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BEVEZETÉS ÉS CÉLKIT ŐZÉSEK 

Régóta ismert, hogy az élı szervezetek számára bizonyos fémek létfontosságú 

jelentıséggel bírnak, míg a fémek egy másik része már igen kis koncentrációban is komoly 

veszélyt jelenthet valamennyi szervezetre. A fémek és vegyületeik fontos szerepet játszanak 

az élet szempontjából alapvetı fontosságú folyamatokban. Számos egyéb funkció mellett 

hidrolitikus és redoxi-folyamatokat katalizáló enzimek kofaktoraiként szerepelhetnek, s így 

részt vesznek a biomolekulák szintézisében. 

A fémionok biológiai hatásmechanizmusának felderítése nem képzelhetı el az 

enzimekben betöltött szerepük ismerete nélkül. Ez a terület napjaink bioszervetlen kémiai 

kutatásainak fı iránya, s ennek egy lehetısége a metalloenzimek modellezése kis 

molekulatömegő modellvegyületek segítségével. A modellkomplexek a makromolekuláknál 

jóval egyszerőbbek, így könnyebben kezelhetık, egyszerőbben vizsgálhatók. A biomimetikus 

fémkomplexek használata ugyanakkor lehetıvé teszi egy-egy részfolyamat vagy egy-egy 

szerkezeti motívum sajátságainak tanulmányozását is, ami a natív rendszerek esetében 

sokszor lehetetlen. Végül, de nem utolsósorban, hatékony modellrendszerek segítségével 

lehetıvé válhat a gyakorlatban is alkalmazható mesterséges enzimek kifejlesztése.  

Az enzimutánzó fémkomplexekkel kapcsolatos kutatások céljai meglehetısen 

különbözıek lehetnek. Különbséget teszünk szerkezeti, illetve funkcionális modellezés 

között. A metalloenzimek szerkezeti modellezése alatt a metalloproteinek aktív centrumát 

utánzó modellvegyületek kifejlesztését értjük, melyek a természetes enzimek redoxi, 

mágneses, spektrális vagy egyéb sajátságainak, illetve az azokat megszabó tényezık 

feltárására irányul. A funkcionális modellek részletes vizsgálata elısegítheti a metalloenzimek 

szerepének, az aktív centrum mőködésének jobb megismerését, illetve a gyakorlatban is 

használható katalizátor kifejlesztését. A funkcionális modellezés során nem feltétlenül 

törekszünk a kérdéses metalloenzim aktív centrumának lemásolására, bár általában a jó 

szerkezeti egyezés magában hordozza a kiemelkedı enzimszerő mőködés lehetıségét is.  

A metalloenzimek és metalloproteinek aktív centrumának modellezéséhez 

rendelkezésre álló lehetıségekben közös, hogy a fémion körül a natív rendszerhez hasonló 

környezet kialakítása a cél. Ez megtörténhet olyan szintetikus (nem peptid) ligandumok 

segítségével, melyekben a donorcsoportok nem vagy nem teljesen azonosak a natív 

ligandumokkal, de azok térbeli elrendezıdése hasonló geometriai viszonyokat teremt. Egy 

másik lehetıség olyan peptidek tervezése, melyek az eredetinél jóval rövidebb szekvenciában 
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tartalmazzák a natív donorcsoportokat. Végül lehetséges a natív fehérje fémkötı szekvenciáját 

tartalmazó peptidek alkalmazása is. A jelen értekezésben olvasható munka három fı részre 

oszlik, melyekben az aktív centrum modellezésére irányuló, elıbb említett, módszerek 

mindegyike magtalálható.  

Az elsı részben egy ötfogú, aszimmetrikus, 

centrális karboxilátcsoportot tartalmazó salen szár- 

mazék a bhbdpa (N,N’-bisz(2-hidroxibenzil)-2,3-

diamino-propánsav) (1. ábra) vas(III)- és réz(II)- 

komplexeinek oldatkémiai sajátságait vizsgáltuk. A 

ligandum karboxilátcsoportja jelentıs változást 

eredményezhet az egyes részecskék szerkezetében és 

stabilitásában az analóg salent (N,N'-etilénbisz- 

(szalicilidénimin)) tartalmazó rendszerek megfelelı részecskéihez képest valamint kétmagvú 

részecskék kialakulását is lehetıvé teszi. Célunk e ligandum egymagvú komplexei révén a 

protokatekuát 3,4-dioxigenáz és a galaktóz oxidáz aktív centrumainak szerkezeti modellezése 

volt. Ugyanakkor a bhbdpa kétmagvú komplexek a binukleáris karboxiláthidas centrumok új 

modelljei lehetnek.  

A második és harmadik részben réz(II) tartalmú oxidáz enzimek szerkezeti és mőködési 

modellezését tőztük ki célul. Ehhez, a natív enzimben található fehérjék hisztidinben gazdag 

aktív centrumát modelleztük több imidazolgyőrőt tartalmazó peptid ligandumok segítségével. 

Munkám ezen része során egy, kettı vagy akár három fémion megkötésére alkalmas 

multihisztidin-petidek réz(II)- ill. cink(II)komplexeit vizsgáltuk.  

 Az Ac-His-His-Gly-His-OH (hhgh) tetrapetid (2. a ábra) kiválasztásánál célunk az volt, 
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hogy kizárólag csak imidazol donorcsoportokon keresztül megvalósuló, multihisztidin 

környezetet biztosítsunk a központi fémionok körül semleges pH-n, ami alkalmas lehet a fent 

említett oxidáz enzimek natív centrumának mind szerkezeti, mind funkcionális modellezésére. 

Az H2N-His-Gly-Asp-His-Met-His-Asn-His-Asp-Thr-Lys-OH (hgd) ligandum (2. b 

ábra) a Haemophilus ducreyi baktériumból izolált Cu,Zn-SOD enzim N-terminális 11 

aminosavjával azonos peptidszekvencia. A feltételezések szerint ez az N-terminális rész 

szerepet játszik a réz(II) felvételében és megtartásában, elısegítve ezzel a baktérium 

szuperoxid gyökök elleni védekezésének hatékonyságát.  Munkánk során, fenti feltételezés 

alátámasztására, vizsgáltuk e ligandum réz(II)- és cink(II)komplexeit, abból a célból, hogy 

információt nyerjünk e peptid fémkötı sajátságairól. Emellett, a Római egyetemen, 

rekonstitúciós vizsgálatokat végeztek a natív fehérjének az N-terminális 25 aminosavat nem 

tartalmazó változatával, a fenti peptid jelenlétében. Ezzel szándékunk az volt, hogy közelebb 

jussunk az N-terminális résznek az enzim mőködésében betöltött szerepének tisztázásához.  

 A kísérletek során nagy hangsúlyt fektettünk a képzıdı komplexek oldategyensúlyi 

sajátságainak és oldatszerkezetének meghatározására. Ezek ismeretében, elıre meghatározott 

körülmények közt, szuperoxid diszmutáz valamint pirokatechin oxidáz aktivitás vizsgálatokat 

végeztünk, abból a célból, hogy összefüggést találjunk a részecskék már megismert 

oldatkémia sajátságai és enzimutázó képessége között.  

Az fent említett három rendszer között a biomimetikus modellezés, mint kísérleti stratégia 

teremt szorosabb kapcsolatot.  

ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Az oldategyensúlyi vizsgálatok során pH-potenciometriás titrálások és pH-függı ESR 

mérések alapján számítottuk ki a képzıdı részecskék összetételét és stabilitási állandóik 

számértékét. A rendszerekben elıforduló egyes komplexek szerkezetét, a pH-függı UV-Vis, 

CD, ESR és NMR spektroszkópiai módszerekkel tanulmányoztuk.  

A hhgh és hgd rendszerekben potenciálisan enzimutánzó vegyületek szuperoxid 

diszmutáz valamint pirokatechin oxidáz aktivitását tesztreakciókkal vizsgáltuk. Emellett a hgd 

esetében rekonstitúciós vizsgálatokat is végeztek, a Római Egyetemen, e peptidszekvenciának 

natív enzimben betöltött szerepének jobb megismeréséhez. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A bhbdpa renszerek 

1. Eredményeink szerint 1:1 fém-ligandum arány mellett ez az ötfogú ligandum rendkívül 

nagy stabilitású komplexeket alakít ki mind réz(II)-, mind vas(III)ionokkal.   

2. Az ESR és az UV-Vis mérések arra utalnak, hogy a [CuH2L], [CuHL] és [CuL] részecskék 

kialakulása során mikroszkopikus komplexképzıdési folyamatok játszónak le, melyek kötési 

izomerek kialakulását eredményezik. Kétszeres réz(II) feleslegnél pH 4 felett képzıdik a 

kétmagvú [Cu2L]  komplex, azonban pH 5 körül már csapadék válik le az oldatból. 

Figyelembe véve a {NH,PhO–} koordinációjú fémionok közötti gyenge spin-spin csatolást, 

azokat valószínőleg nem köti össze karboxiláthíd.  

3. Ekvimoláris vas(III) jelenlétében {NH,PhO–,COO–}, {2NH,2PhO–,COO–} és {2NH,2PhO–

,COO–,OH–} koordinációjú komplexek dominálnak az oldatban. A kétszeres mennyiségő 

vas(III)iont tartalmazó oldatban, pH 4 és 6 között, az [Fe2(OH)3L] részecske dominál, 

amelyben µ-karboxiláto-µ-hidroxohíd köti össze a központi fémionokat.  Tudomásunk szerint 

a bhdbpa az elsı olyan ötfogú ligandum, amely vízoldható kétmagvú vas(III)komplexeket 

képez.  

A hhgh rendszerek 

4. A fiziológiás pH-tartományban képzıdı {3N im} és {3Nim,OH–} koordinációjú [CuL] és 

[Cu(OH)L] komplexek említésre méltó sajátsága, hogy a legtöbb hisztidin tartalmú peptiddel 

ellentétben, itt a ligandum csak a három imidazolcsoportján keresztül koordinálódik a 

fémionhoz. Az amidnitrogének koordinációja csak pH 8 fölött jellemzı a rendszerben. Az 

ilyen multihisztidin peptidek egy teljesen új utat nyithatnak a II-es típusú rézproteinek 

modellezésben.  

5. Cink(II)ionok jelenlétében pH 7 körül csapadékképzıdést tapasztaltunk. A [ZnL] 

részecskében a cinktartalmú fehérjékben gyakori {3Nim} típusú koordináció valósul meg, 

azonban esetünkben még ez sem képes oldatban tartani a cink(II)ionokat. 

6. A semleges pH-tartományban képzıdı komplexek kiemelkedı SOD-aktivitással 

rendelkeznek ([CuL] IC50 = 0,13 µM és a [Cu(OH)L] IC50 = 0,15 µM). 
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7. Megállapítottuk, hogy a pH 8 körül képzıdı [CuH–1L] részecske, pontosabban az ebbıl 

kialakuló [CuL(dtbc)] terner komplex igen hatékonyan katalizálja a pirokatechin oxidációját 

oxigén jelenlétében. Ismereteink szerint ez volt az elsı példa arra, hogy réz(II)-peptid 

komplexek is alkalmasak lehetnek réztartalmú oxidázok funkcionális modellezésére.  

A hgd rendszerek 

8. A réz(II)-hgd rendszerben különbözı protonáltsági állapotú egy-, két- és hárommagvú 

komplexek képzıdnek. Ekvimoláris oldatban az {NH2,3Nim} koordinációjú [CuHL] komplex 

van jelen a semleges pH-tartományban. Az amid-nitrogének deprotonálódása csak pH 8 felett 

játszódik le. Fémfelesleg esetén számos izomer komplex kialakulására van lehetıség. A pH 

9,5 körül domináns [Cu2H–3L] és [Cu3H–5L] komplexekben valószínőleg {NH2,2N–,COO–+ 

Nim,2N–,Nim} ill. {NH 2,2N–,COO–+Nim,2N–,Nim+Nim,2N–,C=O} típusú koordináció alakul ki.   

9. Cink(II) jelenlétében a semleges pH-tartományban a lizin ε-aminocsoportján protonált, igen 

nagy stabilitású [ZnHL] komplex képzıdik. 2D NMR vizsgálataink szerint a fémion a 1His, 
3Asp, 4His, 5Met és 6His alegységeket érintı {NH 2,3Nim,SMet,COO–

Asp} típusú koordinációval 

bír. pH 8 körül a [ZnHL(OH)] részecske dominál az oldatban. A fémion megkötésében nyolc 

donorcsoport/atom vehet részt (NH2,4Nim,SMet,COO–
Asp,OH–), így valószínőleg több 

koordinációs izomer képzıdik, melyek viszonylag gyors cserében állnak egymással. 

10. Az egyensúlyi adatokból meghatározható pH = 7,4-nél az ún. látszólagos disszociációs 

kötési állandó (KD,M = Σ[HxL][M 2+
free]/Σ[MH xL], KD,Zn = 1,6×10–9 M, KD,Cu =  5,0×10–12 M), 

melyek hasonlóak az e fémionok transzportjában résztvevı fehérjék KD értékeihez. Ez a 

rendkívül nagy fémkötı képesség egyrészt megerısíti az N-terminális alegység ’chaperoning’ 

szerepét a réz(II) felvételében, másrészt hasonló szerepet vet fel a cink(II) esetén is. 

11. Eredményeink szerint a [CuHL] részecske igen jelentıs SOD utánzó képességgel bír (IC50 

= 0,19 µM), ami az enzim N-terminális részének multifunkciós szerepére utalhat. 
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