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1. Bevezetés és irodalmi háttér 

Doktori munkám során citokróm P450 enzimek elméleti kémiai vizsgálatával 

foglalkoztam, amely meglehetősen élénken kutatott területe az enzimekre irányuló 

vizsgálatoknak. Ezek motivációja elsősorban a P450-ek élettani fontossága, 

változatossága és az azokra támaszkodó gyógyászati kutatások és fejlesztések. 

Kutatásaim alapkutatás jellegűek, melyek reményeim szerint fontos hiányosságokat 

pótolnak az általam vizsgált enzimek működési mechanizmusát illetően. 

A citokróm P450 elnevezés mögött az enzimek egy szupercsaládja rejlik, 

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

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 (Human Genome Project).
2
 A 

legtöbb szövetben megtalálhatóak, de legnagyobb mennyiségben a májban fordulnak 

elő, ahol fontos szerepet játszanak a különböző testidegen anyagok (xenobiotikumok) 

metabolizmusában (I. fázis). A legtöbb P450 enzim monooxigenáz, tehát egy 

oxigénatom beépülését katalizálja az alábbi általános egyenlet szerint: 

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

+
 

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 nitrogén-monoxid redukcióját, vagy 

az androszténdion aromatizációját, amely a szteroidok bioszintézisének fontos lépése. 

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 – melyek gyakran különböző 

termékeket eredményeznek – mindig az adott enzim, a szubsztrát szerkezete és ezek 

egymáshoz való viszonya választja ki a legkedvezőbbet.
3,4

 

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

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

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

ciklusban korábban képződő ferro-szuperoxokomplex a hatékony ágens (1. séma).
3,4
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1. séma A P450 enzimek általános katalitikus ciklusa
3,4

 

1.1. A humán aromatáz enzim (P450arom, CYP19A1) 

A humán aromatáz enzim egy különleges P450, mivel specifikusan köti meg 

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

tesztoszteront, szemben a többi P450 enzimmel, amelyek sokféle szubsztráttal képesek 

reagálni.  A szubsztrátmolekula szterán vázának A gyűrűjében aromás szerkezetet 

kialakítva ösztront, illetve ösztradiolt hoz létre (2. séma).  

 

2. séma Az androszténdion (ASD) aromás szerkezetének kialakulása a P450arom –ban 

A piros karakterek az enol formájú szubsztrátra utalnak (lásd alább) 

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

a C19 atomot tartalmazó metilcsoport a Groves és McClusky által javasolt
5
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hidrogéngyök lehasadásából és hidroxilgyök visszakötődéséből álló mechanizmus 

szerint oxidálódik, addig a III. ciklus mechanizmusa nem tisztázott. Az utóbbi harminc 

év munkái alapján leginkább a peroxohemiacetálon át vezető mechanizmus tűnt a 

legvalószínűbbnek (3. séma), viszont újabb mérések (rezonancia Raman,
6
 KSIE

7
) ezt 

cáfolják, . 

 

3. séma A harmadik katalitikus ciklus általánosan elfogadott mechanizmusa: 

 deformiláció peroxohemiacetál keletkezésén keresztül 

A 3. séma képleteiben a pirossal jelölt részek arra utalnak, hogy valahol a 

mechanizmusban a szubsztrátmolekula enzimkatalizált enolizációjának is helyet kell 

kapnia.  

Doktori munkám egyik célja az volt, hogy a kísérleti tapasztalatokkal 

összhangban lévő mechanizmusra tegyek javaslatot a III. katalitikus ciklusra 

vonatkozóan, amely magában foglalja az enolizációt, továbbá az 1β- és 2β-hidrogének 

szelektív eliminációját
8,9

 és az oxiferrilkomplex képződését (compound I, Cpd I).
6,7 

1.2. A nitrogén-monoxid reduktáz (P450nor, CYP55A1) 

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

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

között képes a nitrátlégzésre, amely során a környezetében található nitrátionokat több 

lépésben és több enzim segítségével dinitrogén-monoxiddá alakítja. 

Gyakorlati szempontból ez azért érdekes, mert a nitrátban gazdag műtrágyázott 

területeken számottevő, erősen üvegházhatású dinitrogén-monoxid keletkezésére lehet 

számítani.
10

 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.
11

 

A P450nor egy kompakt P450, mert egyedi módon nem igényli egy másik, az un. 
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P450 reduktáz enzim segítségét a működéshez, mivel saját NADH kötőhellyel 

rendelkezik. 

Az általa katalizált folyamat röviden három fő lépésből áll: 

 Fe(
III

)P450nor + NO = (Fe(
III

)P450nor)NO (1. lépés) 

 (Fe(
III

)P450nor)NO + NADH = I + NAD
+ 

(2. lépés) 

 I + NO + H
+
 = Fe(

III
)P450nor + N2O + H2O (3. lépés) 

Az I-vel jelölt intermedier a legelfogadottabb nézet szerint hidridranszfer
12

 során 

jön létre az 1. lépésben kialakuló nitrozilkomplexből, mely során szelektíven a NADH 

pro-R helyzetű leadható hidrogénjének átadása történik meg.
13

 

Érdekes kérdés, hogy vajon a hidridtranszfer a nitrogén- vagy oxigénatomra 

irányul-e, mert az utóbbi esetben Harris-szerint
14

 lehetőség van egy – a Cpd I-gyel 

analóg – N-ferrilkomplex kialakulására (4. séma), amely – ha valóban létrejön – 

érdekes új kutatási irányokat nyithat meg. Gondolok itt az monooxigenációs reakciós 

reakciókkal analóg nitrogénbeépülési reakciók (például amincsoport kialakítása) 

lehetőségének vizsgálatára. 

Munkám során a Harris-féle intermedier kialakulásának lehetőségét vizsgáltam. 

 

4. séma Közvetlen hidridtranszfer és a Harris-féle (N-ferril) intermedier kialakulása a 

P450nor-ban 

2. Számítási módszerek 

A reakciómechanizmussal kapcsolatos vizsgálataimat minden esetben kétféle 

módszerrel végeztem el: (1) gázfázisú DFT számítások során, egyszerűsített 

modellvegyületek használatával mértem föl, hogy érdemes-e összetettebb módon, a 

fehérjekörnyezetet figyelembevevő (2) QM/MM módszerekkel is folytatni a munkát. 

A gázfázisú számítások során korlátozó feltételek nélkül térképeztem fel a 

reakciók lehetséges útvonalait, meghatározva a potenciális energiafelület számunkra 
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fontos minimumainak és az őket összekötő átmeneti állapotoknak a szerkezetét, így a 

QM/MM számítások során érvényesülő térbeli korlátozások és a polarizáló környezet 

hatása szintén az elemzés tárgyát képezhette. 

A QM/MM számítások során a kiindulási szerkezeteket a megfelelő 

kristályszerkezetből kiindulva (PDB ID: 3EQM (P450arom, R=2,90); 1XQD (P450nor, 

R=1,80)) klasszikus molekuladinamikai szimulációk során készítettem elő a 

CHARMM27 erőteret használva. Miközben az optimált kiindulási állapotból a termék 

felé vezető reakcióösvényen egy célszerűen megválasztott reakciókoordináta (két atom 

távolsága vagy két atomtávolság különbsége) értékének változtatásával léptettem a 

rendszert, egy energiaprofilt nyertem, melynek maximumát az átmeneti állapotnak 

feleltettem meg (adiabatikus térképezés). 

Az irodalomban fellelhető, kapcsolódó kutatásokra
15

 támaszkodva, melyek az 

egyes módszerek tesztelésével foglalkoztak, alapvetően a B3LYP funkcionált 

alkalmaztam mindkét számítási szinten. A stacionárius pontokban más módszerekkel 

(M06, OLYP, TPSSh, ωB97X-D) is meghatároztam a rendszer energiáját, és a 

bázisfüggést is ellenőriztem. A számításokat dublett és kvartett multiplicitás mellett 

egyaránt elvégeztem. 

3. Eredmények 

3.1. Alternatív protonátadási útvonal a humán aromatázban 

Többféle elrendeződést megvizsgálva igazoltam, hogy a humán aromatáz enzim 

belsejében a ferro-szuperoxokomplex protonálódása energetikailag kedvezően 

valósulhat meg a ligandum enolizációjával kapcsolt folyamatban. A legkedvezőbb 

elrendeződéshez tartozó átalakulást vázlatosan a 5. séma szemlélteti. 

 

5. séma Az ASD enzimkatalizált enolizációja 

Az általam javasolt mechanizmus összhangban van a kísérleti megfigyelésekkel, 

miszerint a 2β-helyzetű hidrogén lehasadása szelektíven történik meg.
2
 A számított 

energiagátak valamelyest magasabbak, mint a kámfor hidroxiláz (P450cam) esetében 
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mások által meghatározott értékek (kb. 5-7 kcal/mol szemben a 1,2-2,5 kcal/mol-lal),
3,4

 

ami szintén megfelel a tapasztalatoknak, melyek a ferro-szuperoxokomplex hosszabb 

élettartamára utalnak a P450arom-ban. 

Általános esetben a ferro-szuperoxokomplex protonálódása egy konzervált 

aszpartátot és treonint, valamint egy vízmolekulát tartalmazó hidrogénhidas útvonalon 

keresztül valósul meg. Munkám során igazoltam, hogy a P450arom-ban a hagyományos 

Asp309-H2O-Thr310 útvonalon a protonátadás gátja jelentősen magasabb (kb. 10 

kcal/mol), ami arra utal, hogy amennyiben a szubsztrátmolekula oxoformában van 

jelen, az enolizációval kapcsolt folyamat kinetikailag kedvezőbb, és nem igényli az 

Asp309 elfordulását a röntgenszerkezetben (3EQM) megfigyelhető térálláshoz képest. 

Gázfázisú számításokkal igazoltam, hogy a C10 atomhoz kapcsolódó csoport 

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

bármelyikében megvalósulhat. 

3.2. Az aromás szerkezet kialakítása az oxiferrilkomplexen keresztül 

A C10-C19 kötés hasadására vonatkozóan, támaszkodva az enolizáció vizsgálata 

során elért eredményeimre, a humán aromatáz enolizált 19-oxo-ASD-t kötő és Cpd I-et 

tartalmazó állapotából kiindulva az 6. séma segítségével összefoglalt reakcióutakat 

vizsgáltam meg. 

 

6. séma A C10-C19 kötés hasadásának lehetséges módjai a harmadik katalitikus 

ciklusban 

A gázfázisú és a komplexebb QM/MM számítások egyaránt megerősítették, hogy 

az enolizálódott 19-oxo-ASD deformilációja és ezáltal az aromatizációja a Cpd I 
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(Cpd II) komplex által energetikailag kedvező folyamatban valósulhat meg az 6. séma 

által összefoglalt útvonalakon. Mivel végeredményben az összes ösvény az ösztron 

képződéséhez vezet, hasonlóan az irodalomban leginkább elfogadott peroxohemiacetál 

intermediert tartalmazó mechanizmushoz (3. séma), értelmezhetővé válik a humán 

aromatáz nagyfokú szelektivitása a teljes enzimkatalízis végtermékét illetően. 

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. Az FeO részhez hidrogénhíddal 

kapcsolódó vízmolekula is szignifikánsan 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. 

Noha az 1β-hidroxi-19-oxo-ASD (6. séma 3-as állapot) a számítások alapján csak 

viszonylag lassan képes ösztronná alakulni az enzimben (QM/MM energiagát kb. 30 

kcal/mol), kísérletileg eddig mégsem 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 számottevő. 

Mindezek alapján javaslom az 1β-hidroxi-19-oxo-ASD nem enzimatikus 

aromatizációjának kísérleti vizsgálatát. 
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3.3. A Harris-féle N-ferril intermedier nyomában (P450nor) 

Az általam elvégzett gázfázisú és QM/MM számítások során egyaránt a 

nitrogénre irányuló hidridtranszfer energiagátja adódott alacsonyabbnak. A számított 

energiaprofilokat az 1. ábra mutatja. Számottevő eltérést a kétféle eljárás során a 

H=>N típusú hidridtranszfer gátjában találtam, ami a kombinált QM/MM módszer 

esetében nagyobbnak adódott kb. 10 kcal/mol-lal, ám ez még így sem eredményezte 

azt, hogy a H=>O típusú folyamat váljék kedvezőbbé. 

 

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

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

B3LYP/6-31G*(LANL2DZ)/6-311+G*//CHARMM27 szinten diszperziókorrekció 

mellett 

Figyelembe véve a magas energiagátakat, számításaim szerint az oxigénatomra 

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

nitrogén-monoxid nitrogénatomjára kerül. Ennek következményeként a Harris-féle N-

ferril intermedier kialakulása a Fusarium oxysporum P450nor enzimében nem 

következhet be. 
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4. Tézisek 

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. (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) 

5. Alkalmazási lehetőség 

Célom a P450 metalloenzimek szerkezet-funkció összefüggéseiről szerzett 

ismeretek bővítése volt. Fontos, hogy a munkám egy intenzíven vizsgált tudományos 

területen hozott olyan új eredményeket, melyek két, nemrégen publikált kísérleti 

tanulmánnyal
6,7

 összhangban, egy harminc éve fennálló elméletet látszanak megdönteni 

a P450arom működésével kapcsolatban. 
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