792 2,476 1,416 1,976 13,7/14,0 

IM 1,016  1,585 1,041 1,477 1,742 1,034 1,790 2,439 1,440 2,070 11,3/10,7 

TS2 1,185  1,241 1,383 1,084 1,896 1,001 1,799 2,425 1,449 2,106 14,5/13,4 

PS 1,422  1,071 1,512 1,026 1,937 0,995 1,802 2,417 1,451 2,129 -0,6/-3,3 

FQM/MM 

 RS 1,000  1,643 0,992 1,655 1,097 1,955 1,836 2,356 1,452  0,0/0,0 

 TS 0,999  1,649 0,992 1,664 1,100 1,988 1,643 2,480 2,200  22,9/20,4 

 IM 0,999  1,652 0,992 1,670 1,097 2,083 1,639 2,491 2,494  22,5/20,0 
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F1. táblázat folytatása III. 

   OAsp-HAsp  HAsp-Ow Ow-Hw Hw-OThr OThr- HThr  Fe-O1 Fe-S O1-O2 HThr-O2 
Erel 

(kcal/mol) 

GQM/MM 

I 

RS 0,989  1,861 0,994 1,750 0,998  1,906 2,468 1,333 1,736 0,0/0,0 

TS 0,990  1,953 1,027 1,624 1,348  1,824 2,524 1,408 1,149 10,5/10,3 

PS 1,643  1,030 1,843 0,990 1,891  1,805 2,438 1,445 0,987 3,0/0,1 

II
a
 

RS 0,996  1,697 0,995 1,673 1,000  1,917 2,439 1,336 1,770 0,0/0,0 

TS 1,000  1,749 1,035 1,565 1,363  1,823 2,475 1,422 1,163 9,5/9,4 

PS 1,576  1,033 1,665 0,998 1,958  1,811 2,405 1,450 0,988 -0,6/-4,3 

III 

RS 0,998  1,699 0,995 1,645 0,996  1,931 2,463 1,332 1,721 0,0/0,0 

TS 1,007  1,658 1,026 1,564 1,293  1,857 2,509 1,394 1,194 10,2/10,2 

PS 1,357  1,107 1,577 1,009 1,936  1,814 2,430 1,445 0,986 4,1/1,9 

P450cam
b
 

 RS 1,084  1,409 1,042 1,503 1,060  2,036 2,591 1,395 1,532 0,0/0,0 

 TS 1,130  1,335 1,095 1,393 1,203  2,027 2,588 1,406 1,276 1,2/2,5 

 PS 1,675  1,015 1,636 1,013 1,974  1,828 2,503 1,511 0,998 -21,1/-33,6 

Az egyes szerkezeteket B3LYP/6-31G*(SDD)//CHARMM27 szinten optimáltam, és ezen a geometrián 6-311+G* bázist használva is 

kiszámítottam a QM/MM energiát. Az utolsó oszlopban ezt adom meg kis bázis/nagy bázis sorrendben. Az energiaértékek 

diszperziókorrigáltak. 
a
Több azonos típusú energiaprofil közül a 2β-hidrogén lehasadása szempontjából itt a legkisebb az energiagát.  

b
Irodalmi adatok: Wang, D.; Zheng, J. J.; Shaik, S.; Thiel, W. Quantum and Molecular Mechanical Study of the First Proton 

Transfer in the Catalytic Cycle of Cytochrome P450cam and Its Mutant D251N. J. Phys. Chem. B 2008, 112, 5126–5138. 

Az alkalmazott basis: 6-31G(LACVP(Fe))/6-311++G**(def2-TZVP(Fe)) (a kis bázissal optimálva). 

A távolságok Å-ben értendőek. 
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F2. táblázat A 19-oxo-ASD deformilációjának vizsgálatához használt gázfázisú 

modellvegyületek számított relatív energiái, és néhány fontos geometriai paraméter 

modell multip. Fe-S Fe-O O-H1β C1-H1β C1-O C10-C19 C19-O Erel (kcal/mol) 

1QM 

dublett 2,568 1,626 2,414 1,102 3,512 1,534 3,522 
0,0/0,0/0,0 

0,0/0,0 

kvartett 2,555 1,628 2,419 1,102 3,516 1,534 3,532 
0,1/0,1/0,1 

0,2/0,2 

TS1=>2,QM 

dublett 2,404 1,686 1,459 1,206 2,663 1,551 3,011 
9,3/3,5/0,5 

7,9/2,1 

kvartett 2,367 1,712 1,385 1,244 2,625 1,551 2,950 
9,9/3,8/0,7 

8,5/2,4 

2QM 

dublett 2,308 1,810 0,976 2,607 3,316 1,553 3,900 
-17,7/-20,1/-21,4 

-23,2/-25,6 

kvartett 2,313 1,813 0,976 2,556 3,256 1,554 3,665 
-17,9/-20,7/-22,0 

-23,2/-26,0 

3QM 

dublett 2,227 2,213 0,974 2,012 1,477 1,540 2,546 
-53,2/-61,3/-58,9 

-53,9/-62,0 

kvartett 2,377 3,430 0,973 1,982 1,450 1,538 2,529 
-51,8/-56,2/-55,1 

-52,8/-57,2 

TS3=>4,QM 

dublett 2,267 2,008 0,973 2,742 2,335 1,633 2,002 
-30,5/-41,0/-40,4 

-31,5/-42,0 

kvartett 2,381 3,437 0,977 2,396 1,964 1,684 1,692 
-23,2/-27,5/-27,4 

-12,2/-16,5 

4QM 

dublett 2,217 3,294 0,985 3,180 3,818 4,192 1,341 
-93,2/-95,0/-94,1 

-97,3/-99,2 

kvartett 2,379 3,645 0,984 3,145 3,770 4,198 1,338 
-94,7/-94,7/-94,3 

-98,9/-98,9 

5QM 

dublett 2,232 2,133 0,978 2,824 3,703 4,294 3,172 
-81,2/-84,6/-85,9 

-89,2/-92,6 

kvartett 2,412 2,494 0,975 2,935 3,884 5,415 3,236 
-75,8/-78,3/-81,1 

-84,6/-87,1 

1KQM 

dublett 2,561 1,628 4,359 1,097 4,194 1,541 3,299 
-21,2/-24,0/-23,5 

-15,8/-18,6 

kvartett 2,549 1,630 4,368 1,097 4,207 1,541 3,334 
-21,1/-23,8/-23,3 

-15,6/-18,3 

TS1K=>2K,QM 

dublett 2,416 1,767 1,165 1,357 2,508 1,547 2,925 
5,2/-2,0/-6,2 

6,1/-1,1 

kvartett 2,340 1,752 1,197 1,344 2,523 1,547 2,905 
4,6/-2,9/-6,5 

6,9/-0,5 

3KQM 

dublett 2,387 1,845 0,973 3,977 4,085 1,555 3,308 
-9,6/-12,0/-14,5 

-7,4/-9,8 

kvartett 2,299 1,833 0,974 4,173 4,122 1,551 3,505 
-12,7/-15,0/-16,8 

-15,0/-17,3 

A fejlécben szereplő atomnevek magyarázata az 9. ábra alapján válik érthetővé. A 

B3LYP energiaértékek rendre: első sor: 6-31G*(SDD)/6-31G*(SDD)+diszp. k./ 6-

31G*(SDD)+diszp. k.+ZPE; második sor: cc-pVTZ/cc-pVTZ +diszp. k. (6-

31G*(SDD) geometrián). A távolságok Å-ben értendőek. 

 



112 
 

F3. táblázat A deformiláció vizsgálatához használt gázfázisú modellvegyületek kiemelt atomjainak és atomcsoportjainak természetes 

töltése (Q) és spinpopulációja (SP) 

model multip. 
Fe O H1β SH

-
 porfirin szubsztrát HCOOH 

Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP 

1QM 
dublett 0,98 1,14 -0,46 0,89 0,24 0,00 -0,15 -0,57 -0,37 -0,45 0,01 0,00 

  
kvartett 0,97 1,06 -0,46 0,94 0,24 0,00 -0,16 0,54 -0,35 0,45 0,01 0,01 

  

TS1=>2,QM 
dublett 1,01 1,46 -0,61 0,30 0,32 -0,01 -0,27 -0,12 -0,55 -0,16 0,42 -0,47 

  
kvartett 0,97 1,29 -0,62 0,76 0,35 0,00 -0,20 0,29 -0,58 0,09 0,43 0,58 

  

2QM 
dublett 1,06 1,65 -0,82 0,26 0,46 0,01 -0,15 0,11 -0,55 -0,04 0,00 -0,99 

  
kvartett 1,06 1,67 -0,82 0,25 0,46 0,01 -0,16 0,11 -0,56 -0,03 0,01 0,98 

  

3QM 
dublett 0,90 0,95 -0,73 0,01 0,50 0,00 -0,17 0,07 -0,84 -0,02 0,10 0,01 

  
kvartett 1,23 2,34 -0,74 0,00 0,47 0,00 -0,40 0,50 -0,83 0,15 0,00 0,01 

  

TS3=>4,QM 
dublett 0,91 0,90 -0,91 0,03 0,46 0,00 -0,25 0,09 -0,88 -0,03 0,66 0,00 

  
kvartett 1,30 2,56 -0,77 0,00 0,47 0,00 -0,41 0,34 -0,89 0,09 0,31 0,00 

  

4QM 
dublett 0,98 1,06 -0,68 0,00 0,51 0,00 -0,18 -0,01 -0,81 -0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 

kvartett 1,24 2,35 -0,68 0,00 0,51 0,00 -0,40 0,50 -0,83 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

5QM 
dublett 0,90 0,93 -0,89 0,01 0,50 0,00 -0,18 0,08 -0,85 -0,03 0,00 0,00   

kvartett 1,22 2,35 -0,94 0,04 0,49 0,00 -0,40 0,49 -0,87 0,12 0,00 0,00   

1KQM 
dublett 0,98 1,16 -0,49 0,86 0,20 0,00 -0,15 -0,57 -0,34 -0,45 0,00 0,00 

  
kvartett 0,97 1,08 -0,48 0,92 0,20 0,00 -0,16 0,54 -0,33 0,45 -0,01 0,01 

  

TS1K=>2K,QM 
dublett 1,08 1,70 -0,69 -0,01 0,35 0,02 -0,21 -0,07 -0,54 -0,06 0,36 -0,55 

  
kvartett 0,98 1,33 -0,65 0,68 0,35 -0,02 -0,12 0,34 -0,51 0,12 0,30 0,53 

  

2KQM 
dublett 0,96 0,85 -0,90 0,16 0,43 0,00 -0,19 0,38 -0,33 0,58 0,02 -0,97 

  
kvartett 1,06 1,68 -0,86 0,22 0,46 0,01 -0,12 0,11 -0,53 -0,03 0,00 1,00 

  
Az értékek a B3LYP/6-31G*(SDD) geometrián végzett B3LYP/cc-pVTZ „single-point” számításokból származnak.  
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F4. táblázat A természetes töltések és spinpopuláció eloszlása a deformiláció vizsgálatához használt QM/MM modellrendszerekben 

profil állapot 
Fe O H1β MeS- porfirin szubsztrát HCOOH Thr310 H2O (katal.) 

Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP 

1. profil 

(dublett) 

1QMMM 0,98 1,24 -0,63 0,77 0,26 -0,01 -0,48 -0,14 -0,45 -0,29 0,58 -0,58   0,01 0,00 -0,02 0,00 

TS1=>2,QMMM 1,02 1,44 -0,72 0,43 0,37 -0,04 -0,44 -0,04 -0,59 -0,04 0,74 -0,80   0,02 0,00 -0,03 0,00 

2QMMM 0,94 0,93 -0,99 0,01 0,45 0,01 -0,41 0,05 -0,81 -0,01 0,85 0,00   0,02 0,00 -0,04 0,00 

TS2=>3,QMMM 0,92 0,93 -0,97 0,01 0,47 0,01 -0,35 0,06 -0,81 -0,01 0,75 0,00   0,02 0,00 -0,03 0,00 

3QMMM 0,91 0,97 -0,79 0,02 0,52 0,00 -0,29 0,02 -0,78 -0,01 0,07 0,02   0,04 0,00 0,04 0,00 

TS3=>4,QMMM 0,91 1,01 -0,71 0,01 0,54 0,00 -0,25 0,00 -0,76 -0,02 0,00 0,01   0,04 0,00 0,05 0,00 

TS2=>4,QMMM 0,93 0,94 -0,94 0,00 0,47 0,01 -0,36 0,05 -0,79 -0,01 0,72 0,00   0,02 0,00 -0,04 0,00 

4QMMM 0,88 0,94 -0,73 0,01 0,52 0,00 -0,25 0,05 -0,76 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,04 0,00 0,06 0,00 

TS2=>5,QMMM 0,93 0,92 -1,00 0,02 0,45 0,01 -0,40 0,06 -0,81 -0,01 0,85 0,00   0,02 0,00 -0,04 0,00 

5QMMM 0,89 0,94 -0,92 0,01 0,51 0,00 -0,26 0,05 -0,77 0,00 0,01 0,00   0,02 0,00 -0,03 0,00 

2. profil 

(dublett) 

1QMMM 1,00 1,31 -0,68 0,68 0,29 -0,02 -0,57 0,01 -0,65 -0,04 0,87 -0,90   0,01 0,00 0,03 -0,05 

TS1=>2,QMMM 1,02 1,38 -0,70 0,46 0,37 -0,05 -0,51 -0,02 -0,60 -0,03 0,78 -0,79   0,01 0,00 0,00 0,00 

2QMMM 0,93 0,88 -0,93 0,09 0,47 0,00 -0,49 0,05 -0,84 -0,02 0,83 0,00   0,01 0,00 0,01 0,00 

TS2=>3,QMMM 0,94 0,92 -0,91 0,06 0,49 0,00 -0,46 0,04 -0,82 -0,02 0,72 0,00   0,02 0,00 0,02 0,00 

3QMMM 0,93 0,99 -0,78 0,02 0,52 0,00 -0,33 0,00 -0,77 -0,01 0,08 0,02   0,04 0,00 0,05 0,00 

TS3=>4,QMMM 0,95 1,04 -0,70 0,01 0,54 0,00 -0,29 -0,02 -0,74 -0,03 -0,01 0,00   0,04 0,00 0,05 0,00 

TS2=>4,QMMM 0,94 0,91 -0,91 0,06 0,49 0,00 -0,45 0,04 -0,81 -0,01 0,71 0,00   0,01 0,00 0,02 0,00 

4QMMM 0,89 0,94 -0,74 0,01 0,52 0,00 -0,29 0,04 -0,75 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,03 0,00 0,07 0,00 

TS2=>5,QMMM 0,93 0,87 -0,95 0,10 0,48 0,00 -0,49 0,06 -0,84 -0,02 0,84 0,00   0,01 0,00 0,01 0,00 

5QMMM 0,91 0,91 -0,91 0,02 0,51 0,00 -0,35 0,07 -0,77 0,00 0,03 0,00   0,03 0,00 0,04 0,00 
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F4. táblázat folytatása 

profil állapot 
Fe O H1β MeS- porfirin szubsztrát HCOOH Thr310 H2O (katal.) 

Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP Q SP 

3. profil 

(dublett) 

1QMMM 0,98 1,30 -0,68 0,69 0,28 -0,01 -0,48 -0,09 -0,55 -0,16 0,73 -0,75   0,02 0,00 -0,02 0,00 

TS1=>2,QMMM 1,02 1,43 -0,75 0,52 0,36 -0,03 -0,46 -0,04 -0,60 -0,04 0,79 -0,85   0,02 0,00 -0,02 -0,01 

2QMMM 0,94 0,94 -0,99 0,01 0,45 0,01 -0,43 0,05 -0,80 -0,01 0,85 0,00   0,02 0,00 -0,04 0,00 

TS2=>3,QMMM 0,91 0,93 -0,94 0,02 0,47 0,01 -0,36 0,06 -0,79 -0,01 0,72 0,00   0,03 0,00 -0,03 0,00 

3QMMM 0,92 0,96 -0,78 0,02 0,52 0,00 -0,31 0,02 -0,78 -0,01 0,08 0,02   0,04 0,00 0,04 0,00 

TS3=>4,QMMM 0,91 0,99 -0,72 0,01 0,54 0,00 -0,26 0,01 -0,75 -0,01 0,01 0,01   0,04 0,00 0,05 0,00 

TS2=>4,QMMM 0,93 0,94 -0,94 0,00 0,47 0,01 -0,38 0,05 -0,78 0,00 0,72 0,00   0,02 0,00 -0,04 0,00 

4QMMM 0,88 0,94 -0,73 0,01 0,52 0,00 -0,26 0,05 -0,75 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,04 0,00 0,06 0,00 

TS2=>5,QMMM 0,93 0,92 -1,00 0,01 0,46 0,01 -0,41 0,06 -0,80 -0,01 0,85 0,00   0,02 0,00 -0,04 0,00 

5QMMM 0,90 0,94 -0,92 0,00 0,51 0,00 -0,28 0,05 -0,76 0,00 0,02 0,00   0,02 0,00 -0,03 0,00 

1. profil 

(kvartett) 

1QMMM 0,97 1,19 -0,62 0,80 0,26 0,01 -0,46 0,16 -0,46 0,22 0,59 0,61   0,01 0,00 -0,02 0,02 

TS1=>4,QMMM 1,01 1,40 -0,72 0,64 0,37 0,03 -0,44 0,09 -0,60 0,00 0,75 0,86   0,02 0,00 -0,02 0,02 

4QMMM 1,20 2,41 -0,75 0,04 0,52 0,00 -0,51 0,40 -0,74 0,14 0,00 0,00 -0,03 0,05 0,03 0,00 0,05 0,00 

2. profil 

(kvartett) 

1QMMM 0,99 1,30 -0,68 0,71 0,29 0,02 -0,57 0,01 -0,66 -0,03 0,85 0,92   0,01 0,00 0,05 0,10 

TS1=>3,QMMM 1,03 1,47 -0,72 0,58 0,39 0,03 -0,49 0,05 -0,59 -0,02 0,76 0,89   0,01 0,00 0,00 0,03 

3QMMM 1,25 2,45 -0,82 0,06 0,52 0,00 -0,58 0,35 -0,74 0,13 -0,01 0,07   0,04 0,00 0,04 0,00 

TS3=>4,QMMM 1,24 2,43 -0,69 0,02 0,54 0,00 -0,55 0,38 -0,72 0,16 -0,05 0,03   0,04 0,00 0,05 0,00 

4QMMM 1,23 2,44 -0,75 0,04 0,52 0,00 -0,56 0,37 -0,73 0,14 0,02 0,00 -0,04 0,05 0,03 0,00 0,06 0,00 

3. profil 

(kvartett) 

1QMMM 0,98 1,26 -0,68 0,74 0,28 0,01 -0,49 0,09 -0,54 0,11 0,73 0,78   0,02 0,00 -0,02 0,03 

TS1=>4,QMMM 1,03 1,53 -0,78 0,54 0,40 0,03 -0,43 0,08 -0,58 -0,02 0,76 0,86   0,02 0,00 -0,03 0,02 

4QMMM 1,20 2,41 -0,75 0,04 0,52 0,00 -0,52 0,40 -0,75 0,14 0,02 0,00 -0,04 0,06 0,03 0,00 0,04 0,00 

Az értékek a B3LYP/6-31G*(SDD)/CHARMM27 geometrián végzett B3LYP/6-311+G*//CHARMM27 „single-point” számításokból 

származnak. 
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F5. táblázat A természetes töltések és spinpopuláció eloszlása az 1. profil 1QM/MM és 2QM/MM állapotaiban többféle funkcionállal 

meghatározva. 

  M06 TPSSh OLYP ωB97X-D 

  Q SP Q SP Q SP Q SP 

1QMMM 

(1. profil) 

Fe 0,98/0,97 1,34/1,30 0,94/0,94 1,19/1,16 0,85/0,85 1,16/1,20 1,04/1,04 1,26/1,26 

O -0,66/-0,66 0,72/0,75 -0,61/-0,61 0,79/0,81 -0,55/-0,57 0,76/0,83 -0,68/-0,69 0,75/0,76 

H1β 0,27/0,27 -0,01/0,01 0,26/0,26 -0,01/0,01 0,26/0,26 -0,01/0,01 0,30/0,30 -0,01/0,01 

porf. -0,46/-0,48 -0,28/0,16 -0,45/-0,46 -0,26/0,21 -0,45/-0,43 -0,17/0,15 -0,72/-0,72 -0,02/-0,02 

MeS
-
 -0,49/-0,48 -0,13/0,09 -0,46/-0,45 -0,14/0,18 -0,40/-0,41 -0,21/0,21 -0,59/-0,58 -0,01/-0,01 

szubszt. 0,63/0,65 -0,64/0,68 0,57/0,58 -0,57/0,60 0,54/0,55 -0,54/0,58 0,96/0,96 -0,98/0,99 

2QMMM 

(1. profil) 

Fe 0,93/- 0,96/- 0,90/- 0,92/- 0,77/- 0,94/- 1,00/- 0,95/- 

O -1,00/- 0,01/- -0,97/- 0,02/- -0,90/- 0,04/- -1,02/- 0,02/- 

H1β 0,45/- 0,01/- 0,45/- 0,01/- 0,45/- 0,01/- 0,45/- 0,01/- 

porf. -0,81/- -0,02/- -0,79/- -0,01/- -0,72/- -0,04/- -0,85/- -0,01/- 

MeS
-
 -0,40/- 0,04/- -0,39/- 0,07/- -0,31/- 0,14/- -0,45/- 0,04/- 

szubszt. 0,87/- 0,00/- 0,83/- 0,00/- 0,73/- -0,09/- 0,89/- 0,00/- 

Az értékek a B3LYP/6-31G*(SDD)//CHARMM27 geometrián végzett DFT/6-311+G*//CHARMM27 „single-point” számításokból 

származnak. 
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F6. táblázat A P450nor-ban végbemenő hidridtranszfer vizsgálata során elkészített QM/MM energiaprofilok legfontosabb geometriai 

és energetikai paraméterei az 1XQD kódú röntgenszerkezetből kiindulva 

Profil Állapot 

Geometriai paraméterek 
Erel 

(kcal/mol C-H 
O-H 

N-H 
Fe-N Fe-S N-O 

N-O-H ˂ 

O-N-H ˂ 

C-H-O < 

C-H-N < 
Fe-N-O < 

1. profil 

(H=>O) 

Fe-NOQM/MM 1,105 2,872 1,677 2,347 1,155 74 127 160 0,0 

TSQM/MM,H=>O 1,338 1,122 1,740 2,350 1,212 120 173 159 41,7 

Fe-NOHQM/MM 3,027 0,992 1,743 2,466 1,365 105 72 118 31,4 

2. profil 

(H=>O) 

Fe-NOQM/MM 1,102 3,050 1,671 2,342 1,143 119 109 169 0,0 

TSQM/MM,H=>O 1,617 1,091 1,797 2,446 1,261 110 156 124 45,7 

Fe-NOHQM/MM 3,100 0,978 1,728 2,508 1,350 105 91 118 42,6 

3. profil 

(H=>O) 

Fe-NOQM/MM 1,096 2,836 1,679 2,330 1,147 133 104 162 0,0 

TSQM/MM,H=>O 1,357 1,120 1,735 2,350 1,210 122 163 153 48,1 

Fe-NOHQM/MM 3,726 0,988 1,731 2,526 1,343 109 45 120 46,2 

4. profil 

(H=>N) 

Fe-NOQM/MM 1,104 3,290 1,693 2,326 1,149 43 114 156 0,0 

TSQM/MM,H=>N 1,384 1,301 1,822 2,365 1,192 106 159 136 33,3 

Fe-NHOQM/MM 3,904 1,040 1,815 2,352 1,248 112 55 135 24,0 

5. profil 

(H=>N) 

Fe-NOQM/MM 1,102 3,739 1,671 2,342 1,143 46 110 169 0,0 

TSQM/MM,H=>N 1,544 1,248 1,841 2,401 1,192 108 166 132 29,4 

Fe-NHOQM/MM 4,240 1,043 1,814 2,433 1,238 111 68 136 20,4 

6. profil 

(H=>N) 

Fe-NOQM/MM 1,100 3,034 1,676 2,337 1,149 53 119 161 0,0 

TSQM/MM,H=>N 1,360 1,302 1,809 2,383 1,191 107 166 138 31,2 

Fe-NHOQM/MM 2,983 1,043 1,807 2,396 1,251 112 88 133 27,3 

Az értékek a B3LYP/6-31G*(LANL2DZ)//CHARMM27 szinten számított értékek, melyek nem tartalmaznak diszperziókorrekciót. A 

távolságértékek Å-ben, a szögek pedig fokban értendőek. Ahol a fejlécben kettős paraméterjelölés van (pl. N-O-H ˂ O-N-H ˂), ott az 

aktuálisat mindig a profil típusa (H=>N vagy H=>O) dönti el. A szürkített profilok adatait tüntettem fel a 5.2. fejezetben. 
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F7. táblázat A P450nor-ban végbemenő hidridtranszfer vizsgálata során elkészített QM/MM energiaprofilok legfontosabb geometriai 

és energetikai paraméterei az K. Menyhárd D. és Keserű Gy. M. szerkezetből kiindulva
135

 

Profil Állapot 

Geometriai paraméterek 
Erel 

(kcal/mol C-H 
O-H 

N-H 
Fe-N Fe-S N-O 

N-O-H ˂ 

O-N-H ˂ 

C-H-O < 

C-H-N < 
Fe-N-O < 

1. profil 

(H=>O) 

Fe-NOQM/MM 1.098 2.858 1.693 2.347 1.148 97 163 160 0.0 

TSQM/MM,H=>O 1.378 1.103 1.829 2.343 1.212 123 169 142 59.4 

Fe-NOHQM/MM 3.523 0.978 1.723 2.511 1.355 103 91 121 46.1 

2. profil 

(H=>O) 

Fe-NOQM/MM 1.107 3.370 1.685 2.402 1.146 64 116 160 0.0 

TSQM/MM,H=>O 1.299 1.176 1.729 2.422 1.192 128 160 154 48.8 

Fe-NOHQM/MM 3.098 0.994 1.732 2.567 1.333 106 75 119 45.1 

3. profil 

(H=>O) 

Fe-NOQM/MM 1.099 2.818 1.678 2.375 1.144 89 115 164 0.0 

TSQM/MM,H=>O 1.309 1.177 1.720 2.412 1.192 133 152 153 52.4 

Fe-NOHQM/MM 3.040 0.993 1.721 2.676 1.330 106 90 120 39.5 

4. profil 

(H=>N) 

Fe-NOQM/MM 1.103 2.954 1.689 2.390 1.147 76 129 158 0.0 

TSQM/MM,H=>N 1.356 1.407 1.884 2.475 1.180 105 147 132 43.5 

Fe-NHOQM/MM 2.564 1.051 1.818 2.493 1.228 112 131 137 28.4 

5. profil 

(H=>N) 

Fe-NOQM/MM 1.103 2.674 1.691 2.453 1.150 90 134 155 0.0 

TSQM/MM,H=>N 1.507 1.339 1.833 2.548 1.190 108 145 134 31.4 

Fe-NHOQM/MM 2.442 1.051 1.804 2.543 1.227 112 133 136 17.4 

6. profil 

(H=>N) 

Fe-NOQM/MM 1.105 2.566 1.694 2.392 1.149 96 127 156 0.0 

TSQM/MM,H=>N 1.538 1.298 1.824 2.446 1.193 108 145 135 34.2 

Fe-NHOQM/MM 2.361 1.052 1.812 2.465 1.227 112 130 136 25.0 

7. profil 

(H=>N) 

Fe-NOQM/MM 1.105 3.040 1.687 2.372 1.146 86 130 160 0.0 

TSQM/MM,H=>N 1.458 1.352 1.839 2.443 1.182 108 148 133 40.6 

Fe-NHOQM/MM 2.612 1.053 1.821 2.425 1.226 112 126 135 26.9 

Az értékek a B3LYP/6-31G*(LANL2DZ)//CHARMM27 szinten számított értékek, melyek nem tartalmaznak diszperziókorrekciót. A 

távolságértékek Å-ben, a szögek pedig fokban értendőek. Ahol a fejlécben kettős paraméterjelölés van (pl. N-O-H ˂ O-N-H ˂), ott az 

aktuálisat mindig a profil típusa (H=>N vagy H=>O) dönti el.  
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F8. táblázat A P450nor-ban végbemenő hidridtranszfer vizsgálatához használt gázfázisú modellvegyületek legfontosabb geometriai 

és energetikai paraméterei többféle funcionállal meghatározva. 

Módszer Állapot 

Geometriai paraméterek 
Erel 

(kcal/mol) C-H 
O-H 

(N-H) 
Fe-N Fe-S N-O 

N-O-H ˂ 

O-N-H ˂ 

C-H-O < 

C-H-N < 
Fe-N-O < 

B3LYP 

[Fe(NO)(Porf)(SH)]   1,687 2,304 1,149   160  

[Fe(NOH)(Porf)(SH)]
-
  0,997 1,758 2,456 1,327 106  119  

[Fe(NHO)(Porf)(SH)]
-
  1,050 1,824 2,404 1,231 112  134  

Fe-NOQM,H=>O 1,105 3,276 1,698 2,298 1,147 68 114 157 0,1 

TSQM,H=>O 1,609 1,115 1,752 2,359 1,251 119 148 137 40,5 

Fe-NOHQM,H=>O 4,006 0,994 1,760 2,376 1,337 105 36 121 19,0 

Fe-NOQM,H=>N 1,105 3,041 1,698 2,298 1,147 91 131 157 0,1 

TSQM,H=>N 1,371 1,278 1,799 2,313 1,193 108 157 142 11,7 

Fe-NHOQM,H=>N 1,992 1,060 1,814 2,340 1,232 112 149 139 7,4 

dokk. Fe-NOQM,H=>O 1,102 3,919 1,701 2,297 1,145 67 124 156 0,0 

dokk. TSQM,H=>O 1,588 1,113 1,784 2,327 1,259 108 158 129 36,1 

dokk. Fe-NOHQM,H=>O 4,973 0,994 1,757 2,375 1,360 105 39 119 12,4 

dokk. Fe-NOQM,H=>N 1,102 3,619 1,701 2,297 1,145 97 130 156 0,0 

dokk. TSQM,H=>N 1,421 1,262 1,805 2,333 1,194 109 152 137 19,5 

dokk. Fe-NHOQM,H=>N 2,849 1,051 1,808 2,343 1,244 112 97 134 7,0 

BP86 

[Fe(NO)(Porf)(SH)]   1,680 2,295 1,170   165  

[Fe(NOH)(Porf)(SH)]
-
  1,014 1,757 2,430 1,350 105  119  

[Fe(NHO)(Porf)(SH)]
-
  1,061 1,809 2,378 1,250 113  133  

dokk. Fe-NOQM,H=>O 1,112 3,159 1,686 2,291 1,168 115 137 162 0,0 

dokk. TSQM,H=>O 1,702 1,083 1,767 2,308 1,295 108 162 128 34,2 

dokk. Fe-NOHQM,H=>O 5,015 1,014 1,763 2,358 1,369 103 35 119 18,3 

dokk. Fe-NOQM,H=>N 1,112 3,810 1,686 2,291 1,168 48 131 162 0,0 

dokk. TSQM,H=>N nem konvergált  

dokk. Fe-NHOQM,H=>N 2,781 1,059 1,807 2,302 1,271 112 88 130 12,6 
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F8. táblázat folytatása 

Módszer Állapot 

Geometriai paraméterek 
Erel 

(kcal/mo) C-H 
O-H 

(N-H) 
Fe-N Fe-S N-O 

N-O-H ˂ 

O-N-H ˂ 

C-H-O < 

C-H-N < 
Fe-N-O < 

OPBE 

[Fe(NO)(Porf)(SH)]   1,655 2,265 1,158   167  

[Fe(NOH)(Porf)(SH)]
-
  1,004 1,739 2,412 1,325 105  119  

[Fe(NHO)(Porf)(SH)]
-
  1,050 1,792 2,356 1,233 113  134  

dokk. Fe-NOQM,H=>O 1,107 4,193 1,656 2,266 1,157 106 128 168 0,0 

dokk. TSQM,H=>O 1,861 1,031 1,743 2,293 1,292 107 167 125 49,4 

dokk. Fe-NOHQM,H=>O 5,022 0,998 1,736 2,342 1,343 103 34 119 34,4 

dokk. Fe-NOQM,H=>N 1,107 4,652 1,656 2,266 1,157 60 131 168 0,0 

dokk. TSQM,H=>N 1,741 1,130 1,786 2,303 1,218 110 147 135 28,5 

dokk. Fe-NHOQM,H=>N 3,426 1,047 1,793 2,298 1,240 113 87 132 24,3 

B3PW91 

[Fe(NO)(Porf)(SH)]   1,665 2,276 1,145   164  

[Fe(NOH)(Porf)(SH)]
-
  0,997 1,744 2,419 1,319 106  119  

[Fe(NHO)(Porf)(SH)]
-
  1,049 1,803 2,370 1,227 112  134  

dokk. Fe-NOQM,H=>O 1,102 4,060 1,676 2,271 1,142 77 124 160 0,0 

dokk. TSQM,H=>O 1,613 1,095 1,765 2,296 1,259 108 158 128 36,6 

dokk. Fe-NOHQM,H=>O 4,630 0,997 1,745 2,345 1,345 104 41 119 15,5 

dokk. Fe-NOQM,H=>N 1,102 3,954 1,676 2,271 1,142 87 129 160 0,0 

dokk. TSQM,H=>N 1,442 1,237 1,783 2,303 1,193 109 151 138 20,2 

dokk. Fe-NHOQM,H=>N 2,796 1,050 1,789 2,310 1,240 112 96 133 9,7 

Az értékek a DFT/6-31G*(LANL2DZ) szinten számított értékek, melyek nem tartalmaznak diszperziókorrekciót. A távolságértékek Å-

ben, a szögek pedig fokban értendőek. Ahol a fejlécben kettős paraméterjelölés van (pl. N-O-H ˂ O-N-H ˂), ott az aktuálisat mindig 

a profil típusa (H=>N vagy H=>O) dönti el. A szürkített (H=>N transzfernek kedvező konformációjú) profilok adatait tüntettem fel 

a 5.2. fejezetben. A „dokk.” előtag arra utal, hogy ezek K. Menyhárd D. és Keserű Gy. M. dokkolt fehérjemodelljével
135

 vethetőek 

össze a vas-porfirin komplex és a szubsztrát relatív térállását tekintve. 
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