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I. BEVEZETÉS ÉS CÉLKIT ŐZÉSEK 

Régóta ismert, hogy az élı szervezetek számára bizonyos fémek létfontosságú jelentı-

séggel 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 katalizálnak, 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 mole-

kulatömegő 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 különbö-

zıek lehetnek. Különbséget teszünk szerkezeti, illetve funkcionális modellezés között. A 

metalloenzimek szerkezeti modellezése alatt a metalloproteinek aktív centrumát utánzó mo-

dellvegyületek 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 tevékenységének, 

az aktív centrum mőködésének jobb megismerését, illetve a gyakorlatban is használható kata-

lizátor 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 modellezésére több lehetıség 

is rendelkezésünkre áll. A közös bennük az, hogy a vizsgált ligandum(ok) segítségével a fém-

ion, enzimben megtalálható eredeti környezetéhez hasonló környezetet próbálunk meg létre-

hozni a vizsgált rendszerben. Megtörténhet ez, olyan szintetikus (nem-peptid) ligandumokon 

keresztül, amelyekben a szükséges donorcsoportok megfelelı helyzetben és egymástól megfe-

lelı távolságra helyezkednek el. További lehetıség, szintetikus peptid ligandumok vagy akár 

a natív fehérje egy bizonyos szekvenciáját tartalmazó, szintén peptid ligandumok alkalmazá-
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sa. 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 származék a bhbdpa (N,N’-bisz(2-hidroxibenzil)-2,3-diamino-propánsav) (1. ábra) 

vas(III) és réz(II) komplexeinek oldatkémiai saját-

ságait vizsgáltuk. A ligandum karboxilátcsoportja je-

lentıs 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.  

A bhbdpa egymagvú komplexei a protokatekuát 3,4-

dioxigenáz és a galaktóz oxidáz aktív centrumainak modellezésében bírhatnak jelentıséggel, 

míg a kétmagvú komplexek a binukleáris karboxilátidas 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 gyakran hisztidinben 

gazdag aktív centrumát modelleztük több imidazolgyőrőt tartalmazó peptid ligandumok 

segítségével. Munkám ezen része során egy, kettı vagy akár három fémion megkötésére al-

kalmas multihisztidintartalmú petidek réz(II)- ill. cink(II)komplexeit vizsgáltuk.  

 Az Ac-His-His-Gly-His-OH (hhgh) tetrapeptid (2. a ábra) kiválasztásánál célunk az 
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2. ábra A tanulmányozott hhgh (a) és hgd (b) peptidek szerkezete 
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volt, 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, valamint szerkezetének, izomériaviszonyainak meghatározására. A komplexek 

egyensúlyi és oldatszerkezeti tulajdonságainak ismeretében, elıre meghatározott körülmények 

közt, szuperoxid dizmutáz valamint pirokatechin oxidáz aktivitás viszgálatokat végeztünk, 

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

sajátságai és enzimutánzó sajátságaik között.  

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

teremt szorosabb kapcsolatot.  
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II. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

II.1. A vizsgált komplexekben elıforduló fémionok biológiai szerepének rövid összefog-
lalása 

 Munkánk során különbözı ligandumok vas(III)-, réz(II)- és cink(II)komplexeit vizsgál-

tuk. Az elıbb említett három fémion mind egyaránt létfontosságú az élı szervezetek számára. 

E három fémion közül a vas(III) található legnagyobb mennyiségben az élı szervezetben. A 

felnıtt emberi szervezet kb. 4 g vasat tartalmaz, amibıl mintegy 3 g hemoglobin formájában 

van jelen. A vastartalmú fehérjék talán két legfontosabb funkciója az oxigén szállítása és táro-

lása valamint elektrontranszfer folyamatok közvetítése. Az oxigén szállítását a hemoglobin 

végzi, míg tárolásáért a mioglobin a felelıs. Egyéb vastartalmú fehérjék, a citokrómok, 

ferredoxin és rubredoxin a felelısök mind az emberekben, állatokban, növényekben valamint 

baktériumokban végbemenı elektrontranszfer folyamatok közvetítéséért. Az elıbb említett 

fehérjéken túl egyéb vastartalmú fehérjék is vannak, amelyek magát a vasat szállítják és tárol-

ják. Ezek a fehérjék a transzferrin és a ferretin. Mindezek mellet a vas számos metalloenzim 

és metalloprotein aktív centrumának fı alkotóeleme. 

 A réz a növény- és állatvilágban egyaránt igen elterjedt, és redoxireakciói számos bio-

lógiai oxidációs folyamatban játszanak szerepet. A biológiai rendszerekben az átmenetifémek 

közül csak a vas és a cink fordul elı nála nagyobb mennyiségben. A felnıtt emberi szervezet-

ben a réz éppen az erıs komplexképzı sajátsága miatt többnyire fehérjékhez kötött formában 

(rézproteinekben) fordul elı. A biológiai szempontból aktív rézproteineket három fı típusba 

lehet sorolni [1]. 

- 1. típusú vagy ”kék” - rézproteinek [2] azok a proteinek, amelyek egyetlen rezet tartalmaz-

nak egy erısen torzult, 2N(imidazol)-, S(tiol)-, S(tioéter)-donoratomok által meghatározott 

koordinációs környezetben. Ez a réz(II)-re jellemzı síknégyzetesen torzult oktaéderes (4N-

donoratom) és a réz(I)-re jellemzı tetraéderes (4S-donoratom) koordináció közötti átmenetet 

jelenti. Ebbıl adódóan rendkívül hajlamos redoxi átalakulásokra. 

- A 2. típusú rézproteinekben, torzult oktaéderes koordináció valósul meg, erıs ekvatoriális és 

gyenge axiális kölcsönhatásokkal. A 2. típusú rézproteinek hasonlítanak leginkább az ”egy-

szerő”, torzult geometriával rendelkezı réz(II)komplexekre. Ebbe a típusba tartoznak többek 

közt a szuperoxid-dizmutáz enzimek. 

- A 3. típusú rézproteinek két réz(I)iont tartalmaznak kb. 360 pm távolságra. Ezekben a 

metalloenzimekben a réz a fehérjékhez hisztidil-oldalláncokon keresztül kapcsolódik. Ebbe a 

csoportba tartozó enzimek általában oxigenáz/oxidáz aktivitással is rendelkeznek. Ide tartozik 
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pl. a hemocianin, a tirozináz és pirokatechin oxidáz is. A hemocianin egy oxigénszállító 

enzim, míg a tirozináz és a pirokatechin oxidáz a polifenol oxidázok közé tartozik. A tirozináz 

a monofenolok difenolokká történı átalakulását katalizálja, míg a pirokatechin oxidáz 

oxidálja tovább a difenolokat o-kinonokká, miközben a molekuláris oxigén vízzé alakul. 

Újabban egy 4. típust is javasolnak, ami egy három réz(II)ionból álló egységet jelent. 

Ebbıl kettı egymással szorosan csatolt, míg a harmadik réz(II) ezektıl távolabb, egy egyen-

lıszárú háromszög csúcsán helyezkedik el. Ebbe a csoportba tartozik pl. az aszkorbinsav 

oxidáz enzim. 

A cink(II) biológiai szempontból az egyik legfontosabb fémion, az élet szinte minden 

formájához nélkülözhetetlen. A cink(II)ion redoxi tulajdonságaiból fakadóan, aktív cen-

trumukban cink(II)iont tartalmazó enzimek, redoxi folyamatok katalizálásában nem vesznek 

részt. (Kivételt képez ez alól az alkohol dehidrogenáz enzim, azonban itt sem változik a 

cink(II)ion oxidációs állapota a katalízis során.) Ezek az enzimek zömében hidrolitikus enzi-

mek, valamint számos esetben a cink(II)ion az enzimekben szerkezet stabilizáló szerepet tölt 

be pl. szuperoxid dizmutáz.  A két legismertebb cink(II)ion-tartalmú enzim (az elsıként felfe-

dezett cinktartalmú enzim) a szénsavanhidráz  és a karboxipeptidáz. Ezek mellett számos 

egyéb cink(II) enzim található az elı szervezetekben pl. a termolizin, elasztáz, alkohol 

dehidrogenáz és egyes szuperoxid-dizmutázok. Ezen enzimekben is a peptidláncban található 

hisztidin aminosavak imidazolil-oldalláncai a szerkezeti (harmadlagos szerkezet ki-

alakításában résztvevı) és katalitikus (aktív centrumban lévı) fémionok fı kötıhelyei. 

A cink egy újabban felfedezett szerepe azokhoz a fehérjékhez kapcsolódik, amelyek a 

DNS bázisszekvenciájának a felismerésében játszanak szerepet, a DNS replikációja során a 

genetikai információ átadását szabályozzák. Ezek az úgynevezett ”cink ujjak” (zinc fingers) 

9-10 cink(II)iont tartalmaznak tetraéderes koordinációban. Ezekben az enzimekben szintén 

fontos koordinációs hely az imidazolnitrogén, leggyakrabban 2N(hisztidin imidazol)-, 

2S(cisztein  tiolát)-koordináció valósul meg.   

A vas-, valamint cinktartalmú enzimek kapcsán szót kell ejtenünk a bíborsav foszfatáz 

enzimekröl. A bíborsav foszfatázok katalizálják az aktivált foszforsav-észterek, mint például a 

p-nirtofenil- vagy fenil-foszfátok illetve az ATP hidrolízisét a pH 4-7 közötti tartományban. A 

vörös futóbabban elıforduló bíborsav foszfatáz egy vas(III)- és egy cink(II)iont, míg az 

emlısökben található megfelelı enzim vas(II)- és vas(III)ionokat tartalmaz aktív formájában 

(3. ábra). (Az inaktív bíborsav foszfatázban két vas(III)ion van.) 
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Az aktív centrumban, amely a protein C-terminális végén helyezkedik el, a két fémiont 

egy karboxiláthíd (Asp-135) köti össze és mindkettı oktaéderes szerkezető. A vas(III)ionhoz 

ezen kívül Tyr, His, Asp oldalláncok, míg a cink(II)ionhoz His és Asn oldallánci csoportjai 

koordinálódnak. A polipeptidlánc donorcsoportjain kívül további három ligandum 

kapcsolódik a fémionokhoz, kiegészítve azok koordinációs szféráját: egy hidroxidion a 

vas(III), a szubsztrát (ill. annak távollétében egy vízmolekula) a cink(II) centrumhoz valamint 

egy µ-hidroxohíd, mely a két fémiont kapcsolja össze [4]. 

II.2.1. A salen és származékainak komplexkémiai viselkedése 

A salent elıször Pfeiffer és munktársai állították elı 1933-ban [110]. E ligandum 

számos átmentifémmel képes stabil komplexet kialakítani. Magának a salennek és 

származékainak fémkomplexeit igen kiterjedten tanulmányozták, mint egymavú dioxigenáz 

enzimek pl. vastartalmú dioxigenázok [130, 171, 172] és galaktóz oxidáz [167, 175, 176] 

potenciális modelljeit. Emellett számos salen származék komplexét alkalmazták különbözı 

szerves redoxreakicó katalizátoraként.  

A salen négy donorcsoporton (2NH,2PhO–) keresztül koordinálódhat a központi fémionhoz. 

A  ligandum a benne jelenlévı konjugált kötések 

miatt sokkal kevésbé flexibilis, mint a redukált 

származékai. Ebbıl és szerkezetébıl kifolyólag a  

salen komplexekre a síknégyzetes geometria 

jellemzı (4. ábra). Minazonáltal az alapvegyület 

vas(III)- [21] és réz(II)komplexeirıl [155,159] 

viszonylag korlátozott mennyiségő információ áll rendelkezésre az irodalomban. Köztudott, 
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4. ábra Az [ML] salen-komplex 
sematikus szerkezete 
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3. ábra Az emlısökben (a) valamint a vörös futóbabban (b) található bíborsav foszfatáz enzim aktív 
centruma  
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hogy a fentebb említett enzimek aktív centrumának modellezéséhez nem sík-koordinációs 

geometria kialakítására alkalmas ligandumokra van szükség. Ebbıl kifolyólag nagy 

mennyiségő, fıleg tripodális ill. nagy térkitöltéső csoportokat tartalmazó salen-származék 

fémkomplexeit tanulmányozták, mint potenciális enzim modelleket. 

II.2.2. Aminosavak és peptidek sav-bázis és komplexkémiai viselkedése 

Az aminosavak és peptidek semleges pH-n ikerionos formában fordulnak elı és egy 

proton felvételére (pKkarboxil~2-2,5), illetve leadására (pKamino~9-10) képesek. Átmeneti-

fémionokhoz az α-amino és a karboxilátcsoporton keresztül koordinálódnak. A kialakuló öt-

tagú kelátgyőrő (5. ábra) miatt a képzıdı komplex igen stabilis. 

Az aminosav oldalláncában található egyéb donor-atomok mo-

lekulán belüli helyzetüktıl és minıségüktıl függıen jelentısen 

módosíthatják a kialakuló komplex szerkezetét, stabilitását [5, 

6]. A peptidekben található amidkötés két újabb, fém 

megkötésére alkalmas donoratomot (amidnitrogén és 

karboniloxigén) tartalmaz, ami további jellegzetes koordinációs 

módok kialakulását teszi lehetıvé. Az oldalláncbeli donoratomok pedig még tovább növelik a 

fémion-bioligandum kölcsönhatás sokszínőségét. A kialakuló komplexek szerkezetét a 

különbözı donorcsoportok sav-bázistulajdonságai és egymáshoz viszonyított térbeli helyzete 

határozzák meg. 

A dipeptideket az aminosavakkal összevetve megállapítható, hogy az aminocsoport 

bázicitása és a karboxilcsoport savassága is csökken, mivel a két csoport egymástól távolabb 

helyezkedik el, mint az aminosavakban és ezáltal a hidrogénhíd kialakulásának valószínősége 

egyre kisebb. A peptidlánc további növelése azonban már nem eredményez jelentıs változást 

a láncvégi csoportok bázicitásában. Az amidnitrogén nemkötı elektronpárjának delokalizáció-

ja miatt nem Lewis-bázis. A szén-nitrogén kötés jelentıs (40 %) kettıskötés karaktere miatt 

az amidcsoport planáris és rendkívül gyenge savként illetve bázisként viselkedik.  Di-, tri- és 

oligopeptidek esetén az amino- és a karboxilcsoport már túlságosan távol helyezkedik el 

egymástól, így nem tud öttagú kelátgyőrő képzıdni a két terminális helyzető csoporton 

keresztül. Azonban az átmenetifémionok egy része (pl.: arany(III)-, palládium(II)-, réz(II)-, 

nikkel(II)- és néhány esetben a cink(II)ion) képes elısegíteni a peptidek amidnitrogénjének 

deprotonálódását. Így ezen fémionok esetében is kialakulhatnak stabilis, csatolt kelátgyőrők, 

és ezek együttes koordinálódásával kialakul a peptidszerő-koordináció a fémion körül.  
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5. ábra Az egyszerő 
aminosavakkal kialakuló 

kelátgyőrő szerkezete 
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II.2.3. Terminálisan védett peptidek komplexkémiai viselkedése  

A két láncvég koordinációs kémiai viselkedésének tanulmányozására a legegyszerőbb 

modellvegyületek a glicinamid (N-terminus) és az N-acetil-glicin (C-terminus) (6. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

Az N-acetil-glicin a karboxilátoxigénen keresztül egyfogú ligandumként koordinálódik a fém-

ionhoz [7], igen kis stabilitású komplexet képez (réz(II)ion esetén logK = 1,3, más fémionok 

esetén még kisebb). Ez a kölcsönhatás nem képes megakadályozni a fémion hidrolízisét, hid-

roxid csapadék leválása tapasztalható. A karboxilátcsoporttal kelátképzı helyzetben lévı 

peptidnitrogén koordinálódása csak deprotonálódása után következhetne be, ezt azonban ed-

dig nem sikerült kimutatni.  

A glicinamid kétfogú ligandumként viselkedik, az aminonitrogén és a karboniloxigén 

részvételével öttagú kelátgyőrő alakul ki [8]. Ez a kötésmód a peptidek átmenetifém-

komplexeire is jellemzı. Ez a koordinációs mód a kétértékő 3d átmenetifém-ionok esetén 

képzıdı komplexeknek a monodentát karboxilát-koordinációnál nagyobb stabilitást kölcsö-

nöz, így a fém-hidroxid csapadék leválása nem következik be. Ezen öttagú kelát stabilitása 

azonban kisebb, mint aminosavak esetén, hiszen az aminonitrogén mellett nem a negatív töl-

téssel rendelkezı karboxilát-, hanem a semleges karboniloxigén található a fémion-

koordinációs szférájában. Réz(II)- és néhány egyéb fémion esetén enyhén lúgos közegben a 

glicinamid amidnitrogénjének deprotonálódása és koordinálódása is bekövetkezik, az 

amidcsoport deprotonálódását jellemzı pK értéke legalább hét nagyságrenddel csökken a sza-

bad ligandumhoz viszonyítva. 

II.2.4. Nem-koordinálódó oldallánccal rendelkezı peptidek, a hisztidin és hisztidin-
tartalmú peptidek komplexkémiai viselkedése  

A glicinbıl és alaninbıl felépülı peptidek a legegyszerőbb oligopeptidek. A réz(II) 

koordinálódása az oligoglicinhez vagy oligoalaninhoz, az N-terminális aminonitrogénen 

kezdıdik. Majd a szomszédos karboniloxigén koordinálódása egy viszonylag stabil öttagú 

kelátgyőrő kialakuláshoz vezet [9, 10, 11, 12]. Magasabb pH-kon a fémion képes elısegíteni 

a peptid amidnitrogénjeinek egymást követı deprotonálódását és koordinálódását. Ez a 

CH3 CH2 C

O

NH2

NH CH2 C

O

OH

C

O

CH3

 
 

 a          b 
 

6. ábra A glicinamid (a) és az N-acetil-glicin (b) szerkezeti képlete 
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folyamat egészen a pH 9-10 körül képzıdı [MH–3L] 2–  4N-es részecske  kialakulásáig tart (7. 

ábra).  

Az oligoglicinkomplexek oldatszerkezeti formáit, melyek megegyeznek az 7-es ábrán 

látható réz(II)-tetraalanin rendszerben kialakuló különbözı protonáltsági fokú komplexek 

szerkezeteivel, a réz(II) diglicin- [13], triglicin- [14, 15], tetraglicin- [16] és pentaglicin-

komplexek [17] egykristályainak röntgen vizsgálata során kapott eredmények is alá-

támasztják.  

A csatolt öttagú kelátgyőrők képzıdése extra stabilitást eredményez, ami a koordinációs 

folyamat hajtóereje. Ez mintegy 10 logaritmus egységgel csökkenti le [9, 11, 12] az elsı 

amidnitrogén pK értékét. A réz(II)komplexek kialakulása során az egyes amidnitrogének 

deprotonálódásai gyakran jól elkülönülnek egymástól, ami az amidnitrogének egymást követı 

koordinálódása során, számos más peptid esetében jelenlévı kooperativitás hiányára utal.  

Noha a csak glicint tartalmazó oligopeptidek a nekik megfelelı oligoalaninokhoz hasonló 

módon koordinálódnak a réz(II)ionhoz, az oligoglicinek mégis stabilabb komplexeket 

képeznek mint alanin megfelelıik. Ennek oka nyilvánvalóan a glicin alegységek flexibilitása, 

mely az oldalláncukban metil szubsztitunest tartalmazó oligoalaninokhoz képest csökkenti a 

kelátgyőrőkben jelenlévı feszültséget és ezáltal stabilizálja a komplexet. A tetraalanin és 

tetraglicin peptidláncának meghosszabbítása egy további aminosavval pentapetiddé 
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7. ábra A réz(II)-tetraalanin rendszer lépcsızetes komplexképzıdési sémája 
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megnöveli a végsı 4N-es {NH2,N
–,N–,N–} komplex stabilitását, miközben a 3N-es, {NH2,N

–

,N–,O} koordinációval rendelkezı részecskék stabilitása csökken [9, 11, 12, 18, 19, 20].  

Cink(II)ionokkal egyszerő peptidek esetén, pH 5 felett a terminális aminocsoport és a 

szomszédos karbonilcsoport részvételével [ZnL]+ komplex alakul ki az elıbb a réz(II)ionnál 

leírtakhoz hasonlóan [22]. Magasabb pH-n polimer szerkezető komplexek képzıdése 

feltételezhetı, amelyekben valószínőleg hidroxohidak kapcsolják össze a cink(II)ionokat. 

Néhány speciális esettıl eltekintve az ilyen semleges töltéső komplexek, ill. az esetleges 

képzıdı Zn(OH)2 rossz oldhatósága miatt, pH 7 felett csapadék leválása figyelhetı meg.  

 A hisztidin három donorcsoportjának kooperativitása lehetıvé teszi két csatolt 

kelátgyőrő keletkezését, ahol egy öttagú {NH2,COO–} aminosav típusú és egy hattagú {NH2, 

Nim} hisztaminszerő-koordinációval rendelkezı rész található csatolva. Az öt- és hattagú 

győrők nagy termodinamikai stabilitása, a nagyobb tagszámú kelátgyőrőkkel szemben azt 

eredményezi, hogy a fémion megkötése során inkább az N(3) imidazolnitrogén vesz részt a 

kelátgyőrőben, mintsem az N(1) nitrogén. A hisztidin fentiekben leírt koordinációs módja 

részben a hisztindintartalmú peptidekben is megmarad. Ezekkel a peptidekkel kialakuló 

komplexekben, a hisztidin aminosavhoz hasonlóan, maga a hisztidin egység két 

nitrogéndonort (Nim,N–) és egy hat(hét)tagú kelátgyőrő kialakulásának a lehetıségét biztosítja. 

Azonban, mint azt majd késıbb látni fogjuk, a hisztidintartalmú peptidek koordinációs 

sajátságai rendkívüli mértékben függnek a hisztidinnek a peptidben elfoglalt a helyétıl [25].            

A hisztidiloldalláncnak, már a protonálódási folyamatokban is megmutatkozó sajátsága a 

tautomer szerkezetek egymás melletti jelenléte. Ezt azt jelenti, hogy mind az N(1)-("pirrol-

típusú"), mind az N(3)-as ("piridin-típusú") nitrogénjén bekövetkezhet a protonálódás (8. áb-

ra) vagy a fémion koordinációja [23]. Ezeket a tautomerizációs egyensúlyokat 1H-, 13C-, 14N- 

és 15N-NMR spektroszkópia segítségével lehet nyomon követni. Valamennyi vizsgálat   
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8. ábra A hisztidin protonálódási és tautomerizációs egyensúlyai 
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azt mutatta, hogy a semleges töltéső formában az N(1)H izomer a stabilisabb, sıt szilárd 

fázisban már csak ez fordul elı [24]. A hisztidil oldalláncnak nemcsak a peptidek, fehérjék 

sav-bázis tulajdonságaiban, hanem azok fémkötı képességében is meghatározó szerepe van. 

Általánosan megállapítható, hogy egy imidazolil-oldalláncot C-terminális részen tartalmazó 

dipeptid amidnitrogénjének a deprotonálódását elısegíti az oldallánc fémionnal való 

kölcsönhatása. Oligopeptidekben ugyanígy a nem N-terminális helyen lévı oldallánc elısegíti 

az elıtte lévı amidnitrogén deprotonálódását. Ezzel szemben az olyan peptidek fémkötı 

sajátsága, amelyekben a hisztidin N-terminális pozícióban van, eltér a többi His-peptidtıl, 

minthogy az N-terminális hisztidin révén kialakuló {NH 2,Nim} hisztaminszerő-koordináció 

nagy stabilitása [26,27,28], a magasabb pH-k irányába tolja el (pH 6 fölé), sıt meg is 

akadályozhatja az amidnitrogének fémion indukált deprotonálódását. Utóbbi azzal 

magyarázható, hogy ligandumfelesleg esetén hisztaminszerő koordinációval [CuL2] 

összetételő biszkomplex képzıdik (9. ábra). Ez a komplex már elég stabilis ahhoz, hogy 

megakadályozza a peptid amidcsoportjának deprotonálódását és a fémion koordinációs 

szférájába kerülését.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha a hisztidint kettes helyzetbe építjük be a peptidbe, akkor lehetıvé válik az amino-, 

az amid- és az imidazolnitrogének egyidejő 

koordinációja a komplexben. Ennek a típusnak a 

Gly-His dipeptid a legegyszerőbb képviselıje. pH 4 

környékén a [CuH–1L] (10. ábra) a domináns 

részecske és az is marad egészen pH 10-ig [29, 30, 

31]. Ennek a komplexnek a különösen nagy 

stabilitása egy csatolt öttagú {NH2,N–} és hattagú 

{N –,Nim} kelátgyőrőpár kialakulásának az ered-

ménye. Ez a kelátrendszer a réz(II) körüli lehetséges 

négy ekvatoriális koordinációs pozícióból csak hármat vesz igénybe. A negyedik pozíciót egy 
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9. ábra A réz(II)-Gly-His rendszerben képzıdı [CuL2] komplex szerkezete 
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második Gly-His molekula vagy egy másik ligandum töltheti be. Magasabb pH-n ebbe a 

pozícióba koordinálódhat egy másik Gly-His egység deprotonált N(1) nitrogénje. Így egy 

egyedülálló négy imidazolátóhidas [Cu4H–8L4]  tetramer komplex képzıdik [27, 30]. 

A [CuH–1L] részecskét, hasonlóan kiemelkedıen stabilnak találták az Ala-His [32], Gly-His-

Gly [33, 34], glicilhisztamin [35] és a Gly-His-Lys [32, 36, 37] ligandumokkal képzett 

komplexeknél is. Az utóbbi peptid egy emberi szövet egyik növekedési faktora, mely csak 

akkor kezd mőködni, miután kialakult a réz(II)komplexe. Ez a tény megerısíti a tridentát 

Xaa-His típusú aminosavak réz(II)-koordinációjának specifikusságát és biológiai fontosságát. 

Másfelıl a Lys-részlet ε-aminocsoportjának jelenléte a Gly-His-Lys peptidben nincs hatással 

a komplexképzıdési egyensúlyokra. A réz(II)-Gly-His [38], Gly-His-Gly [39] és Gly-His-Lys 

[40] komplexek röntgenszerkezete is alátámasztja a 3N-es koordinációt a [CuH–1L] 

részecskében.  

A Gly-His/Ala-His ligandumot tartalmazó rendszerekben a rézhez hasonlóan a cink(II)ionnal 

is [MH–1L] 2–
 
összetételő komplex képzıdik, ahol a terminális aminonitrogén, deprotonált 

amidnitrogén és imidazol-N(3) donoratomok vesznek részt a koordinációban [26, 27, 41]. E 

komplex kialakulása során még nem válik telítetté a cink(II)ion koordinációs szférája, így a 

fémion-ligandum aránytól és a pH-tól függıen egy második ligandum vagy hidroxidion 

léphet be a szabad helyekre.  

A karnozin (β-alanilhisztidin), a kettes helyzetben hisztidint tartalmazó peptidek egy 

speciális esete, mivel a β aminosav jelenléte az egyes pozícióban mindkét potenciális 

kelátgyőrőt hattagúvá teszi (egy 6+6-os csatolt kelát alakul ki). Híg oldatokban, pH 7-10 

tartományban domináns, [CuH–1L] összetételő részecskékben alakul ki ez a csatolt kelát [29, 

42]. Nagyobb koncentrációknál a fontosabb részecske egy dimer, a [Cu2H–2L2]  [26, 29, 42, 

43] komplex. E szimmetrikus dimer röntgenszerkezete [44] azt mutatja, hogy a rézhez az 

egyik karnozin molekula {NH2,N–,COO–} típusú koordinációval kötıdik, míg a negyedik, 

szabad ekvatoriális pozíciójába a másik 

ligandum imidazolgyőrője koordinálódik.  

A peptidben hármas pozícióban elhelyezkedı 

hisztidin lehetıvé teszi egy hármas csatolt 

kelátrendszer kialakulását. Ennek a típusnak a 

legegyszerőbb képviselıjével, a Gly-Gly-His-el 

kialakuló réz(II)komplex képzıdése során pH 

4–5 közt az amidcsoportok  kooperatív depro-

tonálódása megy végbe [33, 45, 46] (11. ábra). 
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11. ábra A Cu(II)-Gly-Gly-His rendszerben 
képzıdı [CuH–2L] komplex szerkezete 
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Ezek a 4N-es, {NH2,N
–,N–,Nim} típusú koordinációval rendelkezı komplexek igen nagy 

stabilitással rendelkeznek. Az 1-es táblázat foglalja össze a korábban publikált stabilitási 

állandókon alapuló, 1:1 fém-ligandum aránynál, 7,4-es pH-n szabad réz(II) egyensúlyi 

koncentrációkkal végzett és idealizált számítások eredményeit. Ezek az adatok arra utalnak, 

hogy a Gly-Gly-His tízszer hatékonyabb a réz(II)ionok megkötésében, mint a Gly-His és 200-

szor hatékonyabb, mint az Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr-NH2, ami a hisztidint nem tartalmazó 

peptidek közül a legjobb komplexképzı ligandum. 

1. táblázat A teljes réz(II)ion koncebtrációbol számolt szabad réz(II)ion egyensúlyi koncentrációi pH 
7,4-nél, a táblázatban látható peptidek jelenlétében ([peptidtot.]=[Cu(II) tot.]=1 mmol dm–3) 

     Peptid                                              p[Cu2+]  (pH 7,4)                                    hivatkozás 
Gly-Gly-Gly-Gly                                     4,98                                                           [9] 
Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-NH2                      4,66                                                          [19] 
Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr-NH2                      5,85                                                          [19] 
Gly-His                                                    7,16                                                          [29] 
Gly-Gly-His                                             8,11                                                          [46] 

 

Az N-terminális amino- és az imidazol-donorcsoportok elkülönülése, a hisztidint négyes 

pozícióban tartalmazó peptidekben, lecsökkenti az olyan csatolt kelátgyőrők egymást 

követı összehangolt keletkezésének lehetıségét, amelyekben az amino- és az imidazolcsoport 

egyidejőleg vesz részt. Ennek az az oka, hogy öt vagy több potenciális nitrogéndonor jut a 

fémion körüli négy ekvatoriális helyre. A réz(II)ion Gly-Gly-Gly-His és Ala-Gly-Gly-His 

peptidek és ezek terminálisan védett származékaival (Boc-Ala-Gly-Gly-His, Ala-Gly-Gly-

His(π-bom) (π-bom=Nπ-benzoximetil), Ala-Gly-Gly-His-OMe) képzett komplexei biztosí-

tottak lehetıséget az ebbe a típusba tartozó komplexek tanulmányozása [47]. Ezek a kísérletek 

bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy ezen petidek komplexeiben az C-terminális hisztidin és 

nem az N-terminális aminocsoport viselkedik horgonydonorcsoportként. Az N-terminális 

aminocsoport csak másodikként, a semleges pH-tartományban, koordinálódik a réz(II)ionhoz, 

egy 15 tagú makrokelátgyőrőt {NH 2,Nim} kialakítva ezzel (12. ábra). Az amid 

deprotonálódások, ezt követıen, magasabb pH-n folyamatosan játszódnak le. Mivel a 

hisztidin C-terminális helyzetben van, ezért a fejezet elején már tárgyaltaknak megfelelıen, az 

imidazolhoz közelebbi amidcsoport(ok) koordinációja a kedvezményezett. A pH növelésével 

két egymást szorosan követı deprotonálódás megy végbe, melynek során egy 5+6-os csatolt 

kelát {Nim,N–,N–} jön létre.  Ezt követıen az utolsó amid deprotonálódása és koordinálódása 

során egy 5+5+6-tagú, három csatolt kelátgyőrőt {N im,N–,N–,N–} tartalmazó részecske 

képzıdik (12. ábra). Az N-terminális aminocsoport nem vesz részt a koordinációban.  
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Ilyen jelenséget nem figyeltek meg sem acetilezett, sem acetilezetlen N-terminális 

aminocsoporttal rendelkezı Xaa-Yaa-His tripeptid-komplexeknél [48]. Ez a jelenség felelıs, a 

vérnyomás szabályozásáért felelıs emberi hormon, az angiotenzin II egyedi koordinációs 

sajátságaiért [48].  

Az elıbb leírtakkal ellentétben, Sóvágó és munkatársai által, hasonló rendszerben végzett 

vizsgálatok szerint, a hisztidint négyes helyzetben tartalmzó peptidek réz(II)komplexeiben az 

N-terminális aminocsoport tölti be a horgonydonorcsoport szerepét [212]. Eredményeik 

szerint pH 10 fölött lejásztódik a harmadik amidnitrogén deportonálódása és koordinálódása, 

mely folyamat során az {NH2,N
–,N–,Nim} típusú koordinációval rendelkezı részecske 

ekvatoriális síkjából kiszorul az imidazolnitrogén. E folyamat végeredménye egy {NH2,N
–,N–

,N–+Nim} pentakoordinált részecske, melyben az imidazolcsoport axiális helyzetben 

kapcsolódik a központi réz(II)ionhoz [212].  

Az elıbb említett angiotenzin II-ben, Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe aminosav 

szekvencia van jelen. Ebben a peptidben az N-terminális amino- és imidazolcsoportokat négy 

aminosav választja el egymástól. Az angiotenzin II és analógjai (Asp-Arg-Val-Tyr, Ac-Tyr-

Ile-His, Ac-His-Pro-Phe [48] és az Arg-Val-Tyr-Ile-His, Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His [49]) 

peptidek esetében is azt tapasztalták, hogy ha az N-terminális amino- és imidazolcsoportok 

közti szeparáció több mint két aminosav, akkor a hisztidin játssza a horgonydonorcsoport 

szerepét. Az angiotenzin II, Arg-Val-Tyr-Ile-His és az Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His (hisztidin-

egységet ötös és hatos pozícióban tartalmazó peptidek) esetében a semleges pH- 

tartományban az Ile és His nitrogéndonoratomokat tartalmazó 3N-es {Nim,N–,N–} komplex a 

domináns. Ezeknél a peptideknél nem alakul ki a C-terminális oldalon, olyan 4N-es 

koordináció, melyben a hisztidin is részt vesz. Ehelyett pH 9 körül a réz(II) átvándorol a 

peptid N-terminális részére, ahol klasszikus 4N-es {NH 2,N
–,N–,N–}  komplex képzıdik, ami 
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12. ábra A Cu(II)-Gly-Gly-Gly-His rendszerben képzıdı [CuL] és [CuH–3L] komplexek 
szerkezete 
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megegyezik az Asp-Arg-Val-Tyr peptidnél kialakuló koordinációs móddal. Az elıbb leírtak, 

jó összhangban vannak a Gly-Gly-Gly-His ill. Gly-Gly-Gly-Gly-His peptidek réz(II)-

komplexeinél megfigyelt jelenséggel [212].  

Az öt- és hattagú C-terminális pozícióban hisztidint tartalmazó peptidek megfelelı méretük 

miatt már alkalmasak lehetnek arra, hogy az imidazolgyőrő axiális helyzetben koordinálódjon 

a már telített, 4N-es, koordinácós szférával rendelkezı központi fémionhoz. Ezt a 

komplexstabilitást növelı jelenséget tapasztalták pl. az Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His peptidnél is 

ellentétben az Arg-Val-Tyr-Ile-His-nel illetve magával az angiotenzin II-vel.  

Sóvágó és munkatársai szerint a hisztidint ötös és hatos helyzetben tartalmzó petideknél 

ugyan kialakul a végsı 4N-es {NH2,N
–,N–,N–} koordináció, azonban a hisztidin nem 

koordinálódik a közonti fémionhoz axiális pozícióban, hanem szabadon marad [212].  

A His-His a legegyszerőbb peptid, ami egynél több hisztidint foglal magában. Ez a 

peptid réz(II)ionok jelenlétében, a pH-tól függıen három domináns koordinációs mód 

kialakítására képes [50]. pH 4-nél [CuHL] részecske képzıdik, melyben az N-terminális 

végen 2N-es {NH2,Nim} hisztaminszerő-koordináció valósul meg. pH 5-6-nál egy további 

deprotonálódás során a [CuL] részecske képzıdik, melyben a Gly-His peptid [CuH–1L] 

részecskéjének szerkezetéhez (11. ábra) hasonló koordináció alakul ki. A hisztidin 

imidazoljának deprotonálódása (pK=7) során a dimer [Cu2H–2L2] komplex képzıdik, melyben 

a központi fémion koordinációs szférája megegyezik a fejezet elején tárgyalt karnozin analóg 

részecskéjének szerkezetével. A His-His peptidhez egy további Gly-Gly egység kapcsolása 

nem változtatja meg a réz(II) koordinációs módját. Ezt az enyhén lúgos pH-n végzett 

spektroszkópiai mérések is alátámasztják [51].  

Hasonló körülmények közt a His-Gly-His-Gly és a Gly-Gly-His peptidekkel képzıdı réz(II)- 

komplexek koordináiós szféráiban résztvevı donorcsoportok {NH2,N–,N–,Nim} megegyeznek. 

Másfelıl a réz(II)-Gly-His-Gly-His rendszerben meglehetısen összetett komplexképzıdési 

folyamatok játszódnak le [52]. A pH 4-5-nél jelenlévı, síknégyzetes geometriájú, Gly-His-

típusú koordinációval rendelkezı [CuL] részecske a pH 6-nál végbemenı axiális (4His) 

imidazol-koordinációnak ([CuH–1L]  komplex) köszönhetıen négyzetes piramisos geometriába 

megy át. pH 7-nél további átrendezıdés következik be, aminek egy torzult trigonális 

bipiramisos szerkezető [CuH-2L] részecske az eredménye. E komplex ekvatoriális síkjában a 

triglicinéhez hasonló {NH2,N–,N–} koordináció található, míg az axiális pozíciókban a két 

imidazol koordinálódik  {NH2,N–,N– +Nim,Nim} [53]. 

A Gly-His-Gly-His-Gly-His-Gly-His peptid komplexképzı sajátságai [54] további 

bizonyítékokat szolgáltatnak arra, hogy a réz(II)ion koordinációs szférájának alakulása 
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14. ábra A Cu(II)-Ac-His-Val-His-NH2 
rendszerben képzıdı [CuL]2+ komplex 

szerkezete 

nagyban függ a peptidszekvencia változásától. pH 5-nél mind a négy hisztidinimidazol 

koordinálódik a réz(II)ion ekvatoriális síkjában, míg magasabb pH-n a deprotonált 

amidcsoportok elkezdik kiszorítani az imidazolokat a koordinációs szférából. Ehhez hasonló 

tendenciát a polihisztidinnél is megfigyeltek, ahol semleges pH-n már, mind az imidazol- és 

az amidnitrogéndonorok részt vesznek a központi réz(II)ion körül kialakuló koordinációs 

szférában. 

A két hisztidint tartalmazó peptidek között tanulságos összehasonlításra adnak lehetıséget 

a His-Val-His, a fentebb már tárgyalt His-Gly-His-Gly és a mindkét végén védett Ac-His-

Val-His-NH2 ill. Ac-His-Gly-His-Gly ligandumok réz(II)komplexei [55-58]. Mind a két nem 

védett peptid (His-Val-His, His-Gly-His-Gly) esetén, pH 4 körül hisztamin típusú {NH2,Nim} 

komplex képzıdik, ami His-Gly-His-Gly-nél egyetlen lépés során alakul át {Nim,N–,N–,Nim} 

koordinációjú (13. ábra), már pH 5 

körül domináns   [CuH–2L] komplexé. 

A His-Val-His esetében,  valószínőleg 

a valin oldallánc amid-koordinációt 

gátló hatása miatt [59], pH 5,5 

környékén elıbb egy {NH2,Nim,Nim} 

típusú komplex válik dominánssá. 

Csak ezután válik lehetségessé, két 

amidnitrogén kooperatív deproto-

nálódása révén, az elıbbihez hasonló, {NH2,N
–,N–,Nim} koordinációjú komplex kialakulása. 

His-Gly-His-Gly esetén pH 8 felett a harmadik amidcsoport részvételével az {NH2,N
–,N–,N–} 

koordinációs szférájú részecske képzıdik. Ligandumfeleslegnél csak a tripeptid (His-Val-His) 

jelenlétében képzıdnek biszkomplexek. A védett származékoknál az N-terminális imidazol 

átveszi az aminocsoport szerepét. A savas 

pH-tartományban torzult szerkezető makro-

kelátot tartalmazó [CuL]2+ összetételő 

komplex (14. ábra) képzıdik, melyben csak 

két hisztidin imidazolnitrogén kötıdik a 

központi fémionhoz. Majd az elıbbiekhez 

hasonlóan, {Nim,N–,N–,Nim} koordinációjú 

komplex(ek) dominál(nak) a semleges pH-

tartományban. A három amidcsoportot 

tartalmazó {N–,N–,N–,Nim} részecske képzı- 
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13. ábra A Cu(II)-Ac-His-Val-His-NH2 rendszerben  

képzıdı [CuH–2L] komplex szerkezete  
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dése jelentısen eltolódik a magasbb pH-k irányába, ez csak pH 10 felett válik dominánssá.        

 Az utóbbi idıben egyre több publikáció született a három hisztidint tartalmazó 

peptidek fémkomplexei kapcsán. Ezek egyike az amiloid prekurzor protein egyik nagy affini-

tású réz(II)-kötıhelyét modellezı réz(II)-Ac-His-Leu-His-Trp-His-NH2 rendszer [60], amely-

ben pH 5 körül egy {3Nim} koordinációjú részecske dominál, majd ez pH 6-8 tartományban, 

két átfedı deprotonálódás során egy torzult szimmetriájú, {4N+N} koordinációjú komplexszé 

alakul. Ez utóbbi megegyezik az elıbb tárgyalt Ac-His-Val-His-NH2 és Ac-His-Gly-His-Gly 

komplexek esetén képzıdı {N im,N–,N–,Nim} típusú szerkezettel, ami egy axiális irányú 

imidazol-koordinációval egészül ki. 

Az elızı Ac-His-Leu-His-Trp-His-NH2 peptidhez hasonló, N-terminálisan védett His-

Xaa-His-Xaa-His szekvenciát tartalmazó peptidek (Ac-His-Ala-His-Val-His-NH2, Ac-His-

Val-His-Ala-His-NH2, Ac-His-Pro-His-Ala-His-NH2 és az Ac-His-Ala-His-Pro-His-NH2) 

fémkomplexeit vizsgálták a Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén 

[210, 211]. Eredményeik szerint, mind a hat ligandum igen hasonlóan viselkedik réz(II)ionok 

jelenlétében [211]. E rendszerben monodentát részecske képzıdése nem volt megfigyelhetı, 

azonnal két imidazolcsoportot tartalmazó makroklát képzıdik. Majd ezt követıen, a semleges 

pH-tartományban megjelenik a [CuL] makrokelát, amelyben a három hisztidinnitrogén, 

esetleg az aszparaginsav karboxilátcsoportja koordinálódik. pH 7 felett kivétel nélkül, minden 

rendszerben a {3Nim} típusú koordinációval rendelkezı részecskébıl két amidnitrogén 

koopertív deprotonálódása során a korábban már említett {Nim,N–,N–,Nim} koordinációjú 

komplex képzıdik. Végül egy további amidnitrogén kiszorítja az egyik imidazolcsoportot a 

koordinációs szférából és  a  4N-es három amid- és egy imidazolcsoport által{N–,N–,N–,Nim} 

koordinált részecske alakul ki az oldatban. Az Ac-His-Ala-His-Val-His-NH2 
és az Ac-His-

Val-His-Ala-His-NH2 
peptideknél, a donorcsoportok nagy számának köszönhetıen, izomerek 

kialakulását is megfigyelték az oldatban. E peptidek réz(II)komplexeiben megvalósulhat N- 

vagy C-terminális {Nim,N–,N–,Nim} típusú koordináció.     

Ugyanezek a peptidek (Ac-His-Ala-His-Val-His-NH2 
és az Ac-His-Val-His-Ala-His-NH2), 

megfelelı fém-ligandum arány mellet két ekvivalens réz(II)ion megkötésére is képesek. 

Semleges pH-n széles tartományban az {Nim,N–,N–,Nim/N–,N–,Nim} koordinációs móddal 

rendelkezı kétmagvú részecske a domináns. Majd magasabb pH-n {N –,N–,N–,Nim+Nim/OH–

,N–,N–,Nim} koordináció alakul ki a két központi réz(II)ion körül.       

Az Ac-His-Ala-His-Val-His-NH2, Ac-His-Val-His-Ala-His-NH2, Ac-His-Pro-His-Ala-His-

NH2 és az Ac-His-Ala-His-Pro-His-NH2 pentapeptidek cink(II)komplexeit is vizsgálták [210].  
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Ekvimoláris oldatban pH 8 körül csapadékképzıdés volt megfigyelhetı, ezért kétszeres 

ligandum felesleg mellet is végeztek méréseket. Kezdetben a réz(II)iont tartalmazó 

rendszerekhez hasonlóan {2Nim}, majd {3Nim} koordinációjú makrokelátok alakultak ki. A 

lúgos pH-tartományban két deprontonálódás megy végbe, melyek vegyes hidroxokomplexek 

({3N im,OH–} és {3Nim,2OH–}) kialakulásához vezetnek. E hidroxokomplexek 1:1 fém-

ligandum arány mellet, magas pH-n már nem képesek oldatban tartani a cink(II)ionokat. 

II.3. A szuperoxid dizmutáz és pirokatechin oxidáz enzimekrıl 

Az élı szervezetekben különbözı aerob folyamatokban erısen toxikus szuperoxid-

gyökanionok keletkeznek. A szuperoxid aniont számos enzim is elıállítja (pl. xantin oxidáz). 

Habár az immunrendszerben egyes makrofágok felhasználják a fertızéssel szembeni védeke-

zés során, alapjában véve a szervezet számára káros hatású. Ezek a rendkívül reakcióképes 

gyökök redoxireakcióba léphetnek olyan létfontosságú molekulákkal, mint a fehérjék és a 

nukleinsavak. A reakciók során bekövetkezı változások könnyen vezethetnek például rákos 

sejtek kialakulásához. Természetesen az evolúció során az élılényekben kialakult egy véde-

kezı rendszer a szuperoxid-gyökök ellen, aminek alapjai a szuperoxid dizmutáz (SOD) en-

zimek. Feladatuk a szuperoxid-gyökanionok lebontása molekuláris oxigénre és hidrogén-

peroxidra (a keletkezı H2O2 lebontását vízre és molekuláris oxigénre a kataláz enzimek vég-

zik). A szuperoxid dizmutázoknak több fajtája is ismert. Vas(III)ion-tartalmú SOD enzim 

található az alacsonyabb fejlettségi szintő prokariótákban, mangán(III)ion-tartalmú szintén a 

prokariótákban és az eukarióta sejtek mitokondriumában egyaránt, valamint a réz(II)- és 

cink(II)ion-tartalmú SOD enzimek szintén mind a magasabb fejlettségi szintő eukarióta mind 

a prokarióta sejtekben megtalálhatók [61].  

Jónéhány tudományos dolgozat [62-67] jelent már meg a korábbiakban, amelyekben a 

természetes réz(II)-cink(II) szuperoxid dizmutáz (a továbbiakban Cu,Zn-SOD) enzim szerke-

zeti és mőködési tulajdonságait tanulmányozták. A Cu,Zn-SOD enzim aktív centrumában 

elıforduló szerkezet a 15. ábrán [64] látható. Az enzimben a két központi fémiont egy 

imidazoláthíd kapcsolja össze. A réz(II)ionhoz ezen kívül három hisztidin aminosav 

imidazolcsoportja és egy vízmolekula koordinálódik. A cink(II)ion koordinációs környezeté-

ben két hisztidin aminosavtól származó imidazolcsoport, egy aszparaginsav 

karboxilátcsoportja és a már említett, hídligandumként viselkedı imidazol található. A 

réz(II)ion körüli koordinációs szféra geometriája négyzetes piramisos, míg a cink(II)ionhoz 

torzult síknégyzetes geometria rendelhetı. 
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Az enzim mőködése során a szuperoxid-gyökanionok dizmutálását a réz(II)ion végzi, míg a 

cink(II)ionnak szerkezetkialakító szerepe van [65]. 

Cu(II) + O2
–. → Cu(I) + O2  

Cu(I) + O2
–. + 2 H+ → Cu(II) + H2O2 

Az enzim egy körfolyamat során két szuperoxid-gyököt képes lebontani, miközben cik-

likusan változik mind a réz oxidációs állapota (Cu(II) → Cu(I) → Cu(II)), mind a geometriája 

(négyzetes piramis → tetraéder → négyzetes piramis). Az enzim mőködése során az elsı lé-

pésben a szubsztrát kiszorítja a gyengén koordinálódó vízmolekulát a réz(II)ion koordinációs 

szférájából. Fontos szerkezeti változás az is, hogy a két fémiont összekapcsoló imidazoláthíd 

az enzim mőködése során, a redukált forma keletkezése közben, felbomlik, majd újra vissza-

alakul. Ezekbıl az információkból is gondolhatjuk, hogy az enzim mőködése jóval bonyolul-

tabb, mint azt a fenti redoxireakciók mutatják. A cink(II)ionnak is igen fontos szerepe van a 

körfolyamat során, mivel az imidazoláthíd felbomlása után neki köszönhetıen marad olyan 

pozícióban a hídligandum, hogy az imidazoláthíd ismét kialakulhasson a két fémion között. 

Az enzim sematikus mőködési mechanizmusa a 16. ábrán látható [61, 64, 67].  

Az utóbbi évtizedben a réz(II)-cink(II)-tartalmú szuperoxid dizmutáz (Cu,Z n-SOD) 

szerkezeti és funkcionális modellezése a bioszervetlen kémiai kutatások egyik fı területévé 

vált. Közlemények sora született meg S.J. Lippard és munkatársai kutatásaiból, amelyekben a 

(1) 

(2) 

 

  

15. ábra  A réz(II)- cink(II) szuperoxid dizmutáz (Cu,Zn- SOD) röntgenszerkezete ill. aktív 
centrumának szerkezete 
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16. ábra   A réz(II)-cink(II) szuperoxid dizmutáz mőködési mechanizmusa 

 

Cu,Zn-SOD szerkezetét utánzó modellkomplexeket vizsgáltak [68-74]. A természetes enzim 

szerkezetébıl adódóan a vizsgálatok során imidazoláthidat tartalmazó vegyületeket tanulmá-

nyoztak. Amint az a 17. ábrán is látható, az említett kutatók ligandumként imidazol- és 

piridintartalmú makrociklusos vegyületeket, aminokat és imidazolt, míg fémionként 

réz(II)iont alkalmaztak. A pontos szerkezetet szilárd állapotban röntgendiffrakciós módszerrel 

határozták meg, míg vizes oldatban a leggyakrabban használt mérési módszerek az ESR 

spektroszkópia és a potenciometria voltak. A komplexekben, a központi fémionok között ki-

alakuló antiferromágneses kölcsönhatás, valamint egyéb spektrális tulajdonságok révén in-

formációt nyertek az imidazoláthíd kialakulásáról, valamit felbomlásáról. Emellett a vizsgált 

komplexekben meghatározták a központi réz(II)ion(ok) körül kialakuló koordinációs környe-

zet geometriai ill. spektrális tulajdonságait. Munkájuk során a szabad, ligandumba be nem 

épített, imidazolt tartalmazó rendszerekben (17. ábra b, c) a komplexek hidas szerkezetének 

felbomlásáról, többek közt a monomer komplexek jeleinek detektálásból nyertek információt. 

Az imidazoláthíd felbomlása az UV-Vis spektrumokban a központi réz(II)ionok d-d maxi-

mumainak vörös eltolódását okozta, mivel az imidazolnitrogének helyébe lépı víz vagy hid-

roxid ligandum kisebb ligandumtérrel rendelkezik [71].   

Eredményeik szerint a tridentát ligandumokkal képzett imidazoláthidas komplexek mágneses 

sajátságai hasonlóak a SOD enziméhez. Azonban, azoknál a komplexeknél, amelyekben az 

imidazoláthíd nem volt a ligandumba beépítve, az csak egy szők pH-tartományban volt stabil 

[69, 71]. Ezzel szemben azoknál a ligandumoknál, amelyekben az imidazoláthíd részvételé-

vel, annak mindkét oldalán kelát alakl ki, a hidas szerkezet már jóval szélesebb pH-

tartományban sértetlen maradt [208, 209].     
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17. ábra   S.J. Lippard és munkatársai által vizsgált SOD modellvegyületek. (a) – [Cu2bpim(im)2]
4+, 

(b) – [Cu2(TDMT)2im]3+, (c) – [[Cu(pip)]2im]3+ (im = imidazol, bpim = 4,5-bis[((2-(2-piridil)etil)- 
imino)metil]imidazol, TDMT = 1,1,7,7-tetrametilén-dietiléntriamin, pip = 2-[((2-(2-piridil)etil)- 
imino) metil]piridin) 

 

Az esetek nagy többségében ezekben a munkákban az elıállított komplexek enzimaktivitását 

nem tanulmányozták. 

R.N. Patel és munkatársai olyan többmagvú, imidazoláthidat tartalmazó fémkomplexet 

vizsgáltak, amelyekben ligandumként egyszerő aminokat és imidazolt, míg fémionként 

réz(II)-, cink(II)- és nikkel(II)ionokat használtak [75-82]. Vizsgálati módszereik a pH-függı 

ESR spektroszkópia, mágneses vizsgálatok, UV-Vis spektrofotometria, potenciometria és 

SOD tesztreakciók voltak. Az általuk vizsgált komplexek, Lippardék munkájához hasonlóan, 

inkább csak a SOD enzim aktív centrumának szerkezeti, valamint spektrális tulajdonságainak 

modellezésére voltak alkalmasak. Patel és munkatársai szintén igen kiterjedten vizsgálták az 

imidazoláthidas komplexek stabilitásának pH-függését. E tekintetben hasonló eredményre 

jutott a két kutatócsoport. Azonban Patelék, a hetero-kétmagvú komplexek esetében azt is 

meghatározták, hogy melyik fémion felıl történik meg az imidazoláthíd felszakadása. Néhány 

esetben a cink(II)ion felöli oldalon bomlott fel a hidas szerkezet [78, 81], míg volt olyan 

komplex is, mellyel az enzimnél tapasztaltakhoz hasonlóan a réz(II) felöli oldalon történt meg 

híd felbomlása [77]. Patel és munkatársai már SOD utánzó vizsgálatokat is végeztek komple-

xeikkel, azonban a vizsgált komplexek aktivitása minden esetben több nagyságrenddel elma-

radt a természetes enzimétıl. 

A fent említett modellvegyületeken kívül további többmagvú réz(II)-réz(II), réz(II)-

cink(II)komplexet is vizsgáltak, mint lehetséges SOD modellvegyületeket [83-88]. 

Ligandumként makrociklusos vegyületeken kívül olyan molekulákat (imidazolt, 

karboxilátcsoportot tartalmazó vegyületeket) használtak, amelyek képesek hídligandumként 
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viselkedni két fémion között. A vizsgálati módszerek itt is hasonlóak (mágneses mérések, IR 

spektroszkópia, ESR spektroszkópia, SOD tesztreakció, röntgendiffrakciós mérések, ciklikus 

voltammetria, UV-Vis spektrofotometria) voltak, mint az elızı munkákban. Habár még e 

komplexek SOD aktivitása is nagyságrendekkel elmarad a natív enzimétıl, mégis néhány 

esetben a vizsgált komplexek igen jó szerkezeti és mőködési SOD modellnek bizonyultak [83, 

85]. 

A szerkezeti modellezésen kívül számos olyan eredményt közöltek [89-103], amelyek-

ben a modellkomplex szerkezete ugyan nem hasonlított a Cu,Zn-SOD enzim aktív centrumá-

hoz, de mőködésileg igen jól utánozta azt. Ezekben az esetekben egymagvú 

réz(II)komplexekrıl van szó, amelyekben ligandumként az elızıekhez hasonlóan imidazolt, 

makrociklusos vegyületeket, illetve aminokat alkalmaztak. Néhány egymagvú, SOD aktivi-

tással rendelkezı réz(II)komplex szerkezete látható a 18. ábrán. 
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18. ábra   Néhány SOD aktivitással rendelkezı egymagvú réz(II)komplex. (a) [Cu(II)(N-meim)6]
2+, 

(b) [Cu(II)apen]2+, (c) [Cu(II)TAAB]2+ (N-meim = N-metilimidazol,  apen = etilén-bis-(2-acetil-
piridin-iminátó), TAAB = tetrabenzo-1,5,9,13-tetraaza-ciklodekán) 

 

Szintén végzetek SOD aktivitás vizsgálatokat Schiff bázis alapú vegyületekkel. Ezek 

eredményeként megállapították, hogy az olyan Schiff-bázis tulajdonságú ligandumok, melyek 

N-donoratomokat tartalmaznak [64, 213–216] szintén jó modelljei lehetnek a natív enzimnek. 

Az ilyen jellegő vegyületek közül vizsgáltak azonos koordinálódó donorcsoportokat tartalma-

zó láncszerkezető, valamint makrociklusos ligandumokat is. Ezen ligandumok komplexeinek 

SOD aktivitását összehasonlítva azt találták, hogy a makrociklusos ligandumok komplexei 

sokkal aktívabbak [217]. 

Az eddig említett modellkomplexekben az enzimben a fémion körül kialakuló geomet-

riát próbálták megvalósítani, de a koordinálódó donoratomok természete többnyire különbö-

zött a Cu,Zn-SOD-ban találhatókétól.  

Egy másik lehetséges megközelítés a fehérjemolekula modellezése peptidek 

segítségével. Ugyan az egyszerő, oldalláncban koordinálódó donorcsoportot nem tartalmazó 
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dipeptidek [CuL]+ összetételő komplexei is mutatnak kismértékő szuperoxid dizmutáz 

aktivitást [104, 105], azonban hisztidintartalmú oligopeptidek esetén ez a hatás sokkal 

jelentısebb [106]. Az enzimhez hasonló szerkezető és koordinációs módú komplex esetén 

jelentıs enzimaktivitást várhatunk, tehát a ligandumok réz(II)- és cink(II)ionnal képzett 

komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata segítségünkre lehet potenciális SOD mimetikus 

komplexek kiválasztása során. A 15. ábrán jól látható, hogy a Cu,Zn-SOD enzimben a rézhez 

és a cinkhez koordinálódó két-két donoratom a peptidszekvenciában egymáshoz közel 

elhelyezkedı aminosavak oldalláncában található, amelyek a rézkötıhely esetén egy 

tripeptiddel pl. His-Val-His, míg a cinkkötıhely esetén egy tetrapeptiddel pl. a His-Val-Gly-

Asp, modellezhetık. Ezen két peptid réz(II)- és cink(II)ionokkal való kölcsönhatását pH-

potenciometriás és spektroszkópiás (spektrofotometria, ESR, NMR) módszerekkel vizsgálták 

[55, 107]. A réz(II)-His-Val-His rendszer esetén a [CuHL]2+ és a [CuL]+ komplexben 

hisztaminszerő- {NH 2,Nim} koordináció alakul ki, az utóbbi esetén emellett mindkét 

imidazolnitrogén részvételével, az enzimnél tapasztalthoz hasonlóan, makrokelát is képzıdik. 

Ez gátolja az amidnitrogén deprotonálódását, így az magasabb pH-n játszódik le, de 

fiziológiás pH-n az oldatban már a [CuH–2L] – összetételő, {NH2,N
–,N–,Nim} koordinációjú 

komplex létezik. A cink(II)-His-Val-Gly-Asp rendszerben szintén hisztaminszerő 

koordinációjú részecskéket feltételeztek, az enzimhez hasonló makrokelát (Nim,COO–) 

koordinációval nem alakul ki. Védett amino- és karboxilátcsoporttal rendelkezı peptid esetén 

várható, hogy a képzıdı komplexek szerkezete közelebb áll az enzim aktív centrumára 

jellemzıhöz és ezáltal nagyobb enzimaktivitást mutat, mint a szabad terminusokkal 

rendelkezı. Korábban például a His-Gly-His-Gly szabad aminocsoporttal rendelkezı, illetve 

N-acetilezett származékának réz(II)ionnal képzıdı komplexei esetén az antioxidatív sajátság 

vizsgálata során az N-terminális végén védett peptid komplexe sokkal nagyobb szuperoxid 

dizmutáz aktivitást mutatott in vitro [108]. 

Léteznek olyan redoxitulajdonsággal bíró metalloenzimek is, amelyek molekuláris 

oxigén jelenlétében oxidációs folyamatokat katalizálnak, mint például a pirokatechin oxidáz 

enzimek. A pirokatechin oxidázok, növényekben és alacsonyabb rendő baktériumokban 

található enzimek, feladatuk különbözı orto-difenolok (pirokatechin) átalakítása orto-

kinonokká, miközben a molekuláris oxigén vízzé (vagy hidrogénperoxiddá) alakul. A kapott 

nagyon reaktív kinonok autopolimerizáció során barna polifenolos pirokatechin-melaninokat 

képeznek. Ennek a folyamatnak fontos szerepe van a sérült növények patogének és rovarok 

ellen való védekezésében. 
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A pirokatechin oxidázokat 1937-es elsı elkülönítésük óta számos növénybıl és gyümölcsbıl 

(burgonya, spenót, alma, szılı stb.) sikerült kinyerni. Elsıként Krebs és munkatársainak sike-

rült a burgonyából kivont enzim röntgendiffrakciós szerkezetét meghatározniuk [3] (19. ábra). 

A pirokatechin oxidáz a 3-as típusú réztartalmú enzimek közé tartozik, ennek megfelelıen, 

oxidált formában az enzim, aktív centrumában antiferromágnesesen csatolt kétmagvú réz(II)-

centrumot tartalmaz. Az enzim aktív centrumának szerkezete és mőködési mechanizmusa a 

19. ábrán látható [3, 109]. A természetes enzim aktív centrumában két réz(II)ion található, 

amelyeket egy hidroxohíd köt össze (19. ábra). A µ-hidroxocsoport mellett 3-3, a fehérjelán-

cot alkotó hisztidinmolekula imidazolcsoportja koordinálódik még a két réz(II)ionhoz. Érde-

kesség, hogy a 109-es számú hisztidinmolekula egyik szénatomjához kovalensen kapcsolódik 

egy cisztein aminosavtól származó kénatom is tioéter kötéssel, aminek szerepe az enzimatikus 

mőködés közben lejátszódó oxidációhoz szükséges redoxpotenciál optimalizálása. Az 19. 

ábrán látható, hogy a természetes enzim mőködése során egy ciklusban két difenol oxidáció-

jára képes, molekuláris oxigén jelenlétében. A körfolyamat során a µ-hidroxohíd felbomlik, 

majd visszaalakul. A redukált formában a réz(I)-réz(I) távolság viszonylag nagy. Az egyik 

rézhez egy víz is kötıdik, ami torzult trigonális piramisos geometriát eredményez, míg a má-

sik réz esetében síkháromszöges koordináció alakul ki. Az enzim oxidált formájában a két 

trigonális bipiramisos környezető réz(II)iont egy hidroxohíd köti össze. Ezen aktív helyhez 

ugyancsak hídként kötıdı pirokatechin molekula orto-kinonná oxidálódik, miközben a redu-

kálódó rézcentrumok szeparálódnak. A redukált forma oxigénmolekulát köt meg, melynek 

révén µ-peroxohidas (Cu2+–O2
2––Cu2+) szerkezet alakul ki. Utóbbi, már réz(II)ionokat tartal-

mazó centrum alkalmas egy újabb katecholmolekula megkötésére. A kötött szubsztrát és a 

peroxid közötti elektroncsere révén képzıdı újabb orto-kinon egy vízmolekulával együtt tá-

vozik, illetve kialakul az enzim kiindulási, hidroxohidas oxidált formája [111, 112, 113]. 

A pirokatechin oxidáz enzim röntgenszerkezetének meghatározása kiterjedt kutatásokat indí-

tott el a natív enzimet modellezni képes fémkomplexek irányában. Számos egyéb kutató mel-

lett, mind a természetes enzim szerkezetének felkutatásában, mind a modellezés területén is 

meghatározó munkát végeztek B. Krebs és munkatársai, amelyet közlemények sora bizonyít 

[114, 115, 116]. Mint azt már a bevezetıben is említettem, a metalloenzimek modellezésének 

egyik célja a gyakorlatban is alkalmazható modellkomplexek kifejlesztése lehet. A 

pirokatechinek pirokatechin oxidáz enzimmel történı oxidációjának pl. a fent említett reak-

ciómechanizmusa kapcsán fontos szerepe van/lehet az orvosi diagnosztikában az adrenalin, 

noradrenalin, valamint a dopa kimutatásában. 
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19. ábra   A pirokatechin oxidáz röntgenszerkezet ill. aktív centrumának szerkezete (a), valamint 
mőködési mechanizmusa (b) 

  

Az aktív centrum szerkezetét utánozva számos réz(II)ionokat tartalmazó kétmagvú 

fémkomplexet állítottak elı, amelyekben a fémionok között hidroxohíd, vagy hidak találha-

tók. Néhány ezek közül a hidroxohidas modellek közül a 20. ábrán látható. Ezek a csoportok 

eltérı eredetőek lehetnek: származhatnak fenolátcsoporttól és/vagy alkoholos 

hidroxilcsoporttól is, de a legtöbb esetben a vízmolekulák deprotonálódásával keletkezı hid-

roxidion tölti be a hídligandum szerepét [117-120]. 
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21. ábra Az [M2+(dbcat)(idpa)] komp-
lex sematikus szerkezete (M2+ =Cu(II) 
vagy Zn(II), dbcat=3,5-di-tercbutil-
pirokatechinát, idpa=3,3’-iminobisz 

(N,N-dimetilpropilamin) 
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20. ábra   Pirokatechin oxidáz aktivitással rendelkezı modellkomplexek (a) – Cu2(bpmp)OH, (b) – 
Cu2(H2-bbppnol)(í-OAc)(H2O)2 (H-bpmp = 2,6-bisz[(bisz(2-piridilmetil)amino)metil]-4-metilfenol, 

H3-bbppnol = N,N-bis(2-hydroxybenzyl)-N,N’-bisz-(piridilmetil)]-2-hidroxi-1,3-propándiamin)         
b: a fenol a komplexben deprotonálódik 

Egyéb modellkomplexekben a fémionok között más, hídligandumként viselkedni képes 

molekulák tartják fent a közvetlen kapcsolatot, például az imidazolcsoport, illetve 

karboxilátcsoport [121, 122]. Kifejlesztettek olyan modellrendszereket is, amelyekben a 

ligandumok több fémion megkötésére képesek, de közvetlen kapcsolat nincs közöttük. Ezek-

ben a komplexekben egy merev „spacer” tartja a fémionokat megfelelıen közeli pozícióban 

ahhoz, hogy katecholáz aktivitással rendelkezhessenek [123, 124, 125]. 

 Bár a pirokatechin oxidáz modellezésére döntıen kétmagvú réz(II)komplexeket 

használtak, erre a célra egymagvú komplexek is alkalmasak lehetnek. Többek között Kaizer 

és munkatársai vizsgálták egymagvú cink(II)- és réz(II)komplexek (21. ábra) pirokatechin 

oxidáz aktivitását [187]. Mind réz(II), mind 

cink(II) jelenléténél tapasztaltak katalitikus 

akitivtást, bár a két fém esetében eltérı 

mechanizmust figyeltek meg. A cink(II)-nél a 

komplex pirokatechinát liganduma és egy 

oxigénmolekula reakciója során egy szuperoxid 

gyök anion képzıdése, míg a réz(II) esetében a 

[CuII(dbcat)(idpa)] - [CuI(dbsq)(idpa)] (ahol dbsq= 

szemikinon-gyök) intramolekuláris elektronátme-

net  a mechanizmus kulcslépése. 
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III. KÍSÉRLETI RÉSZ 

III.1. pH-potenciometria 

Az oldatbeli egyensúlyi vizsgálatokhoz, a protonálódási és komplexképzıdési állandók 

meghatározásához potenciometriás módszert alkalmaztunk. A módszer alkalmazhatóságának 

elvi háttere az, hogy a vizsgált folyamat során a fémionok leszorítják a ligandum protonjait. 

Ez az oldatbeli hidrogénion-koncentráció megváltozását okozza, mely az üvegelektród által 

érzékelt potenciálváltozást eredményez. Az általunk tanulmányozott rendszerek mindegyike 

megfelel ennek a követelménynek.  

A mérésekhez használt vegyszerek többsége analitikai tisztaságú gyári termék volt, eze-

ket további tisztítás nélkül alkalmaztuk. Munkám során a peptidek esetében a kereskedelmi 

forgalomban kapható vegyszereket használtuk, míg a bhdbpa ligandumot saját magunk a 

SzTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén állítottuk elı. A bhdbpa ligandum szintézi-

sével az N,N’-bisz(2-hidroxibenzil)-2,3-diamino-propánsav elıállítása címő alfejezetben fog-

lalkozom. 

A pH-metriás titrálásokat vizes közegben, állandó hımérsékleten (25oC) és állandó ion-

erısség (0,1 M) mellett végeztük. Az ionerısség beállítására minden esetben analitikai tiszta-

ságú NaCl-ot (Reanal) használtunk. A CO2 távoltartására oldatainkba vagy azok fölé inert 

gázt, nitrogént vagy argont buborékoltattunk. A mérıoldat NaOH (Fluka) ~0,1 M-os vagy 

0,05 M-os vizes oldata volt, melyet ioncserélt, szőrt és kiforralt vízbıl készítettünk. A mérı-

oldat koncentrációját pontos beméréssel készített kálium-hidrogénftalát (Fluka) oldat titrálá-

sával határoztuk meg. A titrálásokat IBM-kompatibilis PC által vezérelt Dosimat 665 típusú 

Metrohm automata bürettából és Orion 710A precíziós pH-mérıbıl álló berendezéssel végez-

tük. Az Orion 8103BN típusú szemimikro kombinált üvegelektród kalibrálásához egy erıs 

sav (HCl) 0,01 M-os oldatát titráltuk. Az így nyert Erel.mV vs. VmL adatsorok értékelése a mó-

dosított Nernst-egyenlet alapján történt [126]: 

]H[

KJ
]H[J]Hlog[KEE wOH

H0 +
++ ⋅

+⋅+⋅+=    (3) 

melyben az ismert paraméterek mellett JH és JOH az üvegelektród savas illetve lúgos 

hibájának, valamint a folyadék–folyadék határfelületi potenciálból adódó hibáknak a 

korrekciójára szolgáló illesztési paraméterek, KW=10–13,75 M2 pedig a víz autoprotolízis-

állandója [127]. A paraméterek kiszámítása a nemlineáris legkisebb négyzetek módszere  
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szerint történt. A rendszerekben képzıdı részecskék az alábbi általános egyensúlyi 

folyamattal ill. képzıdési állandóval jellemezhetıek, 

                                                    rqp

LHM
LHMrLqHpM rqp  →←++

β
               (4) 

                                     
rqp

rqp
LHM ]L[]H[]M[

]LHM[
rqp

=β                  (5) 

ahol M a fémiont, L a nemprotonált ligandummolekulát jelöli. A protonálódási és 

komplexképzıdési állandók (
rqp LHMβ = βpqr) meghatározását a PSEQUAD nevő számítógépes 

programmal végeztük [128]. Az említett állandók meghatározása 4-10 független titrálással 

történt, az egyes adatsorok egyenként 50-70 adatpontot tartalmaztak. A fém-ligandum arányt, 

rendszertıl függıen 1:2 és 2:1 között, míg a fémion-koncentrációt 6×10–4-4×10–3 M 

tartományban változtattuk. 

III.2. UV-Vis spektrofotometria  

A réz(II)komplexek [129] (d9
 
elektronszerkezet) spektroszkópiai sajátságait különösen 

sokan vizsgálták már, így rengeteg irodalmi adat áll rendelkezésünkre. Ennek ellenére általá-

nos törvényszerőségeket nehéz levonni a koordinációs módok sokfélesége, a spektrumot befo-

lyásoló számos tényezı miatt. Azonban, amennyiben a komplex axiális pozícióiban két víz-

molekula található az ekvatoriális síkban elhelyezkedı donoratomok minıségére mégis lehet 

elméleti számítások alapján egyszerőbb következtetéseket levonni. Ezt elıször Billo ismerte 

fel [131].  

A tetragonálisan torzult oktaéderes szerkezető komplexekben gyenge és erıs terő 

ligandumok esetében a d pályák, különbözıképpen ugyan, de négyfelé hasadnak (a d9
 
elekt-

ronok energiaszintje oktaéderes térben kétfelé hasad a ligandum krisrálytérerısségének meg-

felelı mértékben, majd a tetragonális torzulás mindkét energiaszintet újabb két-két szintre 

hasítja). Az így létrejött négy energiaszint között háromféle energiájú d-d átmenetnek kellene 

megjelennie, nevezetesen: dxz(dyz) → dx2–y2; dxy → dx2–y2; dz2 → dx2–y2. Ezek az át-

menetek gyakran összeolvadnak egyetlen sávvá, és az energiájuk, illetve az intenzitásuk erı-

sen függ attól, hogy a ligandumnak hány donoratomja koordinálódott a fémionhoz [9].  

Ezen kívül a (λmax) abszorpciós maximum értékeket befolyásolja a komplex pontos geomet-

riája és a donoratomok kémiai minısége is (2. táblázat). E tulajdonságok segítségével Billo 

[131] alkotott meg egy empirikus összefüggést a réz(II)komplexek várható abszorpciós ma-

ximumáról. Megállapította, hogy a hullámszám (ν[cm–1]) értékekre jelentıs hatásuk csak az 
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ekvatoriális síkban koordinálódó donoratomoknak van, valamint, hogy az egyes donorato-

mokhoz rendelhetı hatás additív. A lehetséges donorcsoportokat különbözı típusokba sorolta, 

úgymint peptidnitrogén (azaz töltéssel rendelkezı nitrogén-donoratom), aminonitrogén, piri-

din/imidazolnitrogén, karboxilátoxigén, karboniloxigén, hidroxidion és víz. A donoratomok 

kémiai minıségének a hatását késıbb Sigel és Martin [132], valamint Pettit és munkatársai 

[9] vizsgálták, már jóval nagyobb számú komplex spektroszkópiai adatainak a figyelembe 

vételével. Majd Prenesti és munkatársai egy újabb munkában [133] tovább pontosították azt 

(2. táblázat).  

2. táblázat A réz(II)komplexek ekvatoriális síkjában koordinálódó donoratomok egyedi hozzájárulása 
az elméleti abszorpciós maximum (λmax) értékhez (vizes oldatban) 

 

νi (µm–1)a 
Donorcsoport 

Billo [131]                     Sigel és Martin [132] Prenesti [133]          

aminonitrogén 0,453                         0,460                         0,450 

peptidnitrogén                   0,485                         0,494                         0,495 

imidazolnitrogén               0,430                           0,434                         0,427 

karboxilátoxigén  0,342                         0,346                         0,353 

hidroxidion  0,301                         0,294                          0,390 

víz  0,301     0,294                          0,296 

a 
i

4

1
max νλ i

i

n∑
=

3 /10=  

 

A vizes oldatban jelenlévı [Cu(H2O)6]
2+ ion négy ekvatoriális vízmolekulájának oxi-

gén- vagy nitrogéndonorokra történı cseréje az abszorpciós maximumot a rövidebb hullám-

hosszak felé (kék eltolódás) tolja el. Ez az effektus különösen nitrogéndonoroknál jelentıs. 

Ezzel szemben a ligandum axiális irányú koordinációja, a csak ekvatoriális síkban koordinált 

réz(II)komplexekre számolható elméleti abszorpciós maximumhoz képest a nagyobb hullám-

hosszak felé (vörös eltolódás) tolja el a λmax értéket. A kvantitatív összefüggés megadását az 

nehezíti, hogy az effektus nagysága a donoratom kémiai természetén kívül függ a kelátgyőrő 

méretétıl, valamint a ligandumhoz kapcsolódó, de a koordinációban részt nem vevı funkciós 

csoportoktól is.  

Az elektrongerjesztési spektrumokat egy Hewlett Packard 8452A típusú diódasoros il-
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letve egy Unicam Helios α típusú spektrofotométeren vettük fel. A mérések során alkalmazott 

réz(II)ion-koncentráció 5×10–4-4×10–3 M volt. A vizsgálatokat 210-820 nm-es hullám-

hossztartományban végeztük. A koncentrációtól és a vizsgált hullámhossz-tartománytól füg-

gıen 0,2, 0,5, 1, 2 vagy 4 cm-es úthosszal rendelkezı kvarc küvettákat használtunk. A 

réz(II)komplexek egyedi spektrumainak kiszámításához a korábban említett PSEQUAD prog-

ramot alkalmaztuk [128]. 

A spektrofotometriás mérések értékelésének hullámhossztartományában elnyelı ligandumok 

esetében szükség volt a szabad ligandum spektrumainak a felvételére is.   

III.3. CD spektroszkópia 

Az optikailag aktív anyagokban a jobbra és a balra cirkulárisan polarizált sugárzás nem-

csak különbözı törésmutatóval, hanem különbözı abszorpciós koefficienssel is jellemezhetı. 

Ennek következtében a kilépı sugárzás elliptikusan polarizált lesz. A síkban polarizált fény 

két összetevıjének különbözı abszorpcióját cirkuláris dikroizmusnak, vagy felfedezıjérıl 

Cotton-effektusnak nevezik. A kétféle fénysugár abszorpciójának különbségét (∆ε = εbal–εjobb) 

a hullámhossz (λ) függvényében ábrázolva megkapjuk a cirkuláris dikroizmus spektrumot. A 

CD görbe maximumai, illetve minimumai az elektrongerjesztési abszorpciós spektrum maxi-

muma helyén, illetve ahhoz közel jelentkeznek, és viszonylag keskeny görbék, ellentétben az 

elektrongerjesztési spektrummal.   

Optikailag aktívak az úgynevezett disszimmetrikus molekulák, azaz amelyek másod-

rendő szimmetriaelemet (tükörsíkot (σ), inverziós centrumot (i) vagy tükrözésesforgatást (S)) 

nem tartalmaznak. A fémkomplexek optikai aktivitása a komplex- molekula aszimmetriájától 

vagy a ligandum saját – a komplexképzıdés elıtt is meglevı – aszimmetriájától származhat. 

A komplex molekula optikai aktivitását okozhatja a központi atom aszimmetriája vagy a 

komplexképzıdés hatására a ligandum donoratomján kialakuló aszimmetria. A koordináció 

hatására nem csak egy donoratom, hanem egy egész ligandum is aszimmetrikussá válhat, ami 

szintén a komplex optikai aktivitását eredményezi. Ha a komplex optikai aktivitása a komp-

lexképzıdés alatt alakul ki, vagyis a ligandum maga optikailag inaktív volt, akkor a komplex-

képzıdéssel a két enantiomer racém elegyét kapjuk, melyekhez ellentétes elıjelő, azonos 

nagyságú Cotton-effektus tartozik, amik így kioltják egymást. Ezeket az enantiomerpárokat 

csak kinetikailag inert komplexek esetében lehet elválasztani és vizsgálni.  

A cirkuláris dikroizmus spektroszkópia réz(II)-, nikkel(II)- és palládium(II)-peptid-

komplexek szerkezetének a felderítésében széles körben használt módszer [129, 134]. Az 

egyszerő di- és tripeptidkomplexekkel kapcsolatban számos irodalmi adat áll rendelkezésünk-
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re [135-139]. Az ezekbıl levonható legfontosabb következtetéseket Sigel és Martin foglalta 

össze [132].  

A CD (cirkuláris dikroizmus) színképeket a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban egy 

Jasco J-710 spektropolariméteren vettük fel 300-800 nm hullámhossztartományban.  

A CD intenzitásokat, a jobbra és a balra cirkulárisan polarizált fény abszorpciója közötti 

különbségként (∆A) adtuk meg. A vizsgálatok során 1 cm-es úthosszúságú kvarc küvettát 

használtunk. A réz(II)komplexek egyedi spektrumainak kiszámításához ezúttal is a korábban 

már említett PSEQUAD programot alkalmaztuk. A program segítségével számított egyedi 

spektrumoknál a CD intenzitásokat már a teljes fémion-koncentrációra vonatkoztatva M–1cm–1 

egységekben adtuk meg. A mérések során alkalmazott réz(II)ion-koncentráció 5×10–4- 

1,5×10–3 M volt. 

III.4. ESR spektroszkópia 

Az ESR módszer minden olyan vegyület vizsgálatára alkalmas, amely párosítatlan 

elektront tartalmaz, így gyökök, triplett állapotú molekulák, biradikálisok és párosítatlan 

elektront tartalmazó fémkomplexek szerkezeti jellemzésének az egyik leggyakrabban 

alkalmazott módszere. A mérés alapja a Zeemann effektus, melynek értelmében külsı 

mágneses tér hatására a párosítatlan elektron energiaszintjének degenerációja megszőnik. A 

felhasadt energiaszintek között mikrohullámú sugárzás hatására átmenet jöhet létre. 

Az ESR-aktív vegyületekben az alkalmazott mágneses tér mellett további – nullától 

eltérı magspinő mag(ok) vagy esetleg más párosítatlan elektron(ok) által indukált – elemi 

terek is hatással lehetnek az elektronnívók felhasadására, azaz módosíthatják a vonalak 

helyzetét (g), számát, alakját illetve intenzitását. Az általunk tanulmányozott rendszerben az 

alábbi kölcsönhatásokkal kell számolnunk: 

(i) Ha a párosítatlan elektron nem-zéró spinő mag erıterében mozog (I≠0) a jel 2I+1 

komponensre hasad fel. Ez a kölcsönhatás a hiperfinom csatolási állandóval (A) jellemezhetı. 

Többmagvú komplexek esetén a jel elvileg 2nI+1 vonalra hasadhat fel (ahol n a magok 

száma), azonban ezt az elektron-elektron kölcsönhatás elfedheti. 

(ii) A ligandum nem-zéró spinő magjai a spektrum további felhasadását eredményezhetik. Ezt 

az elıbbinél gyengébb kölcsönhatást az okozza, hogy az elektron kismértékben ezen magok 

mágneses terét is érzékeli, így több mag hatása esetén 2nI+1 illetve különbözı magok esetén 

(2n1I1+1)×(2n2I2+1) további vonal jelenik meg a spektrumban. A kölcsönhatásokat a 

szuperhiperfinom csatolási állandó jellemzi (A). 
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(iii) Kétmagvú fémkomplexekben a centrumok közelsége elektronspinkicserélıdést 

(antiferromágneses kölcsönhatást) eredményezhet a fémionok között. Ez a hatás erısen függ a 

fémionok egymástól való távolságától, s a kölcsönhatás jelentıs sávkiszélesedést okozhat 

vagy akár ESR jel eltőnését is eredményezheti.   

Az ESR-spektrumokat Budapesten (BME és KKKI), Dr. Rockenbauer Antal, Dr. 

Korecz László és Dr. Nagy Nóra segítségével egy JEOL-JES-FE 3X típusú spektrométeren 

vettük fel az X-sávban, 100 kHz illetve 110 kHz térmodulációval, 298 és 77 K hımérsékleten. 

A méréseknél alkalmazott réz(II)-koncentráció 6×10–4-5×10–3 M volt. A spektrumokat a 

potenciomteriás mérések alapján készített eloszlásgörbék alapján elıre meghatározott pH-kon 

vettük fel. A mérések során kétféle módszert alkalmaztunk. A szobahımérsékleten történı 

méréseket egy 8 cm3 térfogatú átfolyós küvettában vizes közegben, állandó inert nitrogén gáz 

buborékoltatása közben állandó ionerısség (0,1 M) mellett végeztük. Az ionerısség be-

állítására minden esetben analitikai tisztaságú NaCl-ot (Reanal) használtunk. A fagyasztott 

mintákhoz a jég szerkezetének megtörése céljából 30 % metanolt adtunk. A mágneses tér 

hitelesítésére mangán(II)ionnal szennyezett MgO por szolgált. Az ESR-paraméterek 

kiszámításához a Dr. Rockenbauer Antal által írt programokat használtuk [140, 141]. 

III.5. NMR- spektroszkópia 

Az NMR spektroszkópia alapja, hogy – hasonlóan az elektronokhoz – az 

atommagoknak is van impulzusmomentuma, s ezzel mágneses momentuma. A mágneses 

momentum, a spin, ha mágneses térbe kerül, beáll a tér irányába. Pontosabban kvantáltsága 

azt jelenti, hogy a külsı térrel olyan szöget zár be, hogy vetülete meghatározott nagyságú 

legyen, γħ egész vagy fél-egész számú többszöröse: mγħ, ahol ħ=h/2Π ; γ az ún. 

giromágneses tényezı az egyes atommagokra jellemzı állandó; m futó szám, maximuma I, a 

spin kvantumszám és nagysága az I, I-1, ....-I, összesen 2I+1 értéket veheti fel. A kémiai 

környezet befolyásolja a rezonanciafrekvenciát, ezt kémiai eltolódásnak nevezzük. Ám ha a 

kémiai környezet hat a rezonanciafrekvenciára, akkor az utóbbi pontos mértéke informál a 

kémiai szerkezetrıl. A jelek intenzitása arányos az értük felelıs magok számával, vagyis az 

NMR-spektrumból megkapható a különbözı kémiai környezetben elıforduló azonos fajta 

magok relatív száma is. A spinek „érzik” szomszédaik kvantumállapotát, vagyis a szomszéd 

alap- vagy gerjesztett állapota eltérıen hat a partnere körüli lokális mágneses tér nagyságára, s 

ezzel a rezonanciafrekvenciára. Tehát a jól elkülönülı jelek száma és intenzitásaránya a 

kémiai eltolódás-koncepciónak megfelelı, de egyes jelek egymáshoz közeli vonalakra 

hasadva multiplettként jelentkeznek. A vonaltávolságot hívjuk csatolási állandónak, amely 
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rendkívül érzékeny a csatolódó spinek kölcsönös térbeli helyzetére. Ekként a csatolási állandó 

kulcsinformáció a molekulák háromdimenziós szerkezetét illetıen. 

Az NMR mérések során lehetıség van arra, hogy a különbözı csoportok rezonanciajelei 

között mágnesezettség transzfert hozzunk létre és a kapott spektrumot két tengelyen ábrázol-

juk. Ez a módszer a kétdimenziós NMR spektroszkópia, ami megkönnyíti a bonyolult elsı-

rendő spektrumok kiértékelését. A kétdimenziós NMR spektroszkópiának többféle technikai 

kivitelezése van. A COSY (korrelációs spektroszkópia) homonukleáris szomszédos magok, a 

TOCSY az egy spinrendszerhez tartozó homonukleáris magok kölcsönhatását érzékeli köté-

sen keresztüli (skaláris) csatolás révén. Az egymással csatolódó magok ún. keresztcsúcsot 

adnak a spektrumban. A ROESY a NOESY (mag Overhauser hatás spektroszkópia) forgó 

koordináta-rendszerő változata. A mag Overhauser hatást (NOE) a magok (mágneses dipólok) 

közvetlen dipoláris csatolása miatt fellépı ún. keresztrelaxációs folyamatok okozzák. Ez azt 

jelenti, hogy a csatolás nem kötésen keresztül, hanem téren keresztül jön létre, tehát a moleku-

la térbeli elrendezıdésérıl kapunk információt. A hatás kb. 0,5 nm távolságig terjed ki. 

A réz(II)komplexeknél, a réz(II)ion paramágneses tulajdonsága miatt, az NMR módszer 

nem alkalmazható. Cink(II)komplexek esetében a részecskék szerkezetének a felderítésére 

nem alkalmas a spektrofotometria és CD spektroszkópia, mivel ezeknek a komplexeknek a 

látható tartományban nincs fényelnyelése. Számításba jöhet ugyanakkor az NMR spektro-

szkópia, melyben az egyes atomokcsoportokra (az általunk is alkalmazott 1H-NMR spektro-

szkópia esetén a hidrogént tartalmazó csoportokra) jellemzı jelek spektrumban való kiszéle-

sedésébıl és kémiai eltolódás (δ) értékébıl, valamint a jelek felhasadásából következtethetünk 

a ligandum különbözı csoportjainak protonáltságára, illetve fémionhoz való koordinálódásá-

ra.  

Az NMR mérések a Szegedi Tudományegyetemen egy Bruker Ultrashield 600 Plus 

spektrométeren történtek. A minták 100 % D2O (Aldrich) oldatban készültek. A méréseket 25 
oC-on, állandó ionerısség (0,1 M NaCl-ot (Reanal)) melett végeztük. A deuterált oldatok pH-

ját NaOD oldatokkal állították be az elıre meghatározott pD értékekre. A kémiai eltolódás 

értékeket (δ) dioxán belsı referens alkalmazásával, Me4Si-ra vonatkoztatva adtuk meg (3,700 

ppm 1H-NMR).  

A felvett 2D COSY, TOCSY és ROESY spektrumok 2048(F2)×1024(F1) komplex 

pontot tartalmaztak. Az NMR-spektrumok a Topspin 2.0 programcsomag (Bruker) 

segítségével lettek kiértékelve. 

Valamennyi ligandum esetén készült 1H-NMR spektrum, egyrészt a ligandum azonosí-

tása, másrészt tisztaságának ellenırzése céljából.  



Doktori értekezés  Kísérleti rész 
 

 34

III.6.  Szuperoxid dizmutáz (SOD) aktivitás mérése 

Az vizsgált komplexek szuperoxid dizmutáz aktivitását 298 K-en a ’nitroblue 

tetrazolium’ (NBT, Sigma) indirekt tesztreakcióval [143] vizsgáltuk. A szuperoxid-gyököket 

a xantin/xantin oxidáz (Sigma) reakció segítségével ’in situ’ állítottuk elı, majd Unicam 

Helios α spektrofotométer segítségével követtük 560 nm-en az NBT redukcióját. A reakciók 

során foszfát pufferben ((Na2HPO4/KH2PO4 (Reanal) 5×10–2 M) oldott NBT (5×10–5 M) va-

lamint xantin (1×10–4 M) oldatokat használtunk. A kísérletek során a xantin-oxidáz mennyi-

ségét úgy állítottuk be, hogy az abszorbancia változás ∆A560 = 0,025–0,028 min–1 legyen.  

 

 

Az NBT redukcióját mind a vizsgált rendszerek jelenlétében és távollétében mértük 

([Cu2+] tot = 0-1×10–6 M). A kontrol mérések során magának a natív enzimnek ([Cu,Zn-SOD] 

=0-5×10–8 M, Sigma) mértük az aktivitását. Külön méréseket végeztünk 298 nm-en abból a 

célból, hogy a kísérletek során kiszőrjük a vizsgált komplexeknek magára a xantin/xantin-

oxidáz rendszerre gyakorolt inhibícióját. A SOD aktivitás mérıszáma az adott rendszerre vo-

natkozó IC50 érték (az inhibíció-koncentráció görbérıl leolvasható az 50 %-os inhibícióhoz 

tartozó koncentrációérték). Minél kisebb tehát az IC50 érték, annál jobb funkcionális SOD 

modell az adott anyag. 

III.7.  Katecholáz aktivitás mérése 

Különbözı vegyületek pirokatechin oxidáz aktivitásának mérése a 3,5-di-tercbutil-

pirokatechin (H2dtbc) oxidációján alapul, miközben di-tercbutil-kinon (dtbq) keletkezik (23. 

ábra). Az oxidációs folyamatot Unicam Helios α spectrofotométer segítségével követtük a 

keletkezı dtbq elnyelési hullámhosszán 400 nm-en (ε =1900 M–1cm–1) 298 K hımérsékleten. 

A reakció tiszta oxigénnel telített 86 m/m% metanol-víz közegben zajlott. Az oldat pH-ját az 

elıbb említett közegben vizes pufferoldatokra (pH=4,0, 7,0, 10,0) kalibrált üvegelektróddal 

mértük, majd a pH-mérırıl leolvasott értéket a Bates módszer [141] segítségével számolt  
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 22. ábra A xantin/xantin oxidáz szuperoxid-gyökanion termelı reakció 
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0,28 pH egység hozzáadásával korrigáltuk. 86 m/m% metanol-víz közegben víz 

autoprotolízis-állandója pKw~15,6 [141]. A dtbc autooxidációs állandóját a komplexekkel 

tötént mérésekkel megegyezı körülmények mellett határoztuk meg. A mérések 

kiértékeléséhez a kezdeti sebességek módszerét használtuk valamint néhány esetben 90-95 %-

os átalakulásig követtük a reakciókat. A mérések 1 cm-es úthosszúságú küvettában történtek. 

III.8. A rézmentes enzim rekonstitúciója (Reconstitution of Copper-Free Enzyme) 

A hgd peptid réz(II) rekonstitúciós vizsgálatát kooperációban a Római Egyetem Biológia 

Tanszékén végezték. E mérések részletes leírása a [201, 206, 207] referenciákban található. 

III.9. Az N,N’-bisz(2-hidroxibenzil)-2,3-diamino-pr opánsav elıállítása 

Az N,N’-bisz(2-hidroxibenzil)-2,3-diamino-propánsavat (bhbdpa) a SZTE Szervetlen és 

Analitikai Kémiai Tanszékén állítottuk elı, 2,3-diamino-propánánsav és kétszeres 

mennyiségő szalicilaldehid reakciójával. Az elsı lépésben a megfelelı Schiff-bázis alakult ki, 

melyet nátrium tetrahidroborát (NaBH4) segítségével redukáltunk, kialakítva a két szekunder 

aminocsoportot tartalmazó vegyületet.  

D,L-2,3-diamino-propánsav hidroklorid sójának (dpa, Sigma) (5 g, 35,6 mmol) 100 mL 

metanolos oldatát fél órán keresztül kevertettük, miközben a reakcióelegy semlegesítése cél-

jából 9,6 g (74,3 mmol) N-etildiizopropilamint (Fluka) adagoltunk az oldathoz. Ehhez az 

elegyhez 8,87 g (72,6 mmol) metanolban feloldott szalicilaldehidet (Aldrich) adtunk néhány 

részletben. Az oldat színe folyamatosan sárgába ment át, majd 6 óra múlva a Schiff-bázis 

képzıdés eredményeként a maradék még fel nem oldódott dpa is eltőnt. Intenzív keverés mel-

lett kis részletekben (~6 g, 159 mmol) nátrium tetrahidroborátot (NaBH4, Fluka) adagoltunk a 

sárga színő, jeges fürdıben hőtött reakcióelegyhez. Ez a lépés egy fehér színő sőrő csapadékot 

eredményezett, melyet leszőrtünk. A nyers terméket 100 mL metanolban szuszpendáltuk, 

majd 3 órán át kevertettük. Ismét leszőrtük és végül 1500 mL metanolból átkristályosítottuk. 

A kitermelés 6,9 g azaz 61,3 %-os volt. A kapott anyag összetételét és tisztaságát NMR spekt-
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23. ábra   A 3,5-di-tercbutil-pirokatechin (dtbc) oxidációja 3,5-di-tercbutil-kinonná (dtbq). 
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roszkópiával és potenciometriás titrálások segítségével ellenıriztük. 1H NMR (D2O-ban, δ 

(ppm)): δ (a 2×4 aromás proton tartománya) = 7,35 - 7,23 (m, 1H + 1H és 1H + 1H, ArH), 

6,95 – 6,89 (m, 1H + 1H és 1H + 1H, ArH), 4,254 (s, 2H, Ar-CH2-), 4,272 és 4,246 (d és d, 3J 

= 13,2 Hz, 1H + 1H, Ar-CH2-), 3,857 (t, 3J = 7,5 Hz, 1H, -CH-CH2-), 3,392 (d, 3J = 7,5 Hz, 

2H, -CH-CH2-NH). Más jel nem volt detektálható.  



Doktori értekezés  Eredmények és tárgyalásuk 
 

 37

IV. EREDMÉNYEK ÉS TÁRGYALÁSUK 

IV.1 A bhbdpa rendszerek 

IV.1.1. A bhbdpa ligandum protonálódási egyensúlyai 

A ligandum a semleges pH-tartományban viszonylag rossz oldékonysággal bír, ezért a 

felhasznált törzsoldatok maximális koncentrációja 0,002 M volt. 

A különbözı bhbdpa-fémion rendszerek vizsgálata elıtt, a ligandum protonálódási 

állandóit határoztuk meg, melyeket a 3. táblázat tartalmaz.  

3.táblázat A bhbdpa ligandum protonálódási állandóinak logaritmusa ill. pKd értékei (I=0,1 M NaCl,          
T=25 °C) 

Részecske logβpqr pKligandum 

  pK1  < 1,5 

041 35,76(2) 5,90 

031 29,86(1) 8,47 

021 21,39(1)  10,16 

011 11,23(6)  11,23 
  

A ligandumban centrális pozícióban elhelyezkedı karboxilátcsoport, valószínőleg a 

szomszédos protonált aminocsoportok jelentıs elektronszívó hatásának köszönhetıen, erısen 

savas jellegő. A titrálások kezdeti pH-ján (pH~2) már teljesen deprotonálódik, így pK-ját nem 

tudtuk meghatározni. A pH 2-4 között 100 %-ban jelenlévı [LH4]
+ részecske pK-ja 5,9, ettıl 

jelentısen elkülönül a további három egymást követı deprotnálódási folyamat (pK=8,47, 

10,16 és 11,23). Minthogy a ligandumban két közel ekvivalens 2-hidroxi-benzilamino egység 

található, ez a jelentıs elkülönülés feltehetıen a fenlos hidroxil- és a nem potonált 

aminocsoportok között kialakuló hidrogénhidas kölcsönhatás következménye. Hasonló 

hidrogénhidas kölcsönhatást megfigyeltek a teljesen redukált (H4salen) [155] ligandumnál is. 

Azonban a bhbdpa esetében a pK2 érték valamivel alacsonyabb, a pK3, pK4 és pK5 értékek 

viszont magasabbak voltak a salennél mért megfelelı értékekhez viszonyítva. Ez arra enged 

következtetni, hogy a bhdbpa ligandum esetében a hidrogénhidas kölcsöhatások erısebbek, 

ami valószínőleg a karboxilátcsoport jelenlétének köszönhetı. 
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Az egyes pK-k funkcióscsoportokhoz rendelésének megkönnyítéséhez spektrofotometriás 

vizsgálatokat végeztünk. A redukált salennél [155] és az egyéb, ahhoz hasonló ligandumok 

esetében [156, 157] a két legmagasabb pK-t a fenolos hidroxilcsoportokhoz rendelték. 

Méréseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy mivel az LH4
+=LH3+H+ folyamat 

lejátszódása nem eredményez jelentıs változást a spektrumban (24. ábra), így ez a 

deprotonálódás valószínőleg, az egyik aminocsoporthoz köthetı.  
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24. ábra  A bhbdpa ligandum különbözı protonáltsági állapotú formáinak egyedi UV spektrumai       
(I = 0,1 M NaCl, T = 25 oC) 

 

Az UV-Vis spektrumban 238 nm-nél valamint 292 nm-nél jelenlévı abszorpciós sávok 

minden bizonnyal a molekula fenolátcsoportjaihoz tartoznak [158]. Habár a ligandumban egy 

további amino- és két fenolos hidroxilcsoport található, mégis a következı három 

deprotonálódás során e két abszorpciós maximum folyamatosan nı (24. ábra), ami 

mikroszkopikus deprotonálódási folyamatok lejátszódására utal. 

IV.1.2. A réz(II)-bhbdpa rendszer 

A réz(II)-bhbdpa komplexek képzıdési állandóit a 4. táblázat tartalmazza. Az 

ekvimoláris rendszerben pH 2-3 között csak kis mennyiségő [CuH3L] 2+ komplex van jelen 

(25. ábra), majd pH 3 felett három egymást követı deprotonálódás játszódik le, melyek során 

az [CuH2L] +, [CuHL] ill. a pH 7,2 fölött egyedüliként jelenlévı [CuL]– részecskék 

képzıdnek. 
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4.táblázat A réz(II)-bhbdpa  komplexek képzıdési állandóinak logaritmusa ill. pKd értékei            
(I=0,1 M NaCl, T=25 °C) 

Komplex logβpqr pKpqr
a 

131 34,96(5) 3,25 

121 31,71(2) 4,59 

111 27,12(3) 5,54 

101 21,58(3) − 

201 24,91(8) − 
a  

)1r(pqpqrpqr loglogp −−= ββK  

 

A réz(II)-bhbdpa rendszer igen intenzív fényelnyeléssel rendelkezik a látható 

hullámhossztartományban, ami a titrálás során jelentısen megváltozik (a pH növelésével 

halványkékbıl intenzív zöld szín alakul ki). 
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25. ábra A réz(II)-bhbdpa 1:1 rendszer részecskeeloszlási görbéi (T=25 °C, I=0,1 M NaCl,          
[Cu2+]=0,002 M) 

A rendszer ezen tulajdonsága lehetıvé tette számunkra pH-függı spektrofotometriás 

vizsgálatok elvégzését, ami nagymértékben elısegítette a komplexek szerkeztének 

meghatározását. Emellett pH-függı ESR méréseket is végeztünk, ami szintén megkönnyítette 

e rendszerben képzıdı részecskék központi fémionja körül kialakuló környezet jellemzését. A 

pH-potenciometriás titrálásoktól függetlenül, azokat alátámasztandó, az egyes komplexek 

stabilitási állandóit az ESR mérésekbıl is meghatároztuk. pH 4-10 tartományban, ahol a 

[CuH2L] +, [CuHL] és a [CuL]– részecskék dominálnak, az ESR mérések kiértékelése során az 
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illesztés R regressziós paraméterére nem kaptunk kielégítı eredményt. Ez azt jelzi, hogy a 

modell finomításra szorul és további részecskék figyelembevétele szükséges a spektrumok 

illesztésénél. Mivel sem a potenciometriás, sem a spektrofotometriás mérések nem utaltak a 

fentiektıl eltérı összetétellel leírható komplexek jelenlétére a tárgyalt pH-tartományban, ezért 

a modell kialakításakor a képzıdı komplexek izomerjeinek jelenlétét kellet feltételeznünk. Az 

új részecskék szükségességének igazolásához az illesztés javulását követtük. Ehhez a normált 

regresszióra (Rn) vonatkozó, s az alábbi egyenlettel definiálható kritériumot alkalmaztuk,  

 
1 – Rn = N (1 – R) 

 
mely megmutatja, ha az illesztés pontossága gyorsabban javul a paraméterek N számánál, 

amennyiben egy  újabb részecskét beveszünk a modellbe. A 9 részecskét és 67 paramétert 

tartalmazó teljes egyensúlyi modellre Rn regressziós paraméter értéke 0,895 volt, míg a 8 

részecskét és 58-59 paramétert tartalmazó modell esetében, ahol a számolásból a [CuH2L] +, 

[CuHL] és a [CuL]– részecskék izomerjeinek egyikét kihagytuk, a megfelelı Rn érték már 

jelentısen kisebbnek bizonyult (0,881, 0,869 illetve 0,873). Az 5. táblázat tartalmazza a 

rendszerben képzıdı részecskék mikroszkopikus és makroszkopikus képzıdési állandóit, 

valamint ESR paramétereit és az egyes komplexek feltételezett koordinációs szféráját. A 

rendszerben mért UV-Vis spektrumok a 26. ábrán, míg a Psequad programmal számolt egyedi 

moláris spektrumok a 27. ábrán láthatók.  
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26. ábra A réz(II)-bhbdpa rendszer UV-Vis spektrumának pH-függése (T=25 °C, I=0,1 M NaCl, 
[Cu2+]=0,002 M) 
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27. ábra A Cu(II)-bhbdpa 1:1 rendszer egyedi UV-Vis spektrumai (T=25 °C, I=0,1 M NaCl,     
[Cu2+]=0,002 M) 

 

A d-d átmenet maximumának fokozatos eltolódása az alacsonyabb hullámhosszak felé, egyre 

több, az eredetileg koordinált víznél erısebb ligandumterő donorcsoport belépését jelzi a 

réz(II) ekvatoriális pozícióiba. A pH növelése során ~406 nm-nél megjelenı intenzív sáv egy 

d-π* réz(II)-fenolát töltésátmenethez [159] rendelhetı. Mivel a [CuH3L] 2+ komplex egyedi 

spektrumán (27. ábra) ez az átmenet csak igen kis 

intenzitással jelentkezik, e komplexben egy öttagú 

kelát kialakulása révén valószínőleg döntıen 

aminosav típusú {NH,COO–} koordináció valósul 

meg. Egy {2H2O,NH,COO–} koordinációs mód 

esetén az elméletileg számolható d-d maximum 

714 nm [133], ami jól egyezik az általunk mért 

717 nm-es értekkel. A [CuH3L] 2+ komplex 

kialakulását követı mindhárom deprotonálódás 

során a töltésátviteli sáv növekedése tapasztalható. 

Minthogy a réz(II)ionhoz csak két fenolát 

koordinálódik, ez mikroszkopikus komplex-

képzıdési folyamatokra utal, amit az ESR 

mérések is megerısítenek. A [CuH2L] + ré-
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28. ábra A Cu(II)-bhbdpa rendszer egye-
di ESR spektrumai (I=0,1 M NaCl, 
T=25oC) 
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szecskére meghatározott g0 valamint az ACu csatolási állandó értékek, a részecske két kötési 

izomerjének jelenlétét feltételezik, melyek ekvatoriális síkjában {NH,PhO–,2O} (a) és 

{2NH,2O} (b) koordinációs szférák feltételezhetık (ahol O vagy víz vagy karboxilát oxigén) 

(29. ábra, 5. táblázat). 
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29. ábra A [CuH2(bhbdpa)]+, [CuH(bhbdpa)] és [Cu(bhbdpa)]– komplexek izomerjeinek (a) (b) 
feltételezett szerkezete 

 

A következı deprotonálódás során kialakuló [CuHL] részecske spektrális adatai a 

ligandumtér további erısödését jelzik. A részecske ESR paraméterei szintén két izomer 

jelenlétére utalnak (29. ábra, 5. táblázat.) Habár a (b) izomer ESR paraméterei a 

sávkiszélesedésnek köszönhetıen csak nagyobb bizonytalansággal határozhatók meg, mégis e 

részecske alacsony Ao értéke a töltésátviteli sáv intenzitásának jelentıs növekedésével együtt 

(~400nm-nél) {NH,2PhO–,O} típusú koordináció jelenlétére utal ennél a részecskénél. A (b) 

izomer ESR spketrumának meglehetısen szokatlan alakja valószínőleg a két fenolátoxigén 

koordinációja révén kialakuló makrokelát képzıdésével magyarázható. A pH-metriás, UV-

Vis valamint ESR mérésekbıl nyert adatok arra utalnak, hogy az (a) izomer esetében 

valószínőleg {2NH,PhO–,O} koordinációs mód alakulhat ki (29. ábra). 
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A következı deprotonálódás (pK=5,54) során képzıdı [CuL]– komplex nagy stabilitása és a 

d-d átmenet jelentıs kék eltolódása {2NH,2PhO–} koordinációra utal a központi fémion 

körül. A pH-függı ESR spektrumok értékelése során nyert adatok ismét két izomer jelenlétét 

valószínősítik (29. ábra, 5. táblázat). A két izomer ESR paraméterei alig térnek el egymástól 

és megerısítik az elıbb említett {2NH,2PhO–} típusú koordinációt. Az izomerek kialakulása 

valószínőleg a karboxilátcsoportnak köszönhetı (29. ábra). A [CuL]– részecske 

makroszkopikus képzıdési állandója közel azonos az N,N’-bisz(2-hidroxibenzil)-

etiléndiamin-N,N’-diecetsav [156] valamint ennek diamino származéka [160] [CuL] 

összetételő komplexének logβ110 stabilitási állandójával, viszont egy logaritmus egységgel 

nagyobb a [H4salen]-Cu(II) rendszer megfelelı részecskéjére vonatkozó értéknél [155]. Ez a 

stabilitás növekedés is alátámasztja azt a feltételezést, miszerint a [CuL]– részecske egyik 

izomerjében a ligandum karboxilátcsoportja axiális pozícióban koordinálódik. Az két izomer 

ESR paraméterei közti apró eltérés azzal magyarázható, hogy az ESR spektroszkópia 

réz(II)ionnál, torzult oktaéderes geometria esetében nem érzékeny az axiális koordinációra. 

Azonban az (a) izomer valamivel alacsonyabb α értéke a központi fémion körül kialakuló 

kompaktabb szerkezetre utal, ami  egy pentakoordinált részecskénél várható is. A ligandum 

centrális karboxilátcsoportja és a további 2-2 donorcsoport lehetıséget teremthet kétmagvú 

komplexek képzıdésére is, ezért kétszeres réz(II) felesleg mellett is végeztünk méréseket (30. 

ábra). 
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30. ábra A réz(II)-bhbdpa 2:1 rendszer részecskeeloszlási görbéi (T=25 °C, I=0,1 M NaCl,          
[Cu2+]=0,004 M) 
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Az eredmények pH 4 körül a kétmagvú [Cu2L] + komplex kialakulását valószínősítették, 

azonban pH 5 felett csapadékképzıdést észleltünk, ami megakadályozta a rendszer további 

tanulmányozását. A [Cu2L] + komplex jelenlétét az ESR mérések is alátámasztják. A ligandum 

szerkezetét és a meglehetısen gyenge spin-spin csatolást (28. ábra) figyelembe véve a két 

{NH,PhO–} koordinációjú központi fémion között valószínőleg nem alakul ki karboxiláthíd. 

Mivel ezen a pH-n még nem jellemzı a réz(II)-hidroxid képzıdése, ezért az általunk észlelt 

csapadék valószínőleg a semleges [Cu2H–1L]  kétmagvú komplex volt. A réz(II)iont és a 

ligandumot 1:1 és 2:1 arányban tartalmazó oldatokra vonatkozó eredmények összevetésébıl 

megállapítható, hogy rendszerünkben biszkomplexek képzıdésével nem kell számolni (25. 

ábra, 30. ábra). 
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5. táblázat  A réz(II)-bhbdpa rendszerben végzett ESR mérésekbıla meghatározott ESR paraméterek valamint a rendszerben képzıdı részecskék képzıdési 
állandói (logβ), (I=0,1 M NaCl, T=298 K, a log β, g0, A0, AN paraméterek becsült hibái ±0,1, ±0,0006, ±0,4 G, ±1,0 G és 0,6 G) 

 

Komplex g0 A0 
b AN’ 

b AN’’  
b α b β b γ b {donorcsoportok}c logβi 

d logβ e Xi 
f 

Cuaq
2+ 2,199 33,5 − − 52,0 −2,1 0,3 − − − − 

[CuH3(bhbdpa)]2+ 2,158 54,9 10,0 − 41,5 −15,2 1,8 {NH,COO–,2H2O} – 35,42 − 

[CuH2(bhbdpa)]]+ (a) 2,140 62,3 10,5 2,9 g 30,0 −15,3 1,6 {NH, PhO–,2O} 31,94 0,78 

[CuH2(bhbdpa)]+ (b) 2,142 74,5 12,7 8,8 37,9 −20,0 3,3 {2NH,2O} 31,38 
32,05 

0,22 

[CuH(bhbdpa)] (a) 2,126 63,9 11,4 8,2 25,5 −14,4 3,5 {2NH,PhO–,O} 27,19 0,67 

[Cu(H(bhbdpa)] (b) 2,111 57,7 12,7 0,0 57,4 −12,1 −7,9 {NH,2PhO–,O} 26,89 
27,37 

0,34 

[Cu(bhbdpa)]– (a) 2,115 80,3 10,7 8,9 20,9 −13,0 3,8 {2NH,2PhO–} h 21,54 0,54 

[Cu(bhbdpa)]– (b) 2,110 78,1 10,4 10,4 27,4 −12,3 0,2 {2NH,2PhO–} 21,47 
21,80 

0,46 

[Cu2(bhbdpa)]+ 2,159 35,3 i 25,9 j 25,9 j 49,1 −0,6 −2,5 {NH, PhO–,2O} – 24,65 – 

 
a A számolások részletes leírása megtalálható [31]; b A paraméterek Gaussban vannak, megadva; c A réz(II)ion ekvatoriális síkjában feltételezett 

donorcsoportok, PhO– = fenolát oxigén, O = karboxilát vagy víz oxigén;  d Az izomerek egyedi képzıdési állandói; e Makroszkopikus komplexképzıdési 

állandók;  f Az izomerek mól aránya (Xi = β i /β );  g Ezt az AN’’  paramétert nullának tekintjük;  h A karboxilátcsoport axiális koordinációja;  i Mivel a J-csatolás 

sokkal erısebb, mint hiperfinom csatolás, így a kapott A0 érték csak félérték; j A szokatlanul nagy AN’ − AN’’  értékek valószínőleg a hf sávok kiszélesedésébıl 

származnak. 
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IV.1.3. A vas(III)-bhbdpa rendszer 

A vas(III)-bhbdpa rendszerben kialakuló részecskék képzıdési állandóit a 6. táblázatban 

foglaltam össze. Az ekvimoláris rendszerben az egymagvú részecskék dominálnak (31. ábra). 

 
6.táblázat A vas(III)-bhbdpa  komplexek képzıdési állandóinak logaritmusa ill. pKd értékei          

(I=0,1 M NaCl, T=25 °C) 

Komplex logβpqr pKpqr 

121 34,93(1)          – 

101 28,63(2) 7,16 

1–11 21,47(3)  5,54 

2–21 26,36(4)   3,06 

2–31 23,30(2)  

 

Savas pH-tartományban, pH 2 és 3 között az [FeH2L] 2+ részecske képzıdik. Ezt követıen két 

erısen kooperatív deprotonálódás játszódik le, melynek során kialakul a [FeL] részecske. 
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31. ábra A vas(III)-bhbdpa 1:1 rendszer részecskeeloszlási görbéi (T=25 °C, I=0,1 M NaCl,        
[Cu2+]=0,002 M) 

 
Az [FeL] komplex széles pH-tartományban (pH 3,5-7) az egyetlen jelenlévı részecske. E 

komplex hidrolízise (pK 7,16) az  [Fe(OH)L]– részecske kialakulásához vezet. A hídrolízis az 

UV-Vis spektrumban jelentıs változást eredményez, ezért pH-függı elektrongerjesztési 
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spektrumokat vettünk fel abból a célból, hogy információt nyerjünk az egyes részecskékben a 

központi fémion körül kialakuló környezetrıl. 

A rendszerben képzıdı különféle komplexek spektrális sajátságai az UV tarományban 

meglehetısen hasonlóak (32. ábra).  
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32. ábra A vas(III)-bhbdpa 1:1 rendszer UV-Vis spektrumának pH-függése ([FeIII ]=7,9×10–4,          
I=0,1 M NaCl, T=25 oC) 

 

A spektrumoknak ebben a tartományában minden részecske esetében megfigyelhetı egy 

abszorpciós sáv 270-280 nm körül, valamint egy kis energiájú váll a 300-315 nm-es 

tartományban, amelyek valószínőleg a fenolátgyőrők alacsonyabb hulámhosszak felé 

eltolódott π-π* elektronátmenetéhez és egy fenolát-vas(III)ion pπ-dσ* töltésátvitelhez [158] 

rendelhetık. A szabad, teljesen deprotonált ligandumnál is meglévı, nagy energiájú 

töltésátviteli sáv (λmax=238nm) is eltolódik ~220-225 nm környékére, ami valószínőleg a 

fémion koordinációjának köszönhetı. A pH növelése során az UV-Vis spektrumok 400-600 

nm-es tartományában igen intnezív abszorpciós sáv jelenik meg. Mivel a nagyspinszámú 

oktaéderes vas(III)komplexek nagyon gyenge tiltott d-d sávokkal rendekeznek, így ez az 

intenzív átmenet minden bizonnyal egy fenolát-vas(III)ion pπ-dσ* töltésátvitelhez [158] 

rendelhetı. Az egyes részecskék egyedi spektrális paramétereit a 7. táblázat tartalmazza. Ezek az 

adatok az [FeH2L] 2+ részecskénél a fenolos oxigén koordinációjára engednek következtetni. 

Ennél a komplexnél az {NH,PhO–,COO–} koordináció tőnik  a legvalószínőbbnek, amely egy 
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33. ábra Az [FeH2(bhbdpa)]2+ 
komplex javasolt szerkezete 

 

6 és egy 5 tagú csatolt kelátgyőrőt tartalmazó szerkezet 

kialakulását eredményezi (33. ábra). A részecske moláris 

abszorbanciája (ε538~1812 M–1cm–1 (7. táblázat)) valamint a 

bázicitással korrigált képzıdési állandók megegyeznek a 

hasonló koordinációs móddal rendelkezı Nα–szalicil–L–

alanin [161] megfelelı vas(III)komplexének értékeivel.  

Ahogy azt már korábban is említettem, a következı 

kooperatív deprotonálódások, melyek az [FeL] részecske 

kialakulásához vezetnek, jelentıs spektrális változásokat eredményeznek (32. és 35. ábra). A 

részecske kiemelkedı stabilitása mellett a ligandum-központi fémion pπ-dπ* töltésátvitel ~55 

nm-es kék eltolódása, a sáv intenzitásának szignifikáns növekedésével együtt a központi 

fémion környezetének jelentıs átrendezıdésére utal. Mind a potenciometriás mind a 

spektrofotometriás adatok alátámasztják a ligandum mindkét fenolát- és aminocsoportjának 

koordincáióját ebben a részecskében. Mindezek mellet a vas(III)ion nagy affinitása az oxigén 

7. táblázat A bhdbdpa ligandum és a vas(III)-bhbdpa  komplexek UV-Vis spektrális 
adatai (I=0,1 M NaCl, T=25 oC) 

 

Komplex λmax/nm  (ε/M−1cm−1) 

H4L         − 276 (4166)        − 

H3L         − 276 (3823)        − 

H2L  238 (4438) s 278 (3055) 292 (1839) s 

HL  238 (10901) 276 (3334) s 292 (4822) 

L  238 (15424)         − 292 (7045) 

  

[FeH3(bhbdpa)]  

[FeH2(bhbdpa)] 538 (1812) 

[FeH(bhbdpa)]  

[Fe(bhbdpa)] 482 (2492) 

[Fe(bhbdpa)(OH)] 422 (2848) 

[Fe2(bhbdpa)(OH2)]   475 (1680) * 

[Fe2(bhbdpa)(OH3)] 476 (2952) 
s váll;  * közelítı érték 
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donorokhoz és az a tény, hogy egészen 11,2-es pH-ig csak egy hidrolízis játszódik le, 

valamint a [Fe(salen)] komplexnek [162] a tárgyalt részecskéhez viszonyított kisebb 

stabilitása mind arra utalnak, hogy a ligandum karboxilátcsoportja axiális helyzetben 

kapcsolódik a központi vas(III)ionhoz, ötfogú-koordinációt kialakítva ezzel. Itt érdemes 

megemlíteni, hogy az [FeL] komplex {2N,3O} 

típusú koordinációs módja (34. ábra) hasonló 

néhány nem hem vas(III) dioxigenáz pl. a  

protokatechuát-3,4-dioxigenáz enzim [163] aktív 

centrumának szerkezetéhez.  

A telítetlen koordinációs környezettel rendelkezı 

vas(III)komplexek hajlamosak vegyes hidroxo-

komplexek [164] kialakítására. Esetünkben pH 7 

körül játszódik le egy hidrolitikus folyamat, melyet az UV-Vis spektrumok hipszokróm 

eltolódása követ (32. és 35. ábra). 
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35. ábra A vas(III)-bhbdpa részecskék egyedi UV-Vis spektrumai (I=0,1 M NaCl, T=25 oC) 

 

Ez a spektrális változás valószínőleg annak köszönhetı, hogy a koordinálódott víz 

protonvesztése során megnı a központi vas(III)ion körül az elektronsőrőség, ami a 

töltésátviteli sáv energiájának növekedését eredményezi. A salennél az [FeL] részecske  

hidrolízise egy µ–oxohidas dimer kialakulásához vezet [165], szilárd fázisban a [H4salen]-nél 

HN NH

O

CO
O

O
Fe3+

--

-

  
34. ábra Az [Fe(bhbdpa)] komplex 

javasolt szerkezete 
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hidroxohidas dimer képzıdik, míg egy hasonló ötfogú ligandummal monomer [Fe(OH)L]– 

hidroxokomplex jelenlétét mutatták ki [164]. Rendszerünkben a potenciometriás adatok és a 

spektrális sajátságok változása szintén a monomer [Fe(OH)L]–  képzıdésére utalnak. 

Kétszeres fémfelesleg mellett egészen pH 6-ig nem figyeltünk meg 

csapadékképzıdést. A fentebb már tárgyalt egymagvú komplexek mellett ilyen körülmények 

között kétmagvú részecskék is kialakulnak. pH 2-3 között felvett elektrongerjesztési 

spektrumok, az ekvimoláris rendszerhez hasonlóan, egyértelmően igazolják, az [FeH2L] 2+ 

részecske jelenlétét a rendszerben (37. ábra). A pH további növelése során a fenolát-vas(III) 

töltésátviteli sáv, intenzitásának növekedése közben folyamatosan eltolódik a nagyobb 

energiák felé (λmax~478 nm). Ezek a spektrális változások nagyon hasonlóak az 1:1 rendszer 

csaknem azonos pH-tartományában megfigyelt változásokhoz. Mindemellett azonaban a 

potenciometriás titrálásokból nyert adatok egymástól nagyon eltérı folyamatok 
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36. ábra A vas(III)-bhbdpa 2:1 rendszer részecskeeloszlási görbéi (T=25 °C, I=0,1 M NaCl, 
[Cu2+]=0,002 M) 

 

lejátszódására utalnak a két rendszerben. Az [FeH2L] 2+ részecske képzıdése után egy szők 

pH-tartományban (pH~2,7-4) öt ekvivalens proton távozik, mely folyamat során az 

[Fe2(OH)2L] + és [Fe2(OH)3L] részecskék képzıdnek. A pH-metriás adatok arra utalnak, hogy 

e kétmagvú komplexek kialakulása során a központi fémionokhoz koordinálódott 

vízmolekulák deprotonálódása is lejátszódik. Ezt a spektrofotometriás mérésekbıl kapott 
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38. ábra Az [Fe2(OH)3(bhbdpa)] 

komplex javasolt szerkezete 
 

eredmények is alátámasztják. Az [Fe2(OH)3L] részecske moláris abszorbanciájának az 

[FeH2L] 2+ komplex moláris abszorbanciájához viszonyított növekedése (7. táblázat) egy 

további fenolát-vas(III) átmenet jelenlétére utal, míg a ligandum-központi fémion töltésátvi- 
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37. ábra A vas(III)-bhbdpa 2:1 rendszer UV-Vis spektrumának pH-függése ([FeIII ]=1,4×10–3 M,          

I=0,1 M NaCl, T=25oC) 
 

eli sáv kék eltolódása valószínőleg a koordinálódott vízmolekulák deprotonálódásához ren-

delhetı. A két kétmagvú részecske között az egyedüli különbség egy koordinálódott 

vízmolekula protonáltsági állapota. A területen született számos publikáció ellenére eddig 

még egyik szerzı sem számolt be négyfogú, salenszerő ligandumok esetében kétmagvú 

vas(III)komplexek kialakulásáról. Jelen esetben a 

kétmagvú egységet valószínőleg a karboxilát-

csoport hídszerő koordinációja stabilizálja. A 

bhbdpa ligandum karboxilátcsoportja geometriai 

okokból, valószínőleg csak µ–1,1 típusú hídként 

kapcsolhatja össze a két központi vas(III)iont. 

Emellett az egyik koordinálódott hidroxocsoport 

valószínőleg szintén hidat alkot a két vas(III)ion 

között (38. ábra). Méréseink alapján a kétmagvú egységekbıl felépülı dimer szerkezető 

négymagvú komplexek képzıdését nem lehetett igazolni. 
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Tudomásunk szerint a bhdbpa-vas(III) az elsı olyan rendszer, amelyben egy ötfogú ligandum, 

vizes közegben, képes két vas(III)iont oldatban tartani kétmagvú vas(III)komplex kialakítása 

révén.          
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IV.2 A hhgh rendszerek 

IV.2.1. A hhgh ligandum protonálódási egyensúlyai 

A Bevezetés és célkitőzések címő fejezetben leírtaknak megfelelıen, a modellezni 

kívánt metalloenzimek fémkötı helyének vizsgálatára lehetıség nyílik olyan 

peptidszekvencia alkalmazásán keresztül, amely képes lehet a natív enzim aktív centrumában 

megtalálható fémion körüli környezethez hasonló koordincáiós mód kialakítására. A vizsgált, 

három hisztidin alegységet tartalmazó peptid, a hhgh (Ac-His-His-Gly-His-OH) 

alkalmazásával célunk az volt, hogy a szuperoxid dizmutáz valamint pirokatechin oxidáz 

enzimek aktív centrumában elıforduló, kizárólag imidazolnitrogének fémionhoz való 

kötıdése révén megvalósuló koordinációs környezetet hozzunk létre. 

A ligandum titrálása során négy deprotonálódást figyeltünk meg (8. táblázat), melyek 

közül az elsı három jól egyezik egyéb His-tartalmú peptideknél tapaszalt pK-kal. A negyedik 

pK (=7,73), azonban mintegy 0,6-1,4 nagyságrenddel magasabb a hasonló rendszerekben 

mért értéknél [29, 168, 169, 177], mely az egyszeresen protonált ligandumban meglévı erıs 

intramolekuláris hidrogénhidas kölcsönhatásokra utal. 

8.táblázat A hhgh ligandum protonálódási állandóinak logaritmusa ill. pKd értékei (I=0,1 M NaCl,     
T = 25 °C) 

Részecske logβpqr pKligandum 

041 22,81  2,52(2) 

031 20,29  5,95(1) 

021 14,34  6,61(1) 

011 7,73   7,73(1) 
 
 
IV.2.2. A réz(II)-hhgh rendszer 

A réz(II)-hhgh rendszerben kialakuló komplexek képzıdési állandóit a 9. táblázat tartalmazza, 

míg az azok alapján számolható eloszlásgörbéket a 39. ábra mutatja be. A potenciometriás, 

ESR, CD ill. UV-Vis-spektroszkópiás vizsgálatok párhuzamos kiértékelése pH 3 felett hat 

komplex kialakulását mutatta. Savas pH-n elsıként a [CuH2L] 3+ részecske képzıdik, e 

komplex csak meglehetısen kis koncentrációban van jelen az oldatban (39. ábra), így 

spektrális paramétereit nem lehetett meghatározni.   
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9.táblázat A réz(II)-hhgh komplexek képzıdési állandóinak logaritmusa ill pKd értékei                
(I=0,1 M NaCl, T=25 °C) 

Komplex logβpqr pKpqr 

121 18,50(4) 4,31 

111 14,19(1) 5,81 

101   8,38(2) 7,01 

1–11   1,37(2) 8,10 

1–21 –6,73(2) 9,93 

1–31 –16,66(2) – 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10
pH

%
 C

u(
II)

100

121

111
101 1-11

1-21

1-31

 

39. ábra A réz(II)-hhgh rendszer részecskeeloszlási görbéi (T=25 °C, I=0,1 M NaCl,                  
[Cu2+]= 0,001 M) 

 

Az egyszeresen protonált [CuHL]2+ az elsı nagyobb koncentrációban megjelenı részecske. 

Az a tény, hogy a CuH2L=CuHL+H+ folyamat pK-ja (4,31) jóval kisebb, mint az 

imidazolgyőrők pK-i, valamint, hogy a Cu+HL=CuHL folyamat egyensúlyi állandója 

(logK=6,46) jól egyezik az analóg rendszerekben meghatározott {2Nim} komplexek stabilitási 

állandóival (réz(II)-Ac-His-Val-His-NH2, logK=6,63 [56]), két imidazolnitrogén ekvatoriális 

koordinációjára utalnak [133, 166]. Mindezt megerısítik a komplex spektrális paraméterei is 

(10. táblázat). 
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10.táblázat A réz(II)-hhgh  komplexek ESR valamint UV-Vis paraméterei (I=0,1 M NaCl,                
T= 25 °C) 

Részecske λ dd−
max /nm g0 A0/G AN0/G α/G β/G γ/G 

Cu2+  2,1927 35,1 – 57,0 –2,4 0,2 

[CuHL]2+ 680 2,1546 58,4 12,3      13,2 58,4 –32,7 7,9 

[CuL]+ 650 2,1250 b 58,1 b 15,9 b    39,2 b  52,4 b –37,6 b 15,4 b 

[CuH–1L] 596 2,1126 74,3 3×10,0 72,2 –33,2 12,5 

[CuH–2L] –(a) 580 a 2,1055 69,0 2×11,3  2×13,4    30,0 –23,5 6,7 

[CuH–2L] –(b) 580 a 2,0815 57,5 4×16,1 24,4 –4,3 3,3 

[CuH–3L] 2– 547 2,0845 84,2 10,0   3×13,6    38,1 –21,8 5,8 

a a két izomerre számolt átlag érték; b formális paraméterek 

 

40. ábra A réz(II)-hhgh rendszerben képzıdı komplexek egyedi CD spektrumai (T=25 °C,           
I=0,1 M NaCl, [Cu2+]=0,6 mM) 

 

pH 6 és 7 között a [CuL]+ részecske dominál az oldatban. A [CuHL]2+ és a szabad ligandum 

[HL] deprotonálódására vonatkozó   pK111 (5,81) és pK011 (7,73) értékek összehasonlítása (8. 

és 9. táblázat), valamint a csökkenés a λ dd−
max  és g0 értékekben,  arra utal, hogy a [CuL]+ 

komplexben a ligandum mindhárom imidazolgyőrője koordinálódik a fémionhoz. Stabilitási 

állandója jól egyezik az analóg {3Nim} koordinációjú réz(II)komplexekével [168, 169]. A 

[CuL]+ komplex CD-spektrumán (40. ábra) kis intenzitású sávok jelentkeznek, ami szintén a 

királis szénatomoktól távolabb lévı imidazolnitrogének koordinációját valószínősíti. 
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Ugyanakkor a komplex d-d át-

menetének maximuma (λ dd−
max =650 nm, 

41. ábra) jelentıs vörös eltolódást mu-

tat az Ac-His-Lys-His-Trp-His-NH2 

[170] és Ac-Glu-Thr-His-Lys-His-Trp-

His-Thr-Val-Ala-Lys-Glu-Thr-NH2
 

[168] hasonló, {3Nim} koordinációjú 

[CuL]+ komplexeihez képest (λ dd−
max = 

587 és 607 nm). Ezek az értékek, a 

komplex ESR paramétereivel együtt 

(10. táblázat), vagy a karboxilátcsoport 

viszonylag erıs axiális koordinációjára, vagy torzult geometriára utalnak. Említést érdemel, 

hogy e komplex közel egy egységgel magasabb pH-n képzıdik, mint az Ac-His-Lys-His-Trp-

His-NH2 [170] ill. az Ac-Glu-Thr-His-Lys-His-Trp-His-Thr-Val-Ala-Lys-Glu-Thr-NH2
 [168] 

analóg részecskéje. Itt meg kell említenünk, hogy e részecske ESR paraméterei (10. táblázat) 

valósznőleg kettı vagy több egyedi részecske spektrumainak szuperpozíciójából adódnak, 

ezért ezek csak formálisan írják le a [CuL]+ komplex görbéjét. Ennek a komplexnek a 

spektrális paraméterei és a 39 G csatolási állandója egy dimer részecske jelenlétére utal, 

melyben a központi fémionok között spinkicserélıdési kölcsönhatás alakul ki. Ennek ellenére 

a mi próbálkozásunk a ([CuL]+ - [Cu2L2]
2+) monomer-dimer egyensúly spektrális adatainak 

szimulálására nem volt sikeres. Felételezésünk szerint azonban a monomer [CuL]+ részecske 

mellett +n
n[CuL] össztételő klaszter is jelen lehet az oldatban, ami az igen intezív elektron 

relaxációjának köszönhetıen zavaró tényezı lehet a spektrum korrekt értelmezésénél. 

A következı deprotonálódás (CuL=CuH–1L+H+, pK=7,01) vagy egy amidcsoport, vagy egy 

koordinált vízmolekula protonvesztéséhez rendelhetı. A komplex 596 nm-nél jelentkezı d-d 

maximuma és a részecske ESR paraméterei is (10. táblázat) vagy egy {3Nim,OH–} vagy 

{2N im,N–,H2O/COO–} típusú koordinációra utalnak (λ dd−
max (számolt)~598 ill. ~608/588 nm 

[133]). Viszont a [CuH–1L] komplex CD-spektruma (40. ábra) nem utal amid-koordinációra, 

mivel annak intenzitása, különösen az UV-tartományban, csak kismértékben növekszik a 

[CuL]+ részecskéhez képest. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 3Gly alegység amid-

nitrogénjének koordinálódása nem okozna jelentıs királis perturbációt. Mindenesetre a 

hasonló His-Xaa-His szekvenciát tartalmazó peptidek imidazolgyőrői között lévı két 

amidnitrogén réz(II)ionok jelenlétében, igen erısen átfedı, kooperatív folyamat során 
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41. ábra A réz(II)-hhgh rendszerben képzıdı 
komplexek egyedi Vis spektrumai (T=25 °C,           

I=0,1 M NaCl, [Cu2+]=0,6 mM) 
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deprotonálódik, ami az így kialakuló {NH2/Nim,N–,N–,Nim} típusú koordináció kitüntetett 

sabilitásának tudható be (∆pK=pK1–11–pK101=0,19 (Ac-His-Lys-His-Trp-His-NH2 [169]), 

0,18 (Ac-His-Gly-His-OH) [173], –0,04  (Ac-Glu-Thr-His-Lys-His-Trp-His-Thr-Val-Ala-

Lys-Glu-Thr-NH2 [168]), –0,63 (Ac-His-Gly-His-NHMe), a His-Gly-His-Gly [174] és Ac-

His-Val-His-NH2 [56] peptidek esetében meg sem határozhatók a lépcsızetes pK-k). A 

vizsgált hhgh peptid esetében nem figyeltünk meg hasonló, kooperatív deprotonálódást. A 

[CuH–1L] komplex ESR-spektruma sem utal amid-koordinációra. A meglehetısen széles jelek 

(42. ábra) egy laza, valószínőleg hidrogénhidas, klaszterképzıdésre utalnak (ebbıl a 

szempontból említést érdemel, hogy 1 mM-nál nagyobb koncetráció esetén, pH=7-8 között 

lassú csapadékképıdést tapasztaltunk, ami azonban a következı deprotonálódás során 

feloldódott). Habár egyértelmően nem zárható ki az amid-koordináció, mégis mindezek és 

kinetikai méréseink alapján a fiziológiás pH-tartományban (pH 7-8 között) domináns [CuH–

1L] komplexben {3Nim,OH–} típusú koordináció valószínősíthetı (így az összetétele helyesen 

[Cu(OH)L]) (43. ábra). Azaz a peptid változatlanul csak az oldalláncban található 

imidazolcsoportok révén kötıdik a réz(II)ionhoz.  

 A következı deprotonálódás (CuH–1L = CuH–2L + H+, pK = 8,1) már drámai változást 

okoz a CD-spektrumban, jelentısen megnı annak intenzitása mind a d-d, mind az UV-

tartományban (40. ábra). Ez az α-szénatomokhoz közvetlenül kapcsolódó amidnitrogén(ek) 

fémion-koordinációja által közvetített királis hatásra utal. A [CuH–2L] – komplex kialakulása 

az ESR spektrum szerkezetében is alapvetı változást eredményez (42. ábra). A fentebb már 

említett His-Xaa-His szekvenciát tartalmazó peptidek kedvezményezett {Nim,N–,N–,Nim} 

koordinációját is figyelembe véve, valószínőleg a komplex szerkezetének jelentıs 

átrendezıdése történik meg, azaz a hidroxidion kiszorul a fémion környezetébıl. E részecske 

ESR adatainak értékelése arra enged következtetni, hogy a [CuH–2L] – komplex két kötési 

izomreje van jelen egyidejőleg az oldatban. A [CuH–2L] – részecske (a) izomerjének jól 

feloldott spektruma a go értékkel együtt négy nitrogéndonor koordinációjára utal a 

komplexben. Valószínőleg, az erre a részecskére már korábban is javasolt [173] {Nim,N–,N–

,Nim} koordinációs mód valósul meg. Az ESR paraméterek egy másik, alacsonyabb Ao és go 

értékekkel rendelkezı, (b) izomer jelenlétét jelzik. Továbbá e komplex ESR paraméterei a 

szerkezet torzulására utalnak, amit valószínőleg egy nitrogéndonor axiális helyzető 

koordinációja eredményez. Feltételezésünk szerint a [CuH–2L] – részecskében az N-terminális 

hisztidin imidazolcsoportja koordinálódik a központi réz(II)ionhoz, nagyobb stabilitást 

eredményezve ennek a részecskének. Ugyanakkor, a [CuH–2L] komplex d-dmax sávja 580 nm-

nél jelentıs vörös eltolódást mutat, az Ac-His-Val-His és His-Gly-His-Gly peptidek hasonló, 
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{N im,N–,N–,Nim} koordinációval rendelkezı [CuH–2L] – komplexéhez viszonyítva (λ dd−
max =530 

nm [57, 72]). Mindezek alapján a a [CuH–2L] – komplex (b) izomerjében ötfogú, {Nim,N–,N–

,Nim+Nim} típusú koordináció valószínősíthetı (43. ábra). Ez a koordinációs mód megegyezik 

az amiloid prekurzor protein egyik nagy affinitású réz(II)-kötıhelyének javasolt szerkezetével 

[168, 169]. 

 

 A következı deprotonálódás (CuH–2L=CuH–3L+H+, pK=9,93) a CD-spektrum (40. ábra) és a 

spektrális paraméterek (10. táblázat) további jelentıs megváltozását eredményezi. Ez a fémion 

környezetének újabb átrendezıdésére, egy harmadik amidnitrogén koordinációjára, ill. az 

egyik imidazolgyőrőnek az ekvatoriális síkból történı kiszorulására utal. Sóvágó és 

munkatársai egy korábbi munkában, ennél a részecskénél a 2His imidazolcsoportjának axiális 

koordinációját feltételezték [173]. Az Ac-His-Val-His peptid analóg {N−,N−,N−,Nim}  típusú 

koordinációval rendelkezı réz(II)komplexénél a d-d átmenet maximuma (λ dd−
max =530 nm) [56] 

eltér az általunk mért értéktıl. Habár ez az eltérés utalhat imidazol-koordinációra, mégis e 

részecske viszonylag magas Ao értéke nem támasztja alá az axiális koordináció jelenlétét. 
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42. ábra A réz(II)-hhgh rendszer ESR spektrumának pH-függése valamint a rendszerben képzıdı 
komplexek egyedi ESR spektrumai (T=25 °C, I=0,1 M NaCl, [Cu2+]=0,7 mM) 
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Ezekbıl kifolyólag mi {N−,N−,N−,Nim}  típusú koordinációt javasolunk a [CuH–3L] 2– komp-

lexnél, melyben a C-terminális hisztidin imidazolcsoportja vesz részt (43. ábra). Noha koráb-

ban hasonló rendszerben beszámoltak a [CuH–4L] 3– komplex képzıdésérıl [173], 

eredményeink nem támasztják alá ilyen részecske kialakulását esetünkben. Ezt igazolja, hogy 

egészen 11,2-es pH-ig további deprotonálódás nem volt megfigyelhetı valamint a pH 11-nél 

illetve 11,96-nál felvett CD-spektrumok majdnem teljesen megegyeznek (40. ábra).   
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43. ábra A réz(II)-hhgh rendszerben képzıdı fıbb komplexek javasolt szerkezete 
 

A semleges pH-tartományban domináns réz(II)-hhgh komplexek ([CuL]+: pH 6-7, [CuH–1L]: 

pH 7-8) említésre méltó sajátsága, ellentétben minden a legtöbb His-tartalmú peptid 

réz(II)komplexével, hogy a peptid csak az oldalláncban elhelyezkedı imidazolcsoportjaival 

kötıdik a fémionhoz. Az amidkoordinált komplexek megjelenésének eltolódása (~2 pH 

egységgel) az egyéb multihisztidin peptidek megfelelı komplexeihez képest, a ligandum 

egyedi szekvenciájával lehet összefüggésben. Az Ac-Gly-Gly-Gly-Gly tetrapeptid egyik 

glicin egységének hisztidinre való cseréje (az 1, 2, 3 és 4 pozíciókban) jól ismert hatást 

gyakorol a komplexképzıdésre [177]. Egy második hisztidin egység megjelenése (pl. az Ac-

His-Gly-His-Gly-ben) pH 8-ig nem okoz lényeges változást a speciációban, s nem képes 

eltolni az elsı két amid deprotonálódás pH-tartományát (pKNH=6,09 és 6,53 [178]). 

Ugyanakkor, tapasztalataink nem magyarázhatók a harmadik hisztidin egység jelenlétével 

sem, hiszen a réz(II)-Ac-His-Lys-His-Trp-His-NH2 rendszerben az elsı két amid de-
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protonálódás, az elızıekhez hasonlóan, már alacsony pH-n megtörténik (pKNH=6,0 és 6,19). 

Az észlelt hatás valószínőleg a nagy "sőrőségben" jelenlévı, egymáshoz közeli hisztidin-

egységek következménye, ill. annak, hogy az imidazolgyőrők térbeli elhelyezkedését nem 

befolyásolják nagy térkitöltéső, nem-koordinálódó oldalláncok (melyek jelen vannak pl. az 

Ac-His-Lys-His-Trp-His-NH2–ban).  

A réz(II)-hhgh rendszer fiziológiás pH-n tapasztalt sajátságai új lehetıséget kínálnak a 2-es 

típusú rézproteinek aktív centrumának modellezésére. A hhgh {3Nim} koordinációjú [CuL]+ 

komplexe említésre méltó hasonlóságot mutat számos réz(II)tartalmú enzim, pl. a quercetin-

2,3-dioxigenáz aktív centrumával, melyet a közeli karboxilátcsoport jelenléte még tovább 

erısít. Ezért a rendszerben enzimutánzó modellvizsgálatokat is végeztünk, melyek 

eredméneyeit a IV.2.4. és IV.2.5. fejezetben tárgyalom. 

IV.2.3. A cink(II)-hhgh rendszer 

Cink jelenlétében pH 5 fölött a [ZnHL], [ZnL] és [ZnH–1L] részecskék képzıdnek, 

azonban csak kis mennyiségben. pH 7 körül, kb. 20 % [ZnH–1L] komplex kialakulása (44. 

ábra) után, még ligandumfelesleg esetén is, csapadékképzıdést tapasztaltunk. A Zn2++HL= 

ZnHL reakció logK értéke (=3,74) valamivel magasabb mint az cink(II)-Ac-His-Pro-His-NH2 

 

0

20

40

60

80

100

4 5 6
pH

%
 Z

n(
II

)

100

111
101

1-11

44. ábra A cink(II)-hhgh rendszer részecskeeloszlási görbéi (T=25 °C, I=0,1 M NaCl,      
[Cu2+]=0,001 M) 

rendszer idevonatkozó logβ101=3,29-es képzıdési állandója [166], ami arra utal, hogy a 

[ZnHL] 2+ részecskében a két imidazolnitrogén mellett valószínőleg a ligandum 
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karboxilátcsoportja is részt vesz a cink(II)ion koordinációs környezetének kialakításában. A 

következı deprotonálódás során képzıdı [ZnL]+ komplexben minden bizonnyal a ligandum 

mind három imidazolja koordinálódik a központi fémionhoz  (logβ101=5,10(3), pK111=6,37 < 

pK011=7,73). Habár a biológiai rendszerekben a {3Nim} típusú koordináció az egyik 

legkedvezményezettebb kötési mód cink(II)ion esetében, jelen esetben azonban ez mégsem 

alkalmas a fémion oldatban tartására. 

IV.2.4. A réz(II)-hhgh rendszer szuperoxid dizmutáz (SOD) aktivitásának mérése  

 A réz(II)-hhgh rendszer SOD aktivitásának vizsgálatát, az ún. NBT-teszt (Nitro Blue 

Tetrazolium) [143] segítségével végeztük el, amelyben a xantin oxidáz/xantin reakció 

generálja a szuperoxid gyököt. Vizsgálataink során azt a koncentrációt határoztuk meg, ami a 

termelıdı szuperoxid gyök 50 %-át 

elbontja (IC50). Összehasonlítási céllal 

meghatároztuk a natív Cu,Zn-SOD 

aktivitását is. Méréseink eredményeit a 

45. ábra mutatja be. A 11. táblázat az 

általunk meghatározott, s néhány, az 

irodalomban közölt, kiemelkedı SOD 

aktivitással rendelkezı komplex IC50-

értékét foglalja össze. A réz(II)-hhgh 

rendszer IC50-értéke 0,13 µM (pH=6,8) 

ill. 0,15 µM (pH=7,5). Bár ez az aktivitás 

csak 3,5 %-a a natív Cu,Zn-SOD-énak, 

ill. kb. tízszerese a szabad fémionnak, a 

réz(II)-hhgh egyike a legaktívabb SOD-utánzó modell rendszereknek (11. táblázat). 

Figyelemreméltó, hogy pH=6,8-nál, az IC50-érték ~ négyszeresének megfelelı koncentráció 

(=0,5µM) az O2
––NBT reakció közel teljes (97,2 %) inhibícióját eredményezi. A 

vizsgálatokhoz használt igen híg oldatokban, pH 6,8 és 7,5 között a [CuL]+, [Cu(OH)L], 

[CuH–2L] – komplexek, valamint szabad réz(II) van jelen. Figyelembe véve a híg oldatokra 

vonatkozó részcskeeloszlást, valamint a szabad réz(II)ion (ill. CuHPO4) aktivitását (11. 

táblázat), a [CuL]+, [Cu(OH)L] és [CuH–2L] –
 komplexekre vonatkozó IC50-értékek 0,08, 0,16 

és 5,0 µM-ra becsülhetık. A [CuL]+ komplex nagyobb hatékonysága összhangban van a 
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45. ábra Az NBT (nitro blue tetrazolium) és a 
szuperoxid gyök közötti reakció inhibeálása a Cu(II)-
hhgh 1:1 rendszer révén (az inzert a Cu,Zn-SOD  
hatását mutatja) T=25 oC, pH=6,8 (�), pH=7,5 (�). 
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réz(II) ekvatoriális síkjában kötıdı donorcsoportok száma és a SOD-aktivitás közötti 

kvalitatív megfigyeléssel [56].  

 
 
 
 

komplex IC50 (µM) ref. 
Cu(II)-hhgh ; 1:1 (pH 6,8) 0,13 saját mérés 
Cu(II)-hhgh ; 1:1 (pH 7,5) 0,15 saját mérés 
Cu,Zn-SOD (pH=6,8) 0,0045 saját mérés 
[Cu(N,N'-bisz(2-acetilpyrazil)metilén-1,3-diaminopropán]; pH 7,4 0,09 [179] 
Cu(II)-ciklo-His-His ; pH 7,4 0,11 [180] 
Cu(II)-tetraanhidroaminobenzaldehid ; 1:1 (pH 7,8) 0,144 [181] 
[Cu(N-2-(4-metilbenzotiazol)benzénszulfonamidát)2(py)2]; pH 7,8 0,146 [182] 
Cu(II)-Ac-HVH-NH2 ; 1:1 (pH 7,4) 0,20 [56] 
Cu(II)-6-deoxi-6-(β-alanilhistidil)-β-ciklodextrin ; 1:1000 (pH 7,4) 0,24 [184] 
[CuZn(4,5-bisz(di(2-piridilmethyl)aminometil)imidazolát] 0,24 [185] 
Cu(II)-karnozin ; 1:1000 (pH 7,4) 0,80 [184] 
Cu(HPO4) (pH=7,4) 1,06 [184] 
 
 

IV.2.5. A réz(II)-hhgh rendszer 3,5-di-terc-butil-pirkatechin (H 2dtbc) oxidáz aktivitásá-
nak mérése  

Minthogy a pirokatechin oxidázok a 3. típusú rézproteinek közé tartoznak, ezek model-

lezésére biomimetikus modellként leginkább kétmagvú komplexeket használtak [114-125]. 

Azonban, ahogy azt a bevezetıben említettem, számos egymagvú komplex esetében is be-

számoltak jelentıs pirokatechin oxidáz aktivitásról [186, 187].  

A komplexek pirokatechin oxidáz aktivitásának mérését 3,5-di-tercbutil-pirokatechin (H2dtbc) 

katalitikus oxidációjának se-

gítségével végeztük. Mint 

azt már a kísérleti részben 

láthattuk, a H2dtbc mo-

lekuláris oxigén hatására 

oxidálódik 3,5-di-tercbutil-

kinonná (dtbq). A reakció 

katalizátor hiányában lassú, 

viszont a réz(II)tartalmú 

vegyületek [187-191] a re-

akciósebességet jelentısen 

megnövelhetik.  A mérések 
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46. ábra A réz(II)-hhgh rendszer által katalizált dtbc oxidáxió 
kezdeti sebességnek függése a dtbc koncentrációtol (86 w% 
MeOH-H2O, [CuII]=[hhgh]=0,0555 mM, pH=10,18, T=25oC)  
 

11. táblázat Az réz(II)-hhgh rendszer, ill. néhány nagyhatékonyságú modellkomplex SOD 
aktivitására vonatkozó IC50-érték 
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során kezdetben arra számítottunk, hogy a {3Nim} koordinációval rendelkezı [CuL]+ komplex 

bír majd oxidáz aktivitással, 

mivel ez a részecske jól 

modellezi számos 2. típusú 

réz(II)tartalmú enzim aktív 

centrumát. Semleges pH-

tartományban nem tapasztal-

tunk számottevı oxidáz aktivi-

tást (47. ábra.)  

pH 8 fölött a katalitikus 

aktivitás jelentıs növekedését 

tapasztaltuk, amely pH 10 körül 

érte el a maximumát. A H2dtbc- 

koncentráció növelésének ha-

tását 10,18-as pH-n  vizsgálva negyvenszeres ligandumfelesleg felett tapasztaltunk telítési  

kinetikát (46. ábra). Ezek a kísérléti adtok jól illeszthetık egy, az aktív komplex 

kialakulásához vezetı, deprotonálódási lépcsı (pK~8,7) feltételezésével és a Michaels-

Menten közelítés alkalmazásával. Abból a célból, hogy ezt a feltételezésünket alátámasszuk, a 

kinetikai mérésekkel azonos körülmények között (86 w% MeOH-H2O, [CuII]=[hhgh]=0,0555 

mM) is tanulmányoztuk a komplexképzıdést. A meglehetısen alacsony komplex-

koncentráció miatt csak a CD-spektroszkópiás mérésekbıl (49. ábra) sikerült értékes 

infromációt nyernünk. Eredményeink szerint pH 7-8 között a [CuH–1L] az egyetlen jelenlévı 

részecske (amint az várható volt, a 86 m/m% összetételő MeOH-H2O közegben a semleges 

részecske sokkal stabilabb, mint a tiszta vizes oldatban). A komplex két egymást követı 

deprotonálódása (pK1=9,6±0,1 és pK2=11,0±0,2) értékkel jellemezhetı és a [CuH–2L] – és 

[CuH–3L] 2– részecskék kialakulásához vezet. Ezek a folyamatok jelentısen eltolódnak a 

magasabb pH-k felé az analóg 

vizes közegő rendszerhez vi-

szonyítva. Következésképp a 

korábban említett hipotézis nem 

állja meg a helyét, mivel H2dtbc 

távollétében 86 m/m% MeOH-

H2O összetételő közegben nem 

játszódik le 8,7 körüli pK-val jellemezhetı deprotonálódás. Ehelyett az 48. ábrán látható 
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47. ábra A réz(II)-hhgh rendszer által katalizált dtbc oxidáció 
kezdeti sebességének pH-függése (86 w% MeOH-H2O, 
[CuII]=[hhgh]=0,0555 mM, [dtbc]=2,488 mM, T=25oC)  

 

 CuL(OH) 
+ H 2 dtbc 

H +  + CuH-2L H +  + H2 O + CuL(dtbc)  oxidáció 
kkat 

log  K 
p K1

p K2

H +  + CuH-3L 

O2 

48. ábra A dtbc oxidációjának javasolt 
reakciómechanizmusa (86 w% MeOH-
H2O közegben) 
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reakcióút sémával magyarázhatók a kinetikai adatok. A szubsztrát oxidációja egy pH 8 körül 

kialakuló vegyes ligandumú [CuL(dtbc)]– komplexen keresztül játszódik le, ugyanis a 

kétszeresen deprotonált pirokatechin anion koordinációja elengedhetetlen a réz(II) által 

katalizált oxidációhoz. A vegyes ligandumú [CuL(dtbc)]– komplex pH 8-10 között képzıdik, 

egy pH-függı folyamatban, mellyel párhuzamosan  a [CuH–2L] – részecske kialakulása is 

megtörténik. Így pH 10 körül a [CuL(dtbc)]– és a [CuH–2L] – komplexek közötti egyensúly 

elıbbi komplex irányába való eltolódásának következménye.  
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49. ábra A réz(II)-hhgh rendszer CD spektruma 86 w% MeOH-H2O közegben ([CuII]=[hhgh]= 0,0555 
mM, pH=7,08-12,03, T=25 oC). Az inzerten a 355-365 nm tartományban mért intenzitás maximumok 

pH-függése látható 

 

pH 10 fölött a [CuH–3L] 2– részecske képzıdésével párhuzamosan csökken az oldatban a 

[CuL(dtbc)]– komplex mennyisége és ezáltal az oxidáció kezdeti sebessége is. A kétszeresen 

deprotonált pirokatechint tartalmazó vegyes ligandumú komplexek pH-függı folyamatokban 

való képzıdése igen gyakori jelenség a réz(II)-ligandum-pirokatechin terner rendszerekben 

[192, 193]. Az ilyen esetekre azonban nem alkalmazható a Michaels-Menten egyenlet 

klasszikus formája. Rendszerünkben az autooxidációval korrigált reakciósebesség az alábbi 

egyenlet segítségével fejezhetı ki:   
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, ahol [Cu]tot a réz(II)ion analitikai koncentrációja. A 6. egyenlet segítségével történı értékelés 

során a következı eredményeket kaptuk (lásd a 49. ábrán bemutatott reakciósémát): kkat= 

(0,063±0,007) s–1, logK=(–6,5±0,1), pK1=(9,3±0,1) és pK2=(11,0±0,3). A CD mérésekbıl és 

a kinetikai adatokból számolt pK1 és pK2 jó egyezést mutatnak. A kkat értéke ~227 h–1 

katalitikus ciklusszámnak felel meg, amely kiemelkedıen jó pirokatechin oxidáz aktivitásra 

utal. 

A 50. ábra mutatja a [CuH–1L] részecske által katalizált oxidáció idı-függését. A  

[CuL(dtbc)]– komplex kezdeti koncentrációja csak 2,2×10–6 M, azonban a reakció 55 perc 

alatt 90 %-os mértékben végbemegy. Valójában két reakció játszódik le párhuzamosan, a 

katalizált oxidáció és az autooxidáció. Az autooxidáció csak kis százalékát jelenti a teljes 

folyamatnak (pH 8,58-nál kauto=3,0±0,5×10–5 s–1). Figyelembe véve mindkét reakciót a 

reakció sebessége a következı egyenlettel fejezhetı ki:  

[ ]
[S]

[S]
[S]][CuL(dtbc)[S]

d
Sd

katautokatauto CB

A
kkkk

t +
×−−=−−=    (7) 

ahol [S]=[dtbc], A=[Cu]totK[H+], B=[H+]2+K1[H
+]+K1K2 and C=K[H+] ([CuL(dtbc)] lásd. (6) 

egyenlet). A (7) egynelet integrálása a következı eredményre vezet: 

 
[ ] [ ]{ }

AkBk

SkAkBkkAkBkACkSB
t

kat0

0kat000kat0kat0 ])[ln()Sln(])ln[S(ln

+
++−+++−=  (8) 

A 50. ábrán látható adatokból a (8) egynelet segítségével kkat=(0,09±0,01) s–1 érték 

számolható. A 46. és 47. ábra adataiból nyert kkat (0,063±0,007 s–1) és a 50. ábrán bemutatott 

adat-sorból számolt érték (0,09 ±0,01 s–1) igen jó egyezést mutatnak, figyelembe véve k0, K, 

K1 és K2 paraméterek bizonytalanságát valamint az eltérı értékelési módszereket (kezdeti 

sebességek módszere és a reakicó 90-95 %-os konverzióig való követése). A spektroszkópiai 

adatok alapján a [CuH–1L] részecskében {3Nim,OH–} típusú koordináció (43. ábra) 

feltételezhetı a központi fémion körül. Erıs ekvatoriális ligandumtér (pl. amidnitrogének) 

jelenléte jellemzıen a réz +2-es oxidációs állapotát stabilizálja, ezért egy ilyen koordinációs 

környezet nem segíti elı a réz(II)ion réz(I)ionná történı redukcióját. A [CuH–1L] komplex 

igen jelentıs pirokatechin oxidáz aktivitása azt a feltételezésünket támasztja alá, mely szerint 

a [CuH–1L] részecskében {3Nim,OH–} típusú koordináció valósul meg. A központi réz(II)-

(6) 
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ionhoz koordinált hidroxid-

ion, egy proton transzfer 

révén, elısegítheti a vegyes 

ligandumú [CuL(dtbc)]– 

komplex kialakulását, mely 

egy további érv a [CuH–1L] 

részecskére fentebb java-

solt koordinációs mód 

mellett. 

Egy további tisztázandó 

kérdés a H2dtbc két elek-

tronos oxidációja, melyet 

egy egyszerő egymagvú 

réz(II)komplex nem idézhet elı önmagában. A bevezetıben már említett, egy a  közelmúltban 

született tanulmány szerint a H2dtbc [Cu(idpa)]2+ (idpa = 3,3’-iminobisz(N,N-

dimetilpropilamin)) komplexszel törénı katalitikus oxidációja során vegyes ligandumú, 

egymagvú [Cu(idpa)(dbqs)] (dbqs = di-tercbutil-szemikinon gyök) komplex alakul ki [187], 

melynek oxigénnel történı reakciója egy peroxohidas dimer réz(II)komplexhez vezet. A 

folyamat végén diszproporciós reakció során dtbq és H2dtbc molekulák keletkeznek. Hasonló 

mechanizmusú reakció mehet végbe esetünkben is. Bár az elmondottak arra utalnak, hogy a 

katalitikus reakció egy meglehetısen bonyolult mechanizmus révén játszódik le, az 

eredményeink a 48. ábrán bemutatott sémával összhangban vannak, s a modell, melyben a 

reakció sebességmeghatározó lépése a [CuL(dtbc)]– részecske képzıdése, elegendı a 

folyamat kinetikai leírásához. 

Ismereteink szerint a rendszerünkben képzıdı [CuH–1L] komplex által katalizált H2dtbc 

oxidáció az elsı olyan példa, ahol egy réz(II)-peptid komplex képes réz(II)tartalmú oxidáz 

enzimek mőködését utánozni. 
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50. ábra A dtbc [CuH–1L] komplex által katalizált oxidációja 
(pH=8,58, [H2dtbc]ini=0,36 mM, [CuII] tot=[hhgh]tot= 0,0555 mM, O2-
vel telített 86 w% MeOH-H2O közeg; a [CuL(dtbc)] kezdeti 
koncetrációja 0,0022 mM; a dtbc autooxidációja ezen a pH-n 
mindössze ~3 %-a a teljes oxidációnak).  
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IV.3. A hgd rendszerek 

IV.3.1. A hgd ligandum protonálódási egyensúlyai 

A továbbiakban egy tizenegy tagú, négy hisztidin alegységet tartalmazó peptid, a hgd 

(H2N-His-Gly-Asp-His-Met-His-Asn-His-Asp-Thr-Lys-OH) tetrapeptid proton- és fém-

komplexeit vizsgáltuk.  

A peptid, a terminális amino- ill. karboxilátcsoporton kívül hét protonálódásra alkalmas 

odallánccal (2Asp, 4His és 1Lys) rendelkezik. Az elsı két protonálódási állandó (12. táblázat) 

a lizin ε-NH2- valamint az N-terminális aminocsoporthoz rendelhetı. A négy imidazolcsoport 

protonálódási állandója közül három jó egyezést mutat a hisztidintartalmú peptideknél 

megfigyelt értékekkel (pK=5,1-6,7) (12. táblázat). A negyedik imidazolra vonatkozó pK-érték 

jóval alacsonyabb. Ez a deprotonálódás erıs átfedést mutat a karbixolátcsoportok 

deprotonálódásaival (12. táblázat), ami hidrogénhidas kölcsönhatások jelenlétére utal. A 

titrálások során alkalmazott igen alacsony peptid-koncentrációnak (5×10–4 M) köszönhetıen a 

logK011, logK016 és logK017 értékek a szokásosnál nagyobb bizonytalansággal határozhatók 

meg. A ligandum két legsavasabb karboxilátcsoportjának pK-ja (pK081 és pK091) erısen savas 

jellegő, így azokat jelen körülméynek közt nem tudtuk meghatározni.    

12. táblázat A hgd ligandum protonálódási állandóinak logaritmusa ill. pKd értékei (I=0,1 M NaCl,    
T=25 °C) 

Részecske logβpqr pKligandum 

071  42,95(20) 3,1(2) 

061  39,89(10) 3,5(1) 

051 36,37(2)   5,14(2) 

041 31,23(3)   6,05(3) 

031 25,18(2)   6,75(2) 

021 18,43(2)   7,66(2) 

011  10,77(20) 10,8(2) 
 
 
IV.3.2. A réz(II)-hgd rendszer 

A különbözı fém-ligandum arányok mellet elvégzett potenciometriás, ESR, CD ill. UV-Vis 

vizsgálatok együttes kiértékelése hat egymagvú, öt kétmagvú és hét hárommagvú részeke 

kialakulását mutatta a réz(II)-hgd rendszerben (13. táblázat). A [CuH4L] 3+ komplex 



Doktori értekezés  Eredmények és tárgyalásuk 
 

 68

kivételével, megfelelı körülmények között az összes részecske domináns az oldatban, így 

ezek egyedi CD és UV-Vis spektrumait is meg tudtuk határozni.  

13. táblázat A réz(II)-hgd komplexek képzıdési állandói (βpqr=[MpHqLr]/[M]
p
[H]

q
[L]

r 
, I=0,1 M NaCl, 

T=25 °C) 

Az ekvimoláris oldatban pH 4,5 és 7 között a [CuH3L] 2+, [CuH2L] + és a [CuHL] 

komplexek dominálnak (51. ábra). E részecskék kis intenzitású egyedi CD spektrumai  

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

3 5 7 9 11 

pH 

%
 C

u(
II)

 

100 

131 
121 

111 

101 

1-11 

2-31 

1-21 

2-41 141 

 

 51. ábra A réz(II)-hhgh 1:1 rendszer részecskeeloszlási görbéi (T=25 °C, I=0,1 M NaCl, 
[Cu2+]=0,001 M) 

(52. a ábra) arra utalnak, hogy ezekben a komplexekben valószínőleg csak a peptid oldallánci 

donorcsoportjai, az N-terminális amino-, az imidazol- vagy karboxilátcsoportok, makrokelát 

kialakítása közben koordinálódnak a központi réz(II)ionhoz. Ugyanakkor az egyedi UV-Vis 

spektrumok a nitrogéndonorok növekvı számát jelzik a központi fémion körül ezekben a 

komplexekben (52. b ábra) (a központi réz(II)ionhoz koordinált víz, karboxilátra történı 

log β141 log β131 log β121 log β111 log β101 log β1–11 log β1–21 

36,0(3) 32,7(1) 28,12(1) 22,50(2) 14,47(3) 5,94(3) -4,5(3) 

log β201 log β2–11 log β2–21 log β2–31 log β2–41   

21,4(1) 15,60(2) 7,96(2) -0,09(2) -10,6(3)   

log β301 log β3–11 log β3–21 log β3–31 log β3–41 log β3–51 log β3–61 

25,0(1) 19,60(4) 13,37(3) 6,23(3) -1,22(3) -9,73(3) -20,2(3) 
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cseréje a spektrális paraméterek kismértékő megváltozását eredményezi, ezért a továbbiakban 

csak a nitrogéndonorok koordinációját tárgyalom, habár egyértelmően nem zárható ki egyéb 

kabrboxilát- vagy amidoxigén-donorok koordinációja sem). A következı két deprotonálódás 

során képzıdı [CuH3L] 2+ és [CuH2L] + részecskék alacsony pK értékei (pK131=3,3 és 

pK121=4,6) valamint e részecskék spektrális paraméterei (14. táblázat) egy {3N}-es és egy 

{4N}-es koordináció jelenlétére utalnak ezekben a részecskékben. pH 6-8 tartományban a 

[CuHL] az egyetlen jelenlévı komplex (51. ábra). Ebben a részecskében a lizin oldallánci  

 
aminocsoportja még protonált formában van. A [CuHL] komplex pK értéke (5,62) jóval 

alacsonyabb a ligandum logK012 értéknél (pK=7,66), ami a peptid N-terminális 

aminocsoportjának koordinációjára utal. E részecske stabilitása (Cu2++HL=CuHL, 

logK=11,73) nagyobb a Cu2+-ciklo-(Gly-His)4 {4N im} koordinációjú részecskéjének 

(logK=9,35, [183]) valamint a Cu2+-Hia-Val-His {NH2,2Nim} típusú koordinációval 

rendelkezı részecskéjének (logK=10,53, [55]) stabilitásánál. Következésképp elmondhatjuk, 

hogy a [CuHL] részecskében nagy valószínőséggel {NH2,3Nim} koordináció valósul meg a 

központi réz(II)ion körül, melyben az N-terminális hisztidin és két további imidazolgyőrő 

részvételével csatolt makrokelát szerkezet alakul ki (53. ábra). A pH 7-nél felvett ESR 

spketrum paraméterei (g=2,246, A=178 G) is alátámasztják ezt a feltételezésünket. A 

[CuHL] részecske kapcsán meg kell jegyezzük, hogy a komplex nagy stabilitása döntıen 

oldallánci donorcsoportok koordinációja révén alakult ki (52. ábra), valamint, a más hasonló 

peptidek réz(II)komplexeinél már akár a pH 4-6 tartományban is fellépı, igen gyakori, 
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52. ábra A réz(II)-hgd 1:1 rendszerben képzıdı komplexek egyedi CD (a) és UV-Vis (b) spektrumai            

T=25 °C, I=0,1 M NaCl, [Cu2+]=0,6 mM) 

 

a b 
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53. ábra A réz(II)-hgd rendszerben képzıdı [CuHL] komplex javasolt szerkezete 

 

peptidvázamid-koordináció esetünkben nem tapasztalható. Egy korábbi EXAFS tanul-

mányban {4Nim} típusú koordinációt határoztak meg erre a részecskére [206]. Ez az eltérés 

valószínőleg az igen különbözı körülményeknek tudható be (a folyékony N2 hımérsékletén, 

30% glicerin-víz közegben és 1:2 fém-ligandum arány mellett történtek a mérések [206]).  

Magasabb pH-n két erısen átfedı deprotonálódás játszódik le (pK=8,03 és 8,53), melyek 

során a [CuL]– és a [CuH–1L] 2– részecskék képzıdnek. 

14. táblázat A réz(II)-hgd komplexek UV-Vis elnyelési maximumai (I=0,1 M NaCl, T=25 °C) 
 

 
E két deprotonálódás során az UV-Vis spektrum d-d abszorpciós maximuma folyamatosan 

eltolódik a nagyobb energiák felé (52. ábra és 14. táblázat). Mindemellett a [CuL]– részecske 

kialakulása a CD spektrum UV tartományában, míg a [CuH–1L] 2– komplex képzıdése mind 

az UV mind a Vis tartományban is jelentıs változást eredményez (52. ábra). A pH 9,44-nél 

 [CuH4L] 3+ [CuH3L] 2+ [CuH2L] + [CuHL] [CuL]– [CuH–1L] 2– [CuH–2L] 3– 

λmax(nm) - 660 622 606 570 546 540 

 [Cu2L] + [Cu2H–1L] [Cu2H–2L] – [Cu2H–3L] 2– [Cu2H–4L] 3–   

λmax(nm) 648 582 558 554 550   

 [Cu3L] 3+ [Cu3H–1L] 2+ [Cu3H–2L] + [Cu3H–3L] [Cu3H–4L] – [Cu3H–5L] 2– [Cu3H–6L] 3– 

λmax(nm) 680 600 576 582 582 576 570 
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felvett ESR spektrum paramétereibıl (g=2,215, A=195 G) a központi fémion ekvatoriális 

síkjában a ligandumtér erısödésére lehet következtetni. Mindezek együttesen arra utalnak, 

hogy e két deptrotonálódás során a peptidváz egy-egy amidnitrogénje deprotonálódik és 

koordinálódik. Az elsı protonvesztés során a CD spektrum Vis tartománya szinte teljesen 

változatlan marad. Feltételezhetı, hogy ez a deprotonálódás az akirális glicin alegység 

amidcsoportjához rendelhetı, s így az N-terminális aminocsoport funkcionál 

horgonydonorcsoportként [194, 195], A második deprotonálódásért viszont már számos 

folyamat, beleértve ebbe a fémion környezetének újrarendezıdését is, felelıs lehet. A peptid 

három fıbb potenciális fémkötı hellyel (az N-terminális His-Gly-Asp- részlet {NH2,2N–

,COO–} típusú koordinációs hely, valamint és két {Nim,2N–,Nim} típusú koordinációt biztosító 

His-Xaa-His szekvencia) rendelkezik (54. ábra). 
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54. ábra A hgd peptid három fıbb potenciális fémkötı helye 

 

Noha a két utóbbi valamivel nagyobb stabilitást biztosít, valószínőleg mégis mind a három 

koordinációs mód elıfordul a [CuH–1L] 2– részecskében.    

A következı deprotonálódás során a CD spektrum jelentıs változása (52. ábra) valószínőleg 

egy további amidnitrogén koordinlódását mutatja. Ezzel szemben az ESR spektrumban alig 

tapasztalható változás (58. ábra), ami egy igen erıs axiális kölcsönhatás jelenlétére utal ennél 

a részecskénél. Ez valószínőleg kompenzálja a növekvı ekvatoriális ligandumteret, így a 

[CuH–2L] 3– részecskében vagy {NH2,3N–+Nim} vagy {N im,3N–+Nim} koordináció valósulhat 

meg. A ε-aminocsoport deprotonlódása pH 10 fölött játszódik le. Mivel e folyamat átfed a 

megelızı [CuH–2L] 3– komplex képzıdésével, valamit az alkalmazott igen alacsony ligandum- 

koncentráció miatt, e folyamat pK értékét nem lehetett elfogadható pontossággal 

meghatározni. 

Fémfelesleg mellett a rendszer sokkal összetettebb képet mutat, bonyolult egyensúlyi 

folyamatokkal. Mind kétszeres, mind háromszoros fémfelesleg esetén végeztünk méréseket. 

Az UV-Vis, CD és ESR mérések a pH növekedésével jól tükrözik a nitrogéndonorok növekvı 

számát a központi fémionok körül. Ahogy azt már korábban láthattuk, 1:1 fém-ligandum 
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arány mellet, az imidazolgyőrők erıs koordinációjának köszönhetıen az amid-koordináció 

visszaszorult és csak pH 8 fölött volt domináns az oldatban. Kétszeres és háromszoros 

fémfelesleg mellet azoban a hgd ligandum már nem rendelkezik elegendı oldallánci 

donorcsoporttal ahhoz, hogy a többmagvú komplexekben minden fémionnak nagy affinitású, 

csak oldallánci donrocsoportokon keresztül megvalósuló fémkötıhelyet tudjon biztosítani. A 

spektroszkópiai adatok, legfıképp az CD mérések igen intenzív sávjai, a teljes hullámhossz 

tartományban (55. ábra), már pH 5-6 körül amidnitrogének koordinációjára utalnak fém-

felesleg esetén.  

 

 

 

 

 

A fémfelesleg mellett mért részecskeeloszlási görbéken jól látszik, hogy az egymást követı 

deprotnálódások erısen átfednek (56. ábra) valamint számos kötési izomer jelenléte is 

feltételezhetı az oldatban. A fentebb említett okok miatt csak néhány részecske esetében 

tudtuk pontosan meghatározni a központi fémionok koordinációs szféráját. pH 9,5 körül a 

[CuH–1L] 2–, [Cu2H–3L] 2– és [Cu3H–5L] 2– részecskék dominánsak a különbözı fém-ligandum 
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55. ábra A réz(II)-hgd 2:1 (a) és 3:1 (b) rendszerek részecske eloszlási görbéi (T= 25 °C,                            

I = 0,1 M NaCl, [Cu2+] = 0,001 M) 

a b 

56. ábra A réz(II)-hgd 2:1 (a) és 3:1 (b) rendszerek részecskeeloszlási görbéi (T=25 °C,                 
I=0,1 M NaCl) 
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58. ábra A réz(II)-hgd 1:1 (a) 2:1 (b) és 3:1 (c) rendszerek ESR spketruma (T=77 K,  I=0,1 M NaCl, 

[Cu2+]=0,6 mM) 

arányok mellett. Ezekben a részecskékben a lizin ε-aminocsoportja még protonált formában 

van, így két amidnitrogén koordinálódik minden egyes fémionhoz, aminek köszönhetın ezek 
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57. ábra Az réz(II)-hgd rendszerben képzıdı [Cu3H–5L] 2– komplex javasolt szerkezete 
 

a  komplexek nagy stablitásra tesznek szert. Mivel a peptid 6His amino egysége mind a két 

His-Xaa-His szekvenciának része (54. ábra), így a többmagvú komplexekben a fémionok 

közül csak egynél alakulhat ki a {Nim,2N–,Nim} típusú koordináció (57. ábra). Figylembe véve 

az 54. ábrán feltüntetett fıbb potenciális kötıhelyeket, a [Cu2H–3L] 2– és [Cu3H–5L] 2– 

részecskék ekvatorilális síkjában {NH2,2N–,COO–}, {N im,2N–,Nim} és/vagy {Nim,2N–,C=O} 

típusú koordinációs szférák lehetnek (57. ábra). Ezekben a többmagvú részecskékben a 
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központi fémionok feltehetıleg jól elkülönülnek egymástól, mivel e komplexeknek 

detektálható az ESR spektruma (58. ábra). 

IV.3.3. A cink(II)–hgd rendszer 

 Az ekvimoláris oldatban pH 3-11 között képzıdı részecskék (59. ábra) közül a 

[ZnH5L] 4+, [ZnH4L] 3+, [ZnH3L] 2+ és [ZnH2L] + komplexek valószínőleg különbözı kötési és 

protonálódási izomerek formájában vannak jelen az oldatban, ami a ligandum számos 

potenciális fémkötıhelyének köszönhetı. A pH 6-7 tartományban domináns [ZnHL] komplex 

egyetlen protonja nagy valószínőséggel a ligandum ε-lizin aminsav rész, nem koordinálódó 

oldallánci aminocsoportján található. A nem-védett N-terminális aminocsoporttal rendelkezı 

peptideknél, cink(II)ionok esetében kedvezményezett a hisztamin {NH2,Nim} típusú 

koordináció [194, 196, 195]. Azonban mivel a Zn2++HL=ZnHL folyamat egyensúlyi 

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

3 5 7 9 11 

pH 

%
 Z

n(
II
)  

100 

151 

141 

131 121 

111 101 1-11 1-21 

 

59. ábra A cink(II)-hgd 1:1 rendszer részecskeeloszlási görbéi (T=25 °C, I=0,1 M NaCl,  
[Cu2+]=0,001 M) 

 
 

 

log β151 log β141 log β131 log β121 log β111 log β101 log β1–11 

39,9(3) 36,1(1) 30,68(6) 25,27(5) 19,7(2) 12,43(3) 3,48(3) 

log β1–21 log β142 log β132 log β122    

-7,0(2) 48,99(9) 42,67(9) 35,86(6)    
 

 

15. táblázat A cink(II)-hgd komplexek képzıdési állandói (βpqr =[MpHqLr]/[M]
p
[H]

q
[L]

r 
, I=0,1 M NaCl, 

T=25 °C) 
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állandója (logK=8,39) sokkal nagyobb, mint az idevonatkozó cink(II)-hisztanim komplexé 

(logβ110=5,16 [198]) valamint a hasonló, {3Nim} és {NH2,2Nim} koordinációval rendelkezı 

részecskéké (logK=5,1 [199] és 5,94 [197]), ezért valószínőleg további donorcsoportok 

jelenlétét kell feltételeznünk a központi fémion körül. A pH-potenciometriás mérések alapján 

elıre meghatározott különbözı pH-kon NMR méréseket végeztünk abból a célból, hogy 

megtudjuk határozni e részecske koordinációs szféráját. Az NMR spektrum jeleinek 

azonosítása COSY és TOCSY mérések segítségével történt. Az általunk alkalmazott 100% 

D2O közeg mellet a peptid két aszparaginsav és egy aszparagin egységének nagyon hasonló 

rezonanciájú és egymással átfedı jeleit nem tudtuk megkülönböztetni egymástól. Hasonló 

okoból csak az N-terminális hisztidin jeleinek megkülönböztetése volt lehetséges a többi 

három hisztidin részlet jeleitıl. A 10Thr és 11Lys alegységek 1H NMR jelei cink(II)ion jelen és 

távollétében mért azonos rezonanciafrekvenciája és vonalszélessége (61. ábra) arra utal, hogy 

ezen aminosavak oldalláci -OH, ε-NH2  és COO– csoportjai nem vesznek részt a 

koordinációban. Ezzel ellentétben pH 6,6-nál, a csak ligandumot tartalmazó oldatok 

spektrumaihoz képest a cink(II)iont is tartalmazó oldatok spektrumaiban a négy hisztidinbıl, 

legalább háromnak (beleértve ebbe az N-terminális hisztidint is) és a metioninnak is 

kiszélesedtek, eltólódtak vagy akár fel is cserélıdtek a jelei (61. ábra)      

A cink(II)ionok szelektív hatása a peptid NMR spektrumára, valamint az új jelek 

megjelenésének hiánya a spektrumban esetünkben viszonylag gyors ligandumcserére utalnak. 

A fémion-koordináció során az NMR spektrumban azoknak a protonoknak a jelei változnak 

meg, amelyek közel vannak a fémkötı helyekhez. A kettes helyzetben lévı glicin egység 

metilén protonjainak jeleit a cink(II)-koordináció jelentısen befolyásolja (61. ábra), ami e 

glicin alegység környezetében lejátszódó szerkezeti változásra utal a koordináció során. 

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy valószínőleg a glicin mindkét szomszédjában 

elhelyezkedı aminosav (1His és 3Asp) részt vesz a koordinációban. Erre utal az is, hogy a 2 

Asp és az Asn alegységek közül legalább egynek megváltoznak a jelei cink(II) jelenlétében 

(61. ábra). Figyelembe véve a cink(II)-koordinációhoz rendelhetı jeleket arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a [ZnHL] részecskében {NH2,3Nim,Smet,COO–
asp} koordináció 

található (60. ábra). Habár a pneumokokkusz baktérium található, hasonló szekvenciával 

rendelkezı, hisztidin triád (His-Xaa-Xaa-His-Xaa-His) fehérjében a cink(II)ion körül 

tetraéderes szerkezetet határoztak meg [19], esetünkben a további potenciális, kelátgyőrők 

kialakítására alkalmas pozícióban elhelyezkedı donorcsoportok (N-terminális NH2 és Smet) 

jelenléte miatt ettöl eltérı geometria alakult ki. A pH további növelése során a pH 7 fölött a 

[ZnHL] komplexbıl három további proton távozik. Ezek közül az egyik nagy valószínőséggel 
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60. ábra A [ZnHL] komplex javasolt szerkezete 
 

a lizin ε-NH3
+ csoportjának 

deprotonálódása, melynek pK-

ja cink(II) távollétében 10,8. 

Figyelembe véve a lizin részlet 

távolságát a peptid N-

terminális végén kötött 

cink(II)iontól valamint azokat a 

sztérikus tényezıket, amelyek 

általában lehetetlenné teszik az 

ε-aminocsoport koordinációját 

az egymagvú lizintartalmú 

peptidekben [32, 38, 39], esetünkben a cink(II)tartalmú rendszerben mért legmagasabb pK 

(=10,5) a lizin részlet szabad ε-aminocsoportjához tartozik. A két alacsonyabb pK (7,27 és 

8,95) vagy vegyes hidroxokomplexek kialakulásához vagy a peptid amidnitrogénjeinek 

deprotonálódásához rendelhetı. A [ZnL] komplex központi fémionja körül kialakuló 

koordinációs szféra jellemzéséhez NMR méréseket végeztünk pH 8,1-nél. A spektrum  

tulajdonságai nagyon hasonlóak a pH 6,6-nél felvett spektruméhoz (61. ábra). Korábban már 

több amid-koordinációval rendelkezı cink(II)-peptid komplexet [203, 204] vizsgáltak NMR-

rel és ezek esetében, a lassú ligandumcsere eredményeként, újabb jelek megjelenését 

tapasztalták a spektrumban. Azonban a [ZnL] komplexnél nem tapasztaltunk új jeleket a 

spektrumban, a Cα-protonok nem tolódtak el az alacsonyabb pH-n mért spektrumhoz képest, 

így ebben a részecskében valószínőleg nem alakul ki amid-koordináció. Bár a fémion-

koordinációja  további vonalkiszélesedést okoz a pH 6,6-nál felvett spektrumokhoz képest, a 

lizin és threonin jelek szinte változatlanok maradnak a fémion jelenlétében is, ami azt mutatja, 

hogy e két aminosav részlet igen távol helyezkedhet el a központi cink(II)iontól. Ezek alapján 

elmondhatjuk, hogy a két utóbbi deprotonálódás valószínőleg a [ZnL]= [Zn(HL)OH] és 

[ZnL]=[Zn(HL)(OH)2] vegyes hidroxokomplexek kialakulásához vezet. Az elıbb említett két 

részecskéhez hasonló összetételő, egymagvú vegyes hidroxo-peptid komplexeknél gyakran 

csapadék válik ki már semleges pH-n, a kis oldhtóságú hidroxohidas oligomerek kialakulása 

miatt [199]. Az általunk vizsgált rendszerben a hgd ligandum tíz hidrofil és négy töltéssel 

rendelkezı oldallánca mindkét vegyes hidroxokomplex vízoldhatóságát jelentıs mértéken 

megnöveli, valamint a donorcsoportok nagy száma kizárja a [Zn–OH–Zn]x típusú oligomerek 

képzıdését. A [ZnL] részecskében, a hidroxiddal együtt, a fémion megkötésében 



Doktori értekezés  Eredmények és tárgyalásuk 
 

 77

feltételezhetıen nyolc donorcsoport {NH2,4Nim,Smet,COO–
asp,OH–} vehet részt. Így a [ZnL] 

részecskének minden bizonnyal számos kötési izomerje van jelen az oldatban, melyek 

viszonylag gyors cserefolyamatban állnak egymással. A gyors ligandumcsere miatt a ROESY 

mérések nem voltak célravezetık a komplex szerkezetének meghatározását illetıen. A kötési 

izomerek kialakulása utalhat két külön cink(II)-kötıhely jelenlétére a ligandumban. Azonban 

kétszeres fémfelesleg mellett pH 7 körül csapadék leválása volt megfigyelhetı, ami arra 

enged következtetni, hogy a hgd ligandum csak egy nagy affinitású cinkkötıhelyet foglal 

magában. Ligandumfelesleg esetén pH 5-9,5 között a [Zn(H2L)2], [Zn(H2L)(HL)] – és 

[Zn(HL)2]
2– összetételő biszkomplexek kialakulását figyeltük meg. Az N-terminális végén 

szabad hisztidint tartalmazó peptidek cink(II)komplexei álatlában bisz-hisztaminszerő 

{2NH2,2Nim} koordinációval rendelkeznek. Rendszerünkben a Zn2++2HL=Zn(HL)2 folyamat 

logK értéke (=14,32) jelentısen nagyobb a hisztamin biszkomplexére vonatkozó értéknél 

(logβ102=9,97 [198]), ami további donorcsoportok koordinációját, feltehetıen 

{2NH2,2Nim,2Nim/2COO–} koordináció kialakulását valószínősíti a [Zn(HL)2]
2– részecskében. 
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61. ábra A hgd ligandum 1H NMR spektrumai Zn(II)ionok jelenléténél és távolléténél 
A: CH és Gly-CH2 protonok; pH = 6,6 (a,b) és 8,1 (c,d), szabad ligandum (a,c) és Zn(II)-hgd (b,d) 
B: CH2 és CH3 protonok; pH = 6,6 (a,b) és 8,1 (c,d), szabad ligandum (a,c) és Zn(II)-hgd (b,d) 
C: A C2-H és C5-H imidazol protonok;  pH = 6,6 (a,b) és 8,1 (c,d), szabad ligandum (a,c) és Zn(II)-hgd (b,d) 
(a szaggatott nyilak jelzik a jelek Zn(II)-koordináció okozta eltolódását, [hgd] = [Zn(II)] = 5×10–3 M, T = 25oC 
K; D = Asp, N= Asn, H = His, M = Met, G = Gly, T = Thr, K = Lys)  
 

C 
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IV.3.4. A hgd ligandum fémkötı sajátságainak rövid áttekintése 

Tudomásunk szerint a napjainkig tanulmányozott hisztidintartalmú peptidek közül az 

általunk vizsgált hgd rendelkezik a legerısebb cink(II)- és réz(II)-kötı képességgel a 

fiziológiás pH-tartományban. Ez a biológusok által gyakran használt KD látszólagos 

disszociációs állandó  értékével is bizonyítható. Az MHxL=HxL+M2+
szabad egyensúlyra (ahol 

HxL és MHxL a különbözı protonáltsági állapotú szabad és komplexben lévı peptid ill. 

komplex összkoncentrációja) 1:1 fém-ligandum aránynál és pH=7,4-nél a 14. és 15. 

táblázatokban megadott stabilitási állandókból KD,Zn=1,6×10–9 M és KD,Cu=5,0×10–12 M 

értékek számíthatók. Ezek a KD értékek közel megegyeznek az élı szervezetekben e fémeket 

szállító fehérjékre meghatározott értékekkel, pl. a bakteriális cinktranszporter ZnuA [205] 

nagy affinitású cink(II) kötıhelyére  vonatkozóan  KD,Zn=7,3×10–9 M. Ez a kimagasló fémkötı 

sajátság egyrészt alátámasztja azt a korábbi feltételezést, miszerint a H. ducreyi Cu,Zn-SOD 

enzim N-terminális, hisztidinben gazdag része játssza az elsıdleges fémkötı szerepet az 

apoenzim rézfelvétele során. Másrészt, KD,Zn igen kis értéke hasonló szerepet sugall a 

cinkfelvétel során is.  

A [Cu2+]Tot=[L] Tot=0,01[Zn2+]Tot=10–7 M koncentrációk mellett végzett szimuláció eredménye 

szerint a pH 7,4-nél a hgd peptid fele réz(II)ionokat, a másik fele pedig cink(II)ionokat köt 

meg. Így a H. ducreyi Cu,Zn-SOD enzim N-terminális hisztidinben gazdag részletének erıs 

réz(II)- és cink(II)-kötı képessége valóban alapvetı fonosságú lehet a baktérium védekezı 

mechanizmusa számára réz- és cinkhiányos környezetben.  

 
IV.3.5. A Cu,Zn-SOD enzim rekonstitúciója réz(II)-undekapeptid-komplexek segítségé-

vel 

Rekonstitúciós kísérletek segítségével olasz partnereink azt vizsgálták, hogy van-e 

összefüggést a réz(II)-hgd komplexek speciációja és az N-terminális 25 aminosavat nem 

tartalmazó H. Ducreyi Cu,Zn-SOD apoenzim réz(II) felvételének kinetikája közt. A 

kísérleteket a pH-potenciometria alapján elıre meghatározott pH-kon (pH=5,1, 7,0 és 9,0) 

végeztük, a mérések során egy-, két- és háromszoros réz(II)ion felesleget alkalmaztak (62. 

ábra). Az eredmények szerint a rézfelvételt nagymértékben befolyásolja a speciáció. Például, 

pH 7-nél egy ekvivalens fém jelenlétében mindössze 2,2 percre volt szükség ahhoz, hogy az 

enzim aktivitása elérje az 50%-ot. Ezzel ellentétben az enzim reaktivációs sebessége mind 

savas, mind lúgos pH-n sokkal lassabb volt. pH 9-nél például 60 perc inkubáció volt 

szükséges 30%-os aktivitás eléréséhez. A rekonstitúció során a kinetikai aktivitás sokkal 

gyorsabb és  teljesebb volt, amikor a méréseket fémfelesleg mellett végezték el. A mérések 
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során azt tapasztalták, hogy fémfelesleg 

növelése mellet a három különbözı pH-n 

végzett rekonstitúció sebessége és mértéke is 

egyre kisebb mértékben tért el egymástol. 

Azonban a különbözı réz(II)-koncentrációk 

mellett kivitelezett mérések mindegyikére 

igaz az, hogy a réz(II) transzfer a peptidbıl az 

enzim aktív centrumába gyorsabb volt pH 7-

nél, mint a másik két alkalmazott pH-n. Itt 

meg kell jegyezzük, hogy a peptid 

jelenlétében az ”újra felépített enzim” 

aktivitása messze volt a 100 %-tól. 

Ekvimoláris mennyiségő réz(II) mellett az 

aktivitás nagyon gyorsan elérte a maximumát 

azoban ez csak 50 % körül volt. A bakteriális 

Cu,Zn-SOD aktív centrumára vonatkozó 

KD,Cu érték hiányában igen nehéz azt 

megmondani, hogy ez kinetikai vagy 

termodinamikai okoknak köszönhetı e. 

Mindazonáltal elképzelhetı, hogy a hgd 

peptidnek és az enzim aktív centrumának 

réz(II)-kötı képessége összemérhetı egy-

mással. Ezt igazolhatja az a tény is, miszerint 

a bakteriális Cu,Zn-SOD enzim sokkal 

gyengébben köti meg a réz(II)ionokat, mint az eukarióta változatok [218, 219] (pH 7 KD,Cu 

~10-16 M [220]). Azt korábban már láthattuk, hogy a peptid fémkötı sajátsága egyre nagyobb 

a pH növelése során. Azoban a réz(II) rekonstitúció során kapott eredmények nem korrelálnak 

a növekvı fémkötı potenciállal, ez minden bizonnyal specifikus szerkezeti követelményekre 

és/vagy a peptid aktív centruma felé irányuló fémion transzfer pH-függı mivoltára vezethetı 

vissza. 

A természetes enzim és réz(II)-vel [206] valamint az N-terminális 25 aminosavat nem 

tartalmazó enzim 1:1 arányú hgd-réz(II)-vel történı rekonstitúciója során tapasztalható 

hasonlóságok alapján azt feltételezhetjük, hogy a természetes enzim esetében nagy rézion 

feleslegre lehet szükség a 100%-os aktivitás eléréséhez (abban az esetben ha csak réz(II) van 

 

62. ábra A Cu,Zn-SOD rekonstitúciója 
réz(II)-hgd komplexekkel. pH 5,1 (♦), 7,0 
(▼) és 9,0 (▲) az ábrákon ekvimoláris 
mennyiségő hgd és enzim köt 1x (a) , 2x (b) 
és 3x (c) mennyiségő Cu(II)ionhoz 
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jelen a rendszerben). Mindezek mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a fontos tényt, 

miszerint  a H. Ducreyi Cu,Zn-SOD apoenzim N-terminális fehérje részlete a hisztidinek 

mellett egy metioniban gazdag részt is tartalmaz, ami alkalmas réz(I)ionok megkötésére és az 

enzim aktív centruma felé továbbítására [206]. Ez a metioninban gazdag rész, mőködése 

során kölcsönhatásba léphet a multihisztidintartalmú fehérje szekvenciával és a koordinációs 

környezet apróbb megváltoztatása révén elısegítheti a réz(II)ionok aktív centrumba irányuló 

transzferét [206]. 

 

IV.3.6. A réz(II)-hgd rendszer szuperoxid dizmutáz (SOD) aktivitásának mérése  

 A réz(II)-hgd rend-

szer SOD aktivitását szin-

tén, a korábban már 

részletesen tárgyalt 'nitro 

blue tetrazolium' (NBT) - 

xantin oxidáz/xantin teszt 

[143] segítségével vizsgál-

tuk. Eredményeinket és 

néhány, az irodalomban 

közölt, kiemelkedı SOD 

aktivitással rendelkezı 

komplex IC50-értékét a 12. 

táblázat foglalja össze. A 

réz(II)-hgd 1:1 rendszer 

IC50-értéke pH 7,0-nál 0,19 µM valamint pH 8,2-nél 0,31 µM. Habár ezek az aktivitások jóval 

kisebbek, mint a natív Cu,Zn-SOD enzimé, mégis a Cu(II)-hgd rendszer az egyik legaktívabb, 

az eddig tanulmányozott SOD-utánzó modellrendszerek között. Mivel ezeket a méréseket 

meglehetısen híg oldatokban kell végezni ([hgd]=0,2 µM) az eredmények helyes 

értelmezéséhez ismernünk kell a rendszer speciációját ebben a koncentrációtartományban is. 

A szimulációk szerint ilyen koncentráció mellet is pH 7-nél a [CuHL] részekcse a domináns 

(86%), emellett mindössze csak 0,4 % szabad réz(II) van jelen az oldatban. 8,2-es pH-n már 

[CuHL] (27%), [CuL]– (40%) és [CuH–1L] 2– (19%) részecskék, míg szabad réz(II) alig, 

találhatók az oldatban. Mindezek alapján a SOD aktivitás ebben a rendszerben, legnagyobb 

valószínőséggel, a semleges pH-tartományban domináns [CuHL] részecskéhez köthetı. 
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63. ábra Az NBT (nitro blue tetrazolium) és a szuperoxid gyök 
közötti reakció inhibíciója a Cu(II)-hgd rendszer révén (T=25 oC, 
pH=7,0 (�) és pH=8,2 (�),  
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Figyelembe véve azt, hogy jelentıs fémfelesleg hiányában még a természetes enzimnél is 

meglehetısen lassú az enzim fémfelvételének kinetikája [206, 207], a tapasztalt jelentıs SOD 

aktivitás alapján elképzelhetı, hogy a H. Ducreyi Cu,Zn-SOD-jában az N-terminális 

hisztidinben gazdag szekvencia, a fémion felvételének elısegítése mellett, egy ideiglenes, kis 

aktivitású szuperoxid dizmutáz centrumként is viselkedik.  

  16. táblázat Az vizsgált réz(II)-hgd rendszer, ill. néhány nagyhatékonyságú modellkomplex SOD 
aktivitására vonatkozó IC50-érték 

Komplex IC50 (µM) ref. 
Cu(II)-hgd ; 1:1 (pH 7,0) 0,19 saját mérés 
Cu(II)-hgd ; 1:1 (pH 8,2) 0,31 saját mérés 

Cu,Zn-SOD (pH=6,8) 0,0045 saját mérés 
Cu(II)-(ciklo-His-His) 0,11 [180] 

Cu(II)-Ac-HHGH-OH ; 1:1 (pH 6,8) 0,13 saját mérés 
Cu(II)-Ac-HVH-NH2 ; 1:1 (pH 7,4) 0,20 [56] 
Cu(II)-karnozin ; 1:1000 (pH 7,4) 0,80 [184] 

Cu(HPO4) (pH=7,4) 1,06 [184] 
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V. Összefoglalás 
 

 Munkánk során célul tőztük ki metalloenzimek modellezésére alkalmas fém-

komplexek elıállítását, vizsgálatát illetve azok enzimutánzó képességének meghatározását. 

Vizsgálataink elsı részeként egy ötfogú, centrális karboxilátcsoportot tartalmazó 

aszimmetrikus salen származék a bhbdpa (N,N’-bisz(2-hidroxibenzil)-2,3-diamino-

propánsav) réz(II)- és vas(III)komplexeinek oldatkémiai sajátságait vizsgáltuk. Majd a 

továbbiakban két multihisztidintartalmú petid, az Ac-His-His-Gly-His-OH (hhgh) és H2N-

His-Gly-Asp-His-Met-His-Asn-His-Asp-Thr-Lys-OH (hgd) ligandumok réz(II)- valamint 

cink(II)ionokkal képzett komplexeinek egyensúlyi, oldatszerkezeti tulajdonságait ill. enzim-

utánzó sajátságait vizsgáltuk.   

A bhbdpa (N,N’-bisz(2-hidroxibenzil)-2,3-diamino-propánsav) ligandum réz(II)- és 

vas(III)komplexei jó például szolgálhatnak az egymagvú dioxigenáz enzimek (pl. vastartalmú 

dioxigenázok valamint galaktóz oxidáz) aktív centrumának modellezéséhez. A bhbdpa 

ligandumot tartalmazó rendszerek vizsgálatához pH-potenciometriás, pH-függı UV-Vis és 

ESR méréseket végeztünk. Eredményeink szerint 1:1 fém-ligandum arány mellett ez az ötfo-

gú ligandum nagyon stabil komplexeket alakít ki, mind réz(II)-, mind vas(III)ionokkal. A 

réz(II)ionokat tartalmazó oldatban a [CuH2L], [CuHL] és [CuL], valamint kis mennyiségben 

[CuH3L] részecskék képzıdnek. pH 6-11 tartományban a {2NH,2PhO–+COO–/H2O} típusú 

koordinációval rendelkezı [CuL] az egyetlen jelenlévı komplex.  

A vas(III) esetében az [FeH2L] komplex alakul ki elsıként. E részecskében valószínőleg 

{NH,PhO–,COO–} koordináció alakul ki a központi fémion körül. Ezt követıen három 

deprotonálódás játszódik le, melyek során az [FeL] {2NH,2PhO–,COO–} és [FeH–1L]  

{2NH,2PhO–,COO– ,OH–} részecskék képzıdnek.   

Kétszeres réz(II) felesleg mellett pH 4 körül kezd el kialakulni az elsı kétmagvú komplex, a 

[Cu2L]. Azonban pH 5 körül már csapadék vált le az oldatban. Ebben a részecskében az ESR 

mérések során igen gyenge paramágneses kölcsönhatást tapasztaltunk a két központi 

réz(II)ion között, ami valószínőleg a karboxiláthidas szerkezet kialakulásának hiányára utal. 

A kétszeres mennyiségő vas(III)iont tartalmazó oldatban szintén tapasztaltuk kétmagvú 

komplexek képzıdését. Egymással jelentıs mértékben átfedı deprotonálódások során párhu-

zamosan alakulnak ki az [Fe2(OH)2L] és [Fe2(OH)3L] részecskék. Feltételezésünk szerint az 

utóbbi, domináns részecskében µ-karboxiláto-µ-hidroxohíd köti össze a központi fémionokat.  
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Tudomásunk szerint a bhdbpa-vas(III) az elsı olyan rendszer, amelyben egy ötfogú ligandum, 

vizes közegben, képes kétmagvú vas(III)komplexek kialakítására.     

 A réztartalmú oxidáz enzimek lehetséges szerkezeti és funkcionális modelljeként 

tanulmányoztuk a hhgh (Ac-His-His-Gly-His-OH) peptid réz(II)- és cink(II)komplexeit. A 

réz(II)-hhgh rendszer oldatkémiai sajátságait ESR, CD, UV-Vis és potenciometriás 

módszerekkel vizsgáltuk. Eredményeink szerint pH 2-11 tartományban egymást követı 

deprotonálódások során különbızı protonáltsági fokú [CuHxL] x+1 összetételő (x = 2, 1, 0, –1, 

–2, –3) részecskék képzıdnek. A [CuL] {3Nim} és [Cu(OH)L] {3Nim,OH–} komplexek 

kiemelésre érdemesek, mivel ezekben, számos más His-tartalmú peptiddel ellentétben, a 

ligandum három oldallánci imidazolcsoportján keresztül koordinálódik a fémionhoz még a 

semleges pH-tartományban is. Az ilyen sajátsággal bíró peptid-komplexek teljesen új utat 

nyithatnak meg a II-es típusú rézproteinek modellezésében.  

A fémion-amidnitrogén kötést is tartalmazó [CuH–2L]  komplex csak pH 8 fölött válik 

dominánssá. E részecske ESR és UV-Vis spektrális paraméterei két izomer jelenlétére utalnak 

az oldatban: (a) {Nim,N–,N–,Nim+Nim} (b) {N im,N–,N–,Nim}. A [CuH–2L] (a) komplex 

szerkezete hasonló az amiloid prekurzor fehérje APP(145-155) részéhez kapcsolódó réz(II) 

koordinációs szférájának feltételezett szerkezetéhez. Magasabb pH-n a {N–,N–,N–,Nim+Nim} 

koordinációjú [CuH–3L] részecskében képzıdik.  

Az amid-koordinációval bíró részecskék képzıdésének eltolódása a szokásosnál lúgosabb pH-

tartományba valószínőleg a hhgh peptid speciális szekvenciájához, a három egymáshoz 

nagyon közeli His alegységhez rendelhetı.  

Cink(II)ionok jelenlétében pH 7-ig, ahol csapadékképzıdést tapasztaltunk, [ZnHL], [ZnL] és 

[ZnH–1L] részecskék alakulnak ki, azonban csak kis mennyiségben. A [ZnHL] komplexben a 

két imidazolnitrogén mellett valószínőleg a karboxilát csoport is részt vesz a koordinációban. 

A következı deprotonálodás során képzıdı [ZnL] részecskében a cinktartalmú fehérjékben 

igen gyakori  {3Nim} típusú koordináció valósul meg, azonban esetünkben még ez sem képes 

oldatban tartani a cink(II)ionokat.    

A fent említett, pH 6-8 tartományban domináns, [Cu(OH)L] és [CuL] komplexek, a SOD ill. 

pirokatechin oxidáz aktivitás vizsgálatok alapján alkalmasnak bizonyultak redox enzimek 

aktív centrumának modellezésére. A SOD-aktivitás mérések eredményeként megállapíthatjuk, 

hogy a réz(II)-hhgh komplexek, az eddig tanulmányozott rendszerek közül, az egyik legjobb 

SOD-aktivitással rendelkezı modell. A kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy a  [CuL] 

komplex valamivel aktívabb (IC50=0,13 µM), mint a [Cu(OH)L] (IC50=0,15 µM) részecske. 
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A pirokatechin oxidáz mérések alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a SOD 

aktivtással bíró részecskék közül a [CuL] komplex nem, viszont a [Cu(OH)L] részecskébıl 

deprotonálódás során, dtbc jelenlétében képzıdı [CuL(dtbc)] hatékonyan képes katalizálni a 

diterbutil-pirokatechin oxidációját oxigén jelenlétében. Ismereteink szerint ez volt az elsı 

példa arra, hogy réz(II)-peptid komplexek segítségével is lehet réztartalmú oxidázok 

funkcióját modellezni. 

A hgd (H2N-His-Gly-Asp-His-Met-His-Asn-His-Asp-Thr-Lys-OH) ligandum réz(II)- 

és cink(II)komplexeinek egyensúlyi- és oldat-szerkezetvizsgálatával megpróbáltuk igazolni 

azt a feltételezést, miszerint a H. ducreyi baktériumból kivont Cu,Zn-SOD enzim N-terminális 

végén elhelyezkedı tizenegy tagú, hisztidinben gazdag szekvencia fontos szerepet játszik az 

enzim mőködéséhez elengedhetetlen réz(II)ionok felvételében (elıszöt itt kötıdik meg, majd 

az enzim aktív centrumába vándorol).  

A rendszer vizsgálatához a pH-potenciometria, UV-Vis, CD, ESR valamint  2D és 3D NMR 

módszereket alkalmaztuk. Emellett a rendszer SOD aktivitását és az N-terminális 25 

aminosavat nem tartalmazó enzim hgd jelenlétében történı réz(II)-felvételét is vizsgáltuk. A 

tanulmányozott peptid mérete és donorcsoportjainak nagy száma miatt alkalmas egy-, két- ill. 

hárommagvú rézkomplexek kialakítására is. Az ekivmoláris rendszerben, mind a réz(II)-, 

mind a cink(II)ionok jelenléte mellett az [MHL] összetételő részecske domináns a semleges 

pH-tartományban. Említésre méltó e peptid kiemelkedıen nagy fémkötı képessége, ami 

szintén az amidnitrogének részvétele nélkül valósul meg, hiszen a [CuHL] részecskében 

{NH 2,3Nim}, míg a [ZnHL] komplexben {NH2,3Nim,Smet,COO–
asp} típusú koordináció alakul 

ki a központi fémion körül. Egyensúlyi adatainkból kiszámítható a biológusok által gyakran 

használt KD látszólagos disszociációs állandó 1:1 fém-ligandum aránynál és pH=7,4-nél, 

melynek értékei (KD,Zn=1,6×10–9 M és KD,Cu=5,0×10–12 M) közel megegyeznek az élı 

szervezetekben e fémeket szállító fehérjékre meghatározott állandókkal, pl. a bakteriális 

cinktranszporter ZnuA [205] nagy affinitású cink(II)-kötıhelyére  vonatkozóan  KD,Zn= 

7,3×10–9 M. Ez a kimagasló fémkötı sajátság alátámasztja azt a korábbi feltételezést, 

miszerint a H. ducreyi Cu,Zn-SOD enzimjében a fehérje N-terminális, hisztidinben gazdag, 

része játssza az elsıdleges fémkötı szerepet az apoenzim réz(II)-felvétele során. Valamint 

feltételezhetı hogy hasonló szerepet tölt be a cink(II)ionok felvétele során is.  

Eredményeink szerint az N-terminális 25 aminosavat nem tartalmazó enzim hgd jelenlétében 

történı réz(II)-felvételének  kinetikája jelentısen függ a peptid speciációjától.  

A [CuHL] részecske jelentıs SOD aktivitással bír (IC50=0,19 µM), ami az enzim N-terminális 

részének multifunkciós szerepére utalhat. 
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VI. Summary 
 

The aim of the present work was to develop and characterise metal complexes suitable 

for structural and functional modelling of some metalloenzymes. In the first part of our study, 

we investigated the iron(III) and copper(II) complexes of an asymmetric salen-like ligand 

(N,N’-bis(2-hydroxybenzyl)-2,3-diamino-propionic acid, bhbdpa) bearing a pendant 

carboxylate group. In the second part, we studied the solution chemical, solution structural 

and enzyme mimetic properties of copper(II) and zinc(II) complexes of two multihistidine 

peptides, Ac-His-His-Gly-His-OH (hhgh) and H2N-His-Gly-Asp-His-Met-His-Asn-His-Asp-

Thr-Lys-OH (hgd).  

Metal complexes of bhbdpa (N,N’-ethylenebis(salicylideneimine)) are potential 

structural models of some mononuclear dioxygen activating enzymes, such as some iron 

dependent dioxygenases or galactose oxidase. We carried out pH-potentiometric, pH-

dependent EPR and UV-Vis measurements to characterise the present system. In the 

equimolar systems the pentadentate ligand forms very stable, differently protonated 

mononuclear complexes with both metal ions. In the presence of copper(II) [CuH2L] +, 

[CuHL], [CuL]– and in small amount [CuH3L] 2+ species are present in the solution. Between 

pH 6-11 the {2NH,2PhO–+COO–/H2O} coordinated [CuL]– is the only species. At two fold 

copper(II)ion excess the complex [Cu2L] + was detected around pH 4. Since only a weak spin-

spin coupling was detected between the metal centers by EPR, probably no carboxylate bridge 

is present between the two {NH,PhO–} coordinated metal ions in this dinuclear species. 

In the presence of iron(III) the {NH,PhO–,COO–} coordinated [FeH2L] 2+ complex is the 

dominant species around pH 3 in equimolar solutions. Its successive deprotonations results in 

the formation of the [FeL] {2NH,2PhO–,COO–} and [FeH–1L] – {2NH,2PhO–,COO–,OH–} 

complexes. At two-fold excess of iron(III) the µ-carboxylato-µ-hydroxo-bridged dinuclear 

complex [Fe2(OH)3L] is formed above pH 3, through overlapping proton release processes, 

providing a unique example for the stabilization of a carboxylate bridged diiron core in 

aqueous solution by a pentadentate ligand. 

The solution chemical properties, superoxide dismutase and catecholase activity of the 

copper(II)-hhgh complexes were studied to identify functional and structural models of 

copper-containing oxidases.The solution speciation was determined in the pH range 2-11 by 

two independent methods, pH-potentiometry and pH-dependent EPR measurements. The 

results obtained by the two methods agree very well with each other and show the formation 
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of differently protonated [CuHxL] complexes (where x = 2, 1, 0, −1, −2, −3) in aqueous 

solution. In the neutral pH range the ligand is coordinated to the metal ion only by its 

imidazole nitrogens, the amide coordinated complexes dominate only above pH 8. The pH-

dependent EPR data reflected the presence of two binding isomers in the case of [CuH−2L] 

with {N im,N−,N−,Nim+Nim}  and {Nim,N−,N−,Nim}  coordination modes. The metal binding of 

three side-chain imidazole rings in [CuL] and [CuH−1L] shows notable similarities to the 

active centrum of several copper-containing enzymes. Therefore, we performed kinetic 

studies to establish the redox activity of this system. Although the complex [CuL] shows high 

superoxide dismutase activity, it does not promote the oxidation of H2dtbc by dioxygen. This 

reaction is, however, very efficiently catalyzed by the [CuH−1L] species, providing the first 

example that copper(II)-peptide complexes are able to mimic copper containing oxidases. 

The three complexes [ZnHL], [ZnL] and [ZnH−1L] detected in the zinc(II)-hhgh system are 

minor species with respect to the free zinc(II) up to pH 7, where precipitation occurred, even 

in case of ligand excess. The logK111 (=3,74) value is somewhat higher than the 

corresponding logβ101=3,29 reported for the zinc(II)-Ac-His-Pro-His-NH2 system, suggesting 

that the carboxylate group may also coordinate in this species beside the two imidazole 

nitrogens. In the [ZnL] complex probably all three imidazole rings are coordinated to the 

metal ion. Although, the {3Nim}  type coordination is one of the favored binding mode of 

zinc(II) in biological systems, it is not able to keep the metal ion in the solution in the present 

case. 

The Cu,Zn superoxide dismutase isolated from Haemophilus ducreyi possesses a His-

rich N-terminal metal binding domain, which has been previously proposed to play a 

copper(II) chaperoning role. To analyze the metal binding ability and selectivity of the 

histidine-rich domain we have carried out thermodynamic (pH-metry) and solution structural 

(UV-Vis, CD, EPR, NMR) analysis of the copper(II) and zinc(II) complexes of a peptide 

(H2N-His-Gly-Asp-His-Met-His-Asn-His-Asp-Thr-Lys-OH, hgd) corresponding to the first 

eleven amino acids of the enzyme. This peptide has highly versatile metal binding ability and 

provides one and three high affinity binding sites for zinc(II) and copper(II), respectively. In 

equimolar solutions the [MHL] complexes are dominant in the neutral pH-range in case of 

both metal ions. In contrast to many other peptides, the extraordinary copper(II) sequestering 

capacity (KD=5,0×10–12 M at pH 7,4) is provided only by side chain donors, the central ion in 

[CuHL] species is coordinated by five nitrogens {NH2,3Nim+Nim}. In the [ZnHL] complex the 

peptide binds to zinc(II) through a {NH2,3Nim,SMet,COO–
Asp} donor set. As a consequence of 

this multidentate environment, the zinc binding affinity of the peptide is in the nanomolar 



Doktori értekezés  Summary 
 

 88

range (KD=1,6×10–9 M at pH 7,4). The above KD values support the already proposed 

copper(II) chaperoning role of the N-terminal His-rich region of H. ducreyi Cu,Zn-SOD, and 

indicate similar function in the zinc(II) uptake. The kinetics of copper(II) transfer from the 

undecapeptide to the active site of Cu-free N-deleted H. ducreyi Cu,Zn-SOD showed 

significant pH and copper-to-peptide ratio dependence. Trinuclear complexes formed around 

pH 7 are the most suitable for transferring copper(II) to the active center. Interestingly, the 

complex [CuHL] has important SOD-like activity (IC50=0,19 µM) which may indicate 

multifunctional role of the copper(II)-bound N-terminal His-rich domain.      
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