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1. Tartalmi összefoglaló 

A natív enzimekhez hasonló aktivitással, szelektivitással, és működési mechanizmussal 

rendelkező kis molekulatömegű fémkomplexek kifejlesztése mind elméleti, mind 

gyakorlati felhasználás szempontjából a modern bioszervetlen kémia egyik legfontosabb 

kutatási területe. Az ilyen kisméretű molekulák enzimként történő használata több 

szempontból is előnyös lehet, s az irodalom számos szignifikáns enzimutánzó tulajdonságú 

fémkomplexet ismer.  

A funkcionalizált tripodális ligandumok több szempontból is hatékony biomimetikus 

katalizátorok lehetnek. E ligandumok lehetővé teszik szerkezetileg viszonylag merev 

(preorganizált, a metalloenzimek aktív centrumára jellemző) fémkötő helyek kialakítását, s 

a hatás allosztérikus fémkötő hely kialakításával tovább növelhető. Jelen dolgozat egy 

eddig még nem vizsgált hisztidintartalmú, peptid típusú tripodális ligandum (trenHis3) 

fémionokkal való kölcsönhatását, komplexeinek oxidoreduktáz szerepkörben mutatott 

aktivitását tárgyalja. 

A vizsgált ligandumot egy tripodális amin, a tren (trisz(2-aminoetil)amin) és három 

hisztidin aminosav összekapcsolásával állítottuk elő az oldatfázisú peptidszintézis 

módszerével, elválasztása preparatív HPLC-s technikával történt. A ligandum és 

komplexeinek oldategyensúlyi viszonyait pH-potenciometriás módszerrel jellemeztük, 

tanulmányoztuk a képződő réz(II)- illetve cink(II)komplexek szerkezetét UV-látható, CD, 

NMR és ESR spektroszkópia segítségével. Mindkét fémion esetén 1:1, illetve 2:3 

ligandum-fém arányú komplexekre tudtunk következtetni, a komplexek szerkezetét 

illetően kedvező a bisz-hisztamin típusú koordinációs mód. A hárommagvú cink-

komplexek a lúgos pH-tartományban igen változatos izomerizációs hajlamot mutatnak, 

mely valószínűleg azonos fém-ligandum arányú, különböző összetételű komplexek 

kialakulásához köthető.  

A ligandum-réz(II) 2:3 arányú rendszerekben képződő komplexek erős szuperoxid 

dizmutáz illetve pirokatechin oxidáz utánzó képességgel rendelkeznek; utóbbi funkcióra 

vonatkozóan méréseink alapján a katalitikus maximum a Cu3H-1L2 összetételű komplexhez 

rendelhető. 

 

Kulcsszavak: Tripodális ligandumok, tren, hisztidin, fémkomplexek, enzim-modellezés 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Nitrogéntartalmú tripodális ligandumok szerkezete és fémkötő sajátságai 

A nitrogéntartalmú tripodális (azaz „háromlábú”) vegyületek szerkezetére általánosan 

jellemző, hogy egy központi tercier nitrogénatom három, végein nitrogéntartalmú 

donorcsoporttal/csoportokkal ellátott alkil-lábat fog össze, s ez a struktúra nagy 

stabilitással lehet képes átmenetifémionokat vagy lantanoida-ionokat koordinálni (1. ábra) 

[1]. Legtöbb esetben az így létrejövő négy donoratomot tartalmazó vegyület tetradentát 

ligandumként viselkedik, ez azonban nagyban függ pl. a donoratomok kémiai minőségétől, 

a lábakat alkotó alkil-spacer hosszától, vagy az esetleges sztérikus gátat okozó 

molekularészektől. 

 

 

 

1. ábra: Néhány tripodális N-tartalmú ligandum: tren (trisz(2-aminoetil)amin), H3tpa 

(trisz((2-pirrolil)metil)amin), pdt (N,N-bisz(aminoetil)-2-(aminometil)piridin), bimhm 

(N,N’-bisz(imidazol-4-ilmetil-5-metil)hisztamin), trpa (trisz(5-aminopentil)amin).  

Az egyik legegyszerűbb, széles körben vizsgált nitrogéntartalmú tripodális vegyület a 

trisz(2-aminoetil)amin (a továbbiakban tren-ként rövidítve), mely az általunk 

tanulmányozni kívánt ligandum bázisvegyülete. A tren három primer amino-, egy tercier 

aminocsoportot tartalmazó vegyület; láncvégi aminocsoportjai már bázikus közegben   

(pK-k: 8,94, 9,89, 10,42, mérési körülmények: T = 25 
◦
C, I = 1,0 M NaCl), tercier 

nitrogénje csak igen savas pH-n protonálható (pK 1,57) [2]. 

A tren átmenetifémionokkal szemben a legtöbb esetben tetradentát ligandumként 

viselkedik. Az így kialakuló fémkomplexek tekintélyes része ötös koordinációjú, torzult 

trigonális bipiramisos szerkezetű, ahol az apikális pozíciót a tercier nitrogén, az ötödik 

pdt H3tpa tren 

trpa bimhm 
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kötőhelyet tetszőleges egyfogú ligandum foglalja el. A geometria a központi fémiontól, 

illetve az ötödik ligandum minőségétől függően a trigonális bipiramisos, illetve a 

tetragonális piramisos határszerkezetek között mozog. Viszonylag nagy számban ismertek 

hatos koordinációs számmal rendelkező tren-komplexek, ebben az esetben a maradék két 

kötőhelyhez két egyfogú, vagy egy kétfogú ligandum kapcsolódhat. Néhány speciális 

kivételtől eltekintve hatnál nagyobb koordinációs számú tren-fémkomplexek nem 

képződnek, vagy stabilitásuk kicsiny, így röntgenszerkezetük nem áll rendelkezésre [1]. 

Leggyakrabban vizsgált komplexei a Co(III)-tren komplexek, ezeket nagy számban, 

változatos célokra állítják elő. Tekintélyes mennyiségű Cu(II)-tren, Zn(II)-tren, illetve 

Mn(II)-tren komplex lelhető fel az irodalomban, valójában (a vanádium kivételével) az 

összes 3d fémion jelenlétében kialakuló tren-komplexek ismertek.  

Az átmenetifémekkel kialakuló tren-komplexek nagy stabilitását elsősorban a négyfogú 

kötődés által létrejövő, termodinamikailag kedvező öttagú csatolt kelátgyűrűk biztosítják 

(pl. Cu
2+

(aq) + tren = [Cu(tren)]
2+

(aq) folyamatot jellemző állandó log K = 18,5, a 

[Zn(tren)]
2+

(aq) komplex log K = 14,5 képződési állandóval rendelkezik [3]. Ha a 

ligandum valamely „karjának” hosszát növeljük, a kialakuló öttagú kelátgyűrűk száma 

lecsökken, ami a komplex stabilitásának csökkenéséhez vezet: az 1:1 arányú Cu-L 

komplexek log K képződési állandóinak sorrendje a tren és alábbi homológjai esetén tren > 

baep > abap > trpn (tren: trisz(2-aminoetil)amin, baep: aminopropil-bisz(2-aminoetil)amin, 

abap: aminoetil-bisz(3-aminopropil)amin, trpn: trisz(3-aminopropil)amin). Ezen 

ligandumok öt-, illetve hattagú kelátgyűrűt alakítanak ki fémionhoz való koordinációjuk 

révén. Az olyan oldallánc, mely ennél nagyobb tagszámú ciklust alakítana ki a 

koordinációval, nem kötődik a fémionhoz (pl. aminobutil-bisz(2-aminoetil)amin) [1].  

2.2. Hisztidintartalmú peptidek enzimutánzó tulajdonságai 

Az egyszerű, néhány aminosavból álló oligopeptideket a bioszervetlen kémiai kutatások 

során előszeretettel alkalmazzák, mint nagyméretű metallofehérjék és –enzimek 

funkcionális modelljei. Eszerint a funkcionális biomolekulák aktív centrumát alkotó 

peptidszekvenciából álló ligandum koordinációs és egyéb sajátságait vizsgálják a 

megfelelő átmenetifémionok jelenlétében. Ilyen módon a tanszéken is számos 

peptidkomplex enzim-mimetikus tulajdonságát vizsgálták már,  s általános tapasztalatként 

adódott, hogy a komplexek katalitikus aktivitása a legtöbb esetben messze alulmaradt a 

natív enzim aktivitásával szemben. Ez nem meglepő, hiszen az enzimek kivételes 
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hatékonyságában köztudottan nagy szerepet játszik a természet által tökéletesített 

térszerkezet, melyet egy nagy flexibilitású, mozgékony peptidlánc nem tud visszaadni. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy elsősorban az oxidatív-reduktív folyamatok 

katalízisében képesek hatékonyan szerepelni a peptidkomplexek. Diplomamunkám során 

katecholáz ill. szuperoxid dizmutáz aktivitást érintő vizsgálatokat végeztünk, így az 

ezekhez kapcsolódó irodalmi hivatkozások áttekintésére fordítottam figyelmet. 

A katecholáz aktivitás leírására gyakran használt modellszubsztrát a 3,5-di-tercbutil-

pirokatechin (H2DTBC), kutatócsoportunkban is többféle peptidkomplex katecholáz 

aktivitását érintő közlemény és tudományos munka született ezen vegyület oxidációja 

kapcsán [4,5]. Neves és munkatársai 2002-ben fenolát típusú komplexek H2DTBC oxidáz 

aktivitását vizsgálták [6], s javaslatot tettek a kétmagvú rézkomplexek által katalizált 

reakció mechanizmusára. Eszerint két fémionhoz koordinált vízmolekula deprotonálódása 

teszi lehetővé a katalízist, a két hidroxidiont a pirokatechin két OH-csoportja re-protonálja, 

s a két H2O-t kiszorítva koordinálódik, így megtörténhet az oxidáció. Ez a feltételezés 

magyarázatot adhat azon tapasztalatra, hogy az említésre méltó katalitikus aktivitás 

kialakulása majd’ minden vizsgált esetben a nem nulla extra deprotonáltsági állapotú 

komplex(ek)hez rendelhető. Az oxidáció mechanizmusát egy Cux(L)H2DTBC 

ternerkomplex kialakulásán keresztül lehet elképzelni [4,7], a katalízishez szükséges 

dioxigén a réz(II)ion regenerálásához szükséges. 

A tapasztalat szerint a kisméretű peptidkomplexek katecholáz aktivitása jó közelítéssel 

leírható a Michaelis-Menten enzimkinetikai formalizmussal. Az ennek megfelelő sebességi 

egyenletben szereplő két paraméter (kb vagy kcat, KM) az enzimhez kötött szubsztrát 

termékké alakulásának sebességéről, és az enzim-szubsztrát addukt kölcsönhatásának 

erősségéről nyújt információt. A feljebb említett munkában egy nem-peptid típusú 

kétmagvú réz(II)komplex esetén ezen paraméterek KM = 2,9210
-3

 M, kb = 3,2810
-2

 s
-1

 

(KM/kb = 89,0210
-3

 M*s) [7], mely nagyságrendileg jól egyezik más kétmagvú 

rézkomplexek megfelelő értékeivel. Nem mutatnak nagy eltérést ezen értékektől a 

tanszéken korábban vizsgált réz(II)-peptidkomplexek paraméterei sem (lásd 45. oldal 

összefoglaló 5. táblázata), tehát a peptidkomplexek potenciális oxidáz-utánzó vegyületek 

lehetnek. 

Hasonló következtetés szűrhető le egy másik oxidoreduktáz funkció, a szuperoxid 

dizmutáz (SOD) utánzó képesség vonatkozásában is. Az irodalom számos peptid ill. 

peptidszármazék szuperoxid dimutáz utánzó képességét tárgyalja, ilyen például egy N-

terminálisan védett, Ac-HGHG szekvenciájú peptid [8], melyről azt találták, hogy IC50 
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értéke (0,083 M) alapján pH 7,4-en domináns rézkomplexe lényegesen aktívabb SOD-

utánzó, mint a szabad N-terminálissal rendelkező tetrapeptid komplexe (0,67 M), amit ők 

a nitrogéndonor csoportokkal kevésbé telített komplex képződésével hoztak összefüggésbe 

[9]. Szintén előnyös SOD aktivitással rendelkezik a H2N-HGDHMHNHDTK-OH 

szekvenciájú oligopeptid semleges pH tartományban képződő mono-réz(II)komplexe (IC50 

= 0,19 M), mely ligandum szekvenciája megegyezik a Haemophilus ducreyi baktérium 

Cu,Zn-szuperoxid dizmutáz enzimének hisztidngazdag N-terminális fragmensével [10]. 

Egy hasonló, a tanszéken vizsgált bakteriális SOD enzim N-terminális centrumát modellezi 

a HADHDHKK-NH2 peptid, melynek réz(II)komplexe pH 7,4-en az igen tekintélyes 0,11 

M-os IC50 értékkel jellemezhető [11], mely felveti az N-terminális szakasz szerepét a 

natív enzim aktivitásában. Néhány további réz(II)komplex IC50 értékét feltüntettem a 4. 

táblázatban (42. oldal). Ezen értékekből kitűnik, hogy a réz(II)-peptidkomplexek igen 

hatékonyan lehetnek képesek elősegíteni a szuperoxid gyökanion diszproporcióját. 

2.3. Módosított tripodális ligandumok, mint potenciális enzimmodellek 

A mesterséges enzimek kifejlesztésének elsődleges célja, hogy az élő szervezetekben 

található nagyhatékonyságú biokatalizátorok működését mesterséges körülmények között 

képesek legyünk szimulálni, s a megfelelően magas szintű katalitikus aktivitást az összetett 

felépítésű enzimek helyett lehetőleg kisméretű, viszonylag egyszerűen előállítható 

molekulák segítségével érjük el. A módosított tripodális ligandumok különösen alkalmasak 

lehetnek enzimutánzó komplexek kialakítására, mert különleges szerkezeti adottságaik 

révén stabilizálni képesek 4-es vagy 5-ös koordinációs számú geometriákat, melyek a 

metalloenzimek aktív centrumaiban igen elterjedten fordulnak elő. Reaktív 

donorcsoportokat tartalmazó tripodális alapvegyületek módosítása viszonylag könnyen 

megvalósítható, így az oldalláncok funkcionalizálása egyszerű, pl. fémkötő tulajdonságú, 

vagy egyéb funkcionális molekularészek építhetők ki. Megfelelő szubsztituensek jelenléte 

közvetlenül befolyásolhatja a fémcentrum körüli sztérikus környezetet, ami lehetőséget 

teremthet az enzimatikus viselkedés allosztérikus finomszabályzására is. A koordinálódó 

donorcsoportoknak a tripodális szerkezet miatti preorganizációja a metalloenzimek által az 

aktív centrumban biztosított, jól meghatározott háromdimenziós szerkezetekre emlékeztet. 

Mindezen tulajdonságok alapján ezen tripodális alapú vegyületek fémkomplexeivel 

kapcsolatban figyelemre méltó enzimutánzó képesség jósolható.  
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Az irodalomban változatos célok megvalósítására előállított módosított tripodális 

vegyületekről esik szó. Igen gyakran vizsgálják a tren bázisú, módosított tripodális aminok 

fémkomplexeit. A primer aminocsoportokat érintő leggyakoribb funkcionalizálás a tren 

aldehidekkel történő kondenzációja, melynek révén egy Schiff-bázis, majd nem túl erélyes 

redukció után szekunder amin típusú termék nyerhető [12,13,14]. Másik módosítási 

lehetőség a tripodális állványzat funkcionalizálása peptidkötés kialakításával. Bár az 

irodalomban találhatók ilyen típusú vegyületek fémkomplexeire vonatkozó eredmények, 

ezek száma meglehetősen korlátozott [15,16,17]. Mindazonáltal, szinte egyáltalán nem 

találhatók olyan hivatkozások, melyek a tren aminosavakkal történő kapcsolásával, s 

ezáltal tren alapú tripodális peptidek kialakításával és vizsgálatával foglalkoznak.  
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3. Célkitűzés 

Diplomamunkám során egy új, eddig még nem vizsgált tren alapú peptidszerű tripodális 

ligandum (továbbiakban trenHis3, 2. ábra) előállítását, valamint átmenetifémionokkal 

alkotott komplexeinek oldategyensúlyi és szerkezeti tanulmányozását tűztem ki célul, 

munkámmal a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken működő Bioszervetlen Kémiai 

Kutatócsoport munkájába kapcsolódtam be. 

NH

O

NH2N

N
H

N
NH

O

NH2

N

N
H

NH O

NH2

N

N
H  

2. ábra: A vizsgálni kívánt trenHis3 vegyület szerkezete. 

 A munka során három hisztidin aminosavnak peptidkötés kialakításával történő 

kapcsolását kívántuk megvalósítani egy tripodális aminhoz, a tren (trisz(2-aminoetil)amin) 

vegyülethez. A kutatócsoport céljainak megfelelően ezzel egy olyan molekula nyerhető, 

mely egy viszonylag merev, fémkötő sajátságú szerkezetet képes kialakítani 

átmenetifémionok számára. Ilyen módon a különféle nitrogén donorcsoportok 

részvételével – az enzimek aktív centrumára hasonlító – katalitikus szempontból előnyös 

koordinációs környezet alakulhat ki. Célul tűztük ki a vegyület és komplexeinek 

oldategyensúlyi és szerkezeti tanulmányozását, vizsgálni kívántuk a donorcsoportok 

szerepét a koordinációban, valamint a tripodális „állványzat” hatását a komplexek 

stabilitására és geometriájára. A célvegyület komplexeinek oldategyensúlyi és 

spektroszkópiás jellemzése után néhány széleskörűen alkalmazott katalitikus 

modellreakció segítségével jellemezni kívántuk a komplexek enzimutánzó képességét 

(pirokatechin-oxidáz, szuperoxid-dizmutáz aktivitás). Az eredmények hasznos 

információkat szolgáltathatnak a tripodális struktúra további módosításainak lehetőségeiről 

a kívánt enzimutánzó sajátság kialakítása érdekében. 



8 

 

4. Kísérleti rész 

4.1. Szintézis és tisztítás 

A ligandum szintézise és tisztítása során felhasznált anyagok és rövidítéseik: 

 tren = trisz(2-aminoetil)amin (Aldrich), Mr = 146,24  

 Boc-His(Boc)-OH 
.
 DCHA = N-α-N-im-di-t-Boc-L-hisztidin diciklohexil-

ammóniumsó (Aldrich), Mr = 536,7 

 DCC = N,N’-diciklohexil-karbodiimid (Fluka), Mr = 206,33 

 HOBt = 1-hidroxibenzotriazol (NovaBiochem), Mr = 135,13 

 DCM = diklórmetán (VWR) 

 CH3CN = acetonitril (VWR) 

 TFA = trifluorecetsav (Sigma-Aldrich) 

 triizopropil-szilán (Aldrich) 

A tren tripodális amin és az imidazol- illetve aminocsoportjain Boc-védett hisztidin 

aminosav összekapcsolására az oldatfázisú peptidszintézis módszerét alkalmaztuk. 

Elsőként a szabad hisztidin felszabadítását kellett elvégezni diciklohexil-ammóniumsó 

formájából, amit foszforsavas-etil-acetátos extrakcióval hajtottunk végre. 

Kapcsolószerként diciklohexil-karbodiimidet és 1-hidroxibenzotriazolt, oldószerként 

diklórmetánt használtunk. A kiindulási anyagok közül a DCC kapcsolószert utolsóként 

adtuk hozzá a reakcióelegyhez egy kompetitív mellékreakció, a DCC-hisztidin addukt 

átrendeződésének (O-acil-izokarbamid    N-acil-izokarbamid) megakadályozása végett 

[18]. A reakció előrehaladtát vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel követtük. A 

reakcióelegyet ~3 órán át kevertettük szobahőmérsékleten, ennek elteltével a vékonyréteg-

kromatogramokon már nem tapasztaltunk változást. A reakció végbemenetele után az 

oldatot elválasztottuk a kivált karbamid csapadéktól, majd szárazra pároltuk. 

A védőcsoport hasítását 95% trifluorecetsav, 2,5% triizopropil-szilán (gyökfogó) és 

2,5% víz összetételű hasítóeleggyel végeztük el, melyben a reakcióelegyből visszamaradt 

anyag feloldódott. A maradék trifluorecetsavat lepároltuk, majd a szilárd anyagot vízben 

oldottuk, szűrtük. Az immár csak vízoldható komponenseket tartalmazó oldatban levő 

termékvegyületet HPLC-s módszerrel választottuk el, egy Shimadzu típusú 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográf segítségével (részei: DGU-20A5 gázmentesítő 

egység, LC-20AD pumpa, SIL-20A automata adagolórendszer, CBM-20A kommunikációs 

egység, SPD-20A UV-Vis detektoregység), egy Supelco C18-as, 25 cm x 10 mm 
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geometriájú, 5 m pórusátmérőjű szemipreparatív kolonnán. Eluensként trifluorecetsavas 

acetonitril-víz elegyet alkalmaztunk gradiens-elúciós módban, az acetonitril-tartalom az 

elúció során 0 – 8% között változott. A terméket tartalmazó részleteket összeöntve 

liofilizáltuk, a termék azonosítását és tisztaságvizsgálatát ESI-LC-MS (Finnigan TSQ-

7000, hármas kvadrupól analizátor), illetve 
1
H NMR módszerek segítségével végeztük el. 

4.2. Potenciometria  

Az oldatbeli egyensúlyi vizsgálatokhoz, a ligandum (de)protonálódási és 

komplexképződési állandóinak meghatározásához potenciometriás módszert alkalmaztunk. 

A módszer alkalmazhatóságának elvi háttere az, hogy a vizsgált folyamat valamilyen 

módon az oldatbeli hidrogénion-koncentráció megváltozását okozza, mely az üvegelektród 

által érzékelt potenciálváltozást eredményez. Az általunk tanulmányozott rendszerek 

mindegyike megfelel ennek a követelménynek, hiszen a proton és a fémion verseng 

egymással a funkciós csoportokért.  

A pH-metriás titrálásokat vizes közegben, állandó hőmérsékleten (25
o
C) és állandó 

ionerősség (0,1 M) mellett végeztük. Az ionerősség beállítására minden esetben analitikai 

tisztaságú NaCl-ot (Reanal) használtunk. A CO2 távoltartására oldatainkba argon inert gázt 

buborékoltattunk. Mérőoldatként NaOH ~ 0,1 M-os vizes oldatát használtunk (Sigma-

Aldrich), koncentrációját pontos beméréssel készített kálium-hidrogénftalát (Fluka) oldat 

titrálásával határoztuk meg. A fémionok törzsoldatainak elkészítéséhez Cu(ClO4)2-ot és 

Zn(ClO4)2-ot (mindkettő Sigma-Aldrich) használtunk fel, az oldatok koncentrációinak 

meghatározását komplexometriás titrálással végeztük. A titrálások során IBM-kompatibilis 

PC által vezérelt Dosimat 665 típusú Metrohm automata bürettát és Orion 710A precíziós 

pH-mérőt alkalmaztunk. Az Orion 8103BN típusú szemimikro-kombinált üvegelektród 

kalibrálásához egy erős savat (HCl) titráltunk. Az így nyert Erel.mV vs. VmL adatsorok 

értékelése a módosított Nernst-egyenlet alapján történt [19]: 

]H[

KJ
]H[J]Hlog[KEE wOH

H0 

 
 , 

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

 M
2
 pedig a víz autoprotolízis-

állandója [20]. A paraméterek kiszámítása a nemlineáris legkisebb négyzetek módszere 

szerint történt. A rendszerekben képződő részecskék az alábbi általános egyensúlyi 

folyamattal ill. képződési állandóval jellemezhetőek: 
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rqp

LHM
LHMrLqHpM

rqp
 


 

rqp

rqp

LHM
]L[]H[]M[

]LHM[

rqp
 , 

ahol M a fémiont, L a nemprotonált ligandummolekulát jelöli (a dolgozatban az 

egyszerűség kedvéért a komplexek töltésétől eltekintettünk, de ezek könnyen 

számolhatóak, ha figyelembe vesszük, hogy a teljesen protonált ligandum LH6
6+ 

formájú). 

A protonálódási és komplexképződési állandók meghatározását a PSEQUAD
 

nevű 

számítógépes programmal végeztük [21]. A protonálódási állandók meghatározása 4, a 

komplexképződési állandók meghatározása 6-8 független titrálással történt, az egyes 

adatsorok egyenként 70-90 adatpontot tartalmaztak. A fém-ligandum arányt 1:1 és 2:1 

között, a fémion koncentrációt 1,5×10
-4

 – 2,9×10
-3 

M tartományban változtattuk. 

4.3. UV-Vis spektrofotometria, CD spektroszkópia  

Az oldatban képződő komplexek koordinálódó donorcsoportjainak száma és minősége 

felőli tájékozódás végett spektroszkópiás méréseket végeztünk. Erre az ad lehetőséget, 

hogy az UV- és látható tartományban fényelnyelő tulajdonságú molekularészek 

koordinációs viszonyainak megváltozása az elnyelési spektrum megváltozásával járhat: 

bizonyos csoportok koordinációjakor új elnyelési sáv jelenik meg, valamint a koordinálódó 

ligandumok/donorcsoportok cseréjekor a már meglévő elnyelési sávok maximumhelyei 

eltolódhatnak. Ezen jelenségek alapján következtethetünk a koordinálódó donorcsoportok 

minőségére a különböző pH-kon felvett abszorpciós spektrumok tanulmányozásával. A CD 

(cirkuláris dikroizmus) spektroszkópia alapjai azon a tapasztalaton nyugszanak, hogy a 

síkban polarizált fény egy jobbra és egy balra forgató cirkulárisan poláros komponensre 

bontható fel. Az optikailag aktív anyagok oldata eltérő mértékben nyeli el ezt a két 

cirkulárisan poláros komponenst, ezt a jelenséget nevezik cirkuláris dikroizmusnak. A 

jelenséget felhasználó spektroszkópiai módszer lényege, hogy a balra és a jobbra 

cirkulárisan poláros fény abszorpciós (extinkciós) koefficienseinek különbségét (Δε = εbal – 

εjobb) a hullámhossz függvényében ábrázolva az optikailag aktív mintára jellemző CD 

spektrumot kapjuk.  

Mind az UV-Vis, mind a CD spektroszkópia alkalmas a minták mennyiségi 

jellemzésére: az adatsorok értékelésének alapjául a fényelnyelést produkáló molekulafajta 
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koncentrációja (c) és az abszorbancia (A) közötti összefüggést leíró Lambert-Beer-törvény 

szolgál.  

A = lg(I0/I) = cl, 

ahol I0 a beeső fény intenzitása, I az oldatmintából kilépő (transzmittált) fény intenzitása,  

az egyes molekulafajták moláris abszorbanciája, l a küvettahossz (cm-ben). Az UV-

tartományban elsősorban a ligandumok kromofór csoportjai mutatnak elnyelést, illetve 

ennél kisebb intenzitással az ún. töltésátviteli vagy „charge transfer” (CT) sávok is itt 

jelennek meg, melyek a fémion és a ligandum közti elektronátmenetekre jellemzők. A 

látható fény hullámhossz-tartományában rendszerint a fémionok jóval kisebb intenzitású d-

d átmeneti sávjai találhatóak.  

Az átmenetifém-komplexek kiralitása többféle aszimmetriaforrásból adódhat (centrális, 

helikális, konformációs kiralitás). A ligandum kiralitáscentrumai egyrészt a kötéseken 

keresztül hatnak a fémionra, másrészt a kiralitáscentrum következtében fellépő 

aszimmetria miatt a kelátgyűrűk valamely konformációja kitüntetett stabilitású lehet. 

Ennek hiányában ugyanis a konformáció szempontjából „racém elegy” alakulna ki, aminek 

eredő elnyelése nulla lenne. Az tehát, hogy a d-d átmenetek hullámhossz-tartományában 

optikai aktivitást tapasztalhatunk, önmagában is egy királis ligandum koordinációját 

bizonyítja. A spektrum alakja, előjele és intenzitása pedig a fémion körül kialakult térbeli 

szerkezetre jellemző.  

A CD méréseket a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végeztük egy Jasco J-815 

spektropolariméteren 300-800 nm hullámhossztartományban. Különböző réz(II)-ligandum 

(3:2, 1:1) arányokat vizsgáltunk vizes oldataikban. A CD spektrumokat 3,4-11,3 pH 

tartományon belül 14-16 különböző pH-n vettük fel. A ligandum koncentrációja a mérések 

során 2,5×10
–3

 M körüli volt. Az UV-Vis spektrumokat egy Unicam HELIOS  típusú, 

kétutas spektrofotométen vettük fel, 1 cm-es hosszúságú teflondugós kvarcküvettákban. A 

spektrofotometriás titrálásaink pontonkénti mérések sorozatából állnak, melynek során 

savas pH-któl kezdve, 0,3-0,4 pH egységenként, kellő mennyiségű oldatrészletet a 

mérőcellába kimérve vettük fel az oldatok abszorpciós spektrumát a 300-800 nm-es 

hullámhossztartományban. A mérések során a ligandum-fémion arány 2:3 – 1:1 között 

változott, a ligandum koncentrációja ~ 1,4×10
–4

 M volt az oldatban. A spektrofotometriás 

és CD adatsorok kiértékelése – a komplexek egyedi moláris spektrumainak számítása – a 

már említett PSEQUAD nevű számítógépes programmal történt [21].  
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4.4. Mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópia  

Az egyik leghatékonyabb szerkezetvizsgáló és kvalitatív analitikai módszer a mágneses 

magrezonancia (NMR) spektroszkópia. A módszer olyan atommagot tartalmazó elemek, 

ill. vegyületek vizsgálatára alkalmas, melyeknek magspinje zérustól eltérő (I ≠ 0). Az 

NMR spektroszkópia alapja, hogy – hasonlóan az elektronokhoz – az atommagoknak is 

van impulzusmomentuma, s így mágneses momentuma. Ennek kvantáltsága azt jelenti, 

hogy mágneses tér hatására a külső térrel olyan szöget zár be, hogy vetülete meghatározott 

nagyságú, 1/2γħ egész számú többszöröse: mγħ, ahol ħ=h/2; az ún. giromágneses tényező 

(γ) az egyes atommagokra jellemző állandó; m futó szám, melynek maximuma I, a 

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

rezonancia során a magmomentum-vektor az egyik lehetséges beállásból átbillen a 

másikba, vagyis a mag mágneses momentumának a külső mágneses térhez viszonyított 

iránya változik meg. Az ehhez szükséges energia a rádiófrekvenciás sugárzás elnyeléséből 

származik és a megfelelő frekvenciát, az egyes magokra jellemző Larmor-frekvenciát, 

amely a külső térrel arányos, szelektíven nyelik el az atommagok. Azt a jelenséget, hogy a 

kémiai környezet, ha csak igen kis mértékben is (a külső mágneses tér milliomod részével, 

ppm-ben mérhetően), de befolyásolja a rezonanciafrekvenciát, kémiai eltolódásnak (δ) 

nevezzük. A jelek intenzitása arányos az értük felelős magok számával, vagyis az NMR 

spektrumból megkapható a különböző kémiai környezetben előforduló azonos fajta magok 

relatív száma. A spinek „érzik” szomszédaik kvantumállapotát, vagyis a szomszéd alap- 

vagy gerjesztett állapota eltérően hat a partnere körüli lokális mágneses tér nagyságára, s 

ezzel a rezonanciafrekvenciára. Az olyan spinek, melyeket csak néhány kötés választ el, 

egymást kölcsönösen ún. multiplettekre (egymáshoz közeli vonalakra) hasíthatják fel. Az 

egyszerűbb esetekben ezen vonalak Hz-ben kifejezett távolsága adja meg az ún. csatolási 

állandót (J).  

Az NMR mérések esetében lehetőség van arra, hogy a különböző csoportok 

rezonanciajelei között mágnesezettség transzfert hozzunk létre, és a kapott spektrumot két 

tengelyen ábrázoljuk (kétdimenziós NMR spektroszkópia). A kétdimenziós NMR 

spektroszkópiának többféle technikai kivitelezése van, pl.: a COSY (correlation 

spectroscopy) homonukleáris szomszédos magok, a TOCSY (total correlation 

spectroscopy) az egy spinrendszerhez tartozó homonukleáris magok kölcsönhatását 

érzékeli kötésen keresztüli (skaláris) csatolás révén. A NOESY (nuclear Overhauser-effect 

spectroscopy) esetében a csatolás nem kötésen keresztül, hanem téren keresztül jön létre, 
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illetve az EXSY (exchange spectroscopy) spektrumokon a kémiai és 

geometriai/konformációs izomerek közötti cserefolyamatok szolgáltatnak 

keresztcsúcsokat.  

Réz(II)komplexek esetében a fémionok paramágneses tulajdonsága miatt az NMR 

spektroszkópia korlátozottan alkalmazható. Ebből adódóan méréseink során a diamágneses 

sajátságú cink(II)komplexeket vizsgáltuk. Ezen komplexek egyes atomcsoportjaira (az 

általunk is alkalmazott 
1
H NMR spektroszkópia esetén a hidrogént tartalmazó csoportokra) 

jellemző jelek kiszélesedéséből, ezek kémiai eltolódás értékéből és annak 

megváltozásából, valamint a jelek felhasadásából következtethetünk a ligandumok 

különböző csoportjainak protonáltságára, illetve fémionhoz való koordinálódására. 

Emellett a ligandum tisztaságáról való meggyőződés végett is NMR méréseket végeztünk.  

Az NMR spektrumokat Szegeden egy Bruker Avance DRX 500 spektrométeren vettük 

fel (működési frekvencia: 500,13 MHz). A ligandum tisztaságvizsgálatára vonatkozó 

méréseknél oldószerként 100% D2O-t (Aldrich), a pH-függés vizsgálatakor 20% D2O-t 

tartalmazó desztillált vizet használtunk - ilyen mennyiségű D2O jelenléte még nem 

befolyásolja számottevően a tisztán vizes oldatban uralkodó egyensúlyi viszonyokat. Az 

oldószerben jelenlevő víz protonjához tartozó jelintenzitás elnyomására a Watergate ill. 

Presat pulzusprogramokat alkalmaztuk. A kémiai eltolódás értékeket dioxán (Reanal) belső 

referens alkalmazásával Me4Si-ra vonatkoztatva adtuk meg (δdioxán = 3,700 ppm 
1
H NMR). 

Méréseinket a fémion-ligandum arány változtatásával végeztük: az alkalmazott fémion-

koncentrációk 1,8×10
-3

 ill. 2,6×10
-3

M körül voltak, a ligandum oldatát 1,8×10
–3

 M 

koncentrációban vizsgáltuk.  

4.5. Elektronspin-rezonancia (ESR) spektroszkópia  

A trenHis3 ligandum réz(II)ionokkal való kölcsönhatását ESR módszerrel is követtük. 

Az elektronspin-rezonancia spektroszkópia (ESR) a párosítatlan elektront tartalmazó 

fémkomplexek szerkezeti jellemzésére használt módszer, így a réz(II)komplexek 

vizsgálatára kiválóan alkalmas. A módszer alapja a Zeemann-effektus, mely szerint külső 

mágneses tér hatására a párosítatlan elektron energiaszintjének degenerációja megszűnik. 

A felhasadt energiaszintek között mikrohullámú sugárzás hatására átmenet jöhet létre.  

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

eltérő magspinű mag(ok), vagy esetleg más párosítatlan elektron(ok) által indukált – elemi 

terek is hatással lehetnek az elektronnívók felhasadására, azaz módosíthatják a vonalak 
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helyzetét (g), számát, alakját, illetve intenzitását. Az általunk tanulmányozott rendszerben 

az alábbi kölcsönhatásokkal kell számolnunk:  

(a) Ha a párosítatlan elektron nem-zéró spinű mag (I≠0) erőterében mozog, akkor a jel 

2I+1 darab komponensre hasad fel. Ez a kölcsönhatás a hiperfinom csatolási állandóval 

(A) jellemezhető. Többmagvú komplexek esetén a jel elvileg 2nI+1 vonalra hasadhat fel 

(ahol n a magok száma), azonban ezt az elektron-elektron kölcsönhatás elfedheti.  

(b) A ligandum nem-zéró spinű magjai a spektrum további felhasadását 

eredményezhetik. Ezt az előbbinél gyengébb kölcsönhatást az okozza, hogy az elektron 

kismértékben ezen magok mágneses terét is érzékeli, így több mag hatása esetén 2nI+1 

illetve különböző magok esetén (2n1I1+1) × (2n2I2+1) további vonal jelenik meg a 

spektrumban. A kölcsönhatásokat a szuperhiperfinom csatolási állandó jellemzi (A).  

(c) Kétmagvú fémkomplexekben a centrumok közelsége elektronspin kicserélődést 

(antiferromágneses kölcsönhatást) eredményezhet a fémionok között. Ez a hatás erősen 

függ a fémionok egymástól való távolságától, s a kölcsönhatás jelentős sávkiszélesedést 

okozhat vagy akár az ESR-jel eltűnését is eredményezheti.  

Az ESR spektrumokat Budapesten (MTA TTK), Dr. Nagy Nóra segítségével egy 

BRUKER EleXsys E500 típusú spektrométeren vettük fel, 100 Hz térmodulációval, 298 és 

77 K hőmérsékleten. A tren(His)3 – Cu
II
 rendszer 1:1 és 2:3 arányú komplexeit vizsgáltuk. 

A méréseknél alkalmazott rézion-koncentráció 1,60–2,1×10
-3

 M között volt; a 

spektrumokat pH 2,5 és pH 11,5 között vettük fel ~ 0,7 egységenként. A 

szobahőmérsékleten történő méréseket egy 8 cm
3
 térfogatú átfolyós küvettában vizes 

közegben, állandó inert nitrogén gáz buborékoltatása közben, állandó ionerősség (0,1 M 

NaCl) mellett végeztük. A 77 K-en rögzített anizotróp spektrumok felvétele előtt a 

fagyasztott mintákhoz a jég szerkezetének megtörése céljából 25% metanolt adtunk. Az 

ESR spektrumok kiértékelését Dr. Nagy Nóra, az MTA Természettudományi 

Kutatóközpontjának munkatársa végzi. A szimulált spektrumok és a komplexekre jellemző 

ESR paraméterek számítása diplomamunkám beadásakor is folyamatban vannak; a 

dolgozatban ezért csak a mért spektrumsorozatokból kíséreltünk meg következtetéseket 

levonni. 

4.6. Az enzimutánzó aktivitás mérése 

Kutatócsoportunk hosszabb távú célja a tripodális ligandumok fémkomplexeinek 

potenciális enzimmodellekké való fejlesztése. Ezen folyamat első szakasza az általunk 
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vizsgált, viszonylag egyszerű felépítésű tripodális ligandum-fémkomplexek enzimutánzó 

aktivitásának felderítése. Vizsgálataink a különböző arányú réz(II)- és cink(II)komplexek 

oxidoreduktáz utánzó képességének megbecslésére irányultak.  

Kinetikai méréseink a kezdeti sebességek módszerén alapulnak: amennyiben az 

enzimkatalizált reakció termékének képződését spektrofotometriásan követni tudjuk, az 

abszorbancia-idő függvény kezdeti, közel lineáris szakaszára illesztett egyenes 

meredekségéből, a moláris abszorbancia és a Lambert-Beer törvény segítségével 

számolható a kezdeti sebesség. 

dA/dt = ελldC/dt  dC/dt = (dA/dt)/(ελl). 

A jellemzésre szolgáló látszólagos sebességi együttható (kobs) és pszeudoelsőrendű 

sebességi együttható (k’) a következő összefüggés alapján számolható: 

(dA/dt)/(ελl[S]o) = kobs = k’[komplex], 

ahol:  dA/dt az abszorbancia-idő függvényre illesztett egyenes meredeksége,  

ελ a termék moláris abszorbanciája (M
-1

cm
-1

 egységben),  

[S]o a modellszubsztrát koncentrációja a mérés kezdetekor (M),  

[komplex] az enzimként viselkedő részecske koncentrációja (M),          

l a küvetta hossza (cm). 

A kezdeti sebességek módszerének alkalmazhatósági feltétele az, hogy a mérés ideje 

alatt a reaktánsoknak maximálisan 3-5%-a alakulhat át, ekkor a görbe észrevehető elhajlást 

még nem mutat. A számolt kinetikai adatokat minden szükséges esetben korrigáltuk a 

katalizátorként funkcionáló komplexet nem tartalmazó oldatokban mért 

autooxidációval/autodidrolízissel, vagyis a sebességi állandókból levontuk a mért 

autooxidáció/autohidrolízis sebességi állandóját. 

4.6.1. Szuperoxid-dizmutáz aktivitás  

Az eukarióta szervezetekben működő Cu,Zn-szuperoxid-dizmutáz (SOD) enzim az 

oxigénmolekula monovalens (egyelektronos) redukciója során keletkező szuperoxid 

gyökanion diszproporcióját katalizálja (k’ ~ 210
9
 s

–1
M

–1
, pH = 7,4). Réz(II)tartalmú 

komplexeink enzimutánzó működését az ún. McCord-Fridovich-féle indirekt 

tesztreakcióval vizsgáltuk [22]. A módszer alapja egy modellfolyamat: a xantin-oxidáz 

enzim által in situ termelt O2
•–

 és a nitroblue-tetrazolium-klorid (NBT, Sigma) közötti 

reakció nyomon követése (3. ábra). Az NBT szuperoxidgyökkel történő redukciója NBT-
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diformazán képződését eredményezi, melynek jellemző kékeslila színe is jelzi az 560 nm-

nél mérhető intenzív fényelnyelő képességét. A szuperoxid-koncentrációt csökkenteni 

képes rendszerek (a mi esetünkben a L–Cu(II) 1:1 arányú komplexe(i)) tulajdonképpen 

inhibiálják ezt a reakciót, s így jelenlétükben az 560 nm-en mért abszorbancia lassabban 

növekszik, mint az aktív fémkomplexet nem tartalmazó referencia rendszerben (vak 

minta). 
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3. ábra: A SOD aktivitás méréséhez használt modellreakció. 

A SOD aktivitás mérése során foszfátpufferben (Na2HPO4 és NaH2PO4, c = 5,010
–2

 M, 

Reanal) oldott, 1,510
–3

 M koncentrációjú NBT törzsoldatot használtunk, a 

reakcióelegyben a koncentrációja 1,010
-4

 M volt. A xantin (Sigma) koncentrációját az 

oldatban 1,2×10
–4

 M-ra állítottuk be. Az NBT-diformazánnak tulajdonítható 

abszorbancianövekedést egy Unicam HELIOS α típusú forgócellás spektrofotométeren 

végeztünk 1 cm úthosszúságú műanyag küvettákban, minden egyes komplexkoncentráció 

esetén egy vakmintával együtt mérve az A560 értékeket. A xantin-oxidáz (Sigma) 

mennyiségét úgy állítottuk be, hogy az abszorbancia változás 560 nm-nél 0,025 – 0,05 

min
–1

 érték között legyen. Az NBT redukcióját változó koncentrációjú, 1:1 fém-ligandum 

arányú réz(II)komplex jelenlétében, illetve annak távollétében is vizsgáltuk ([Cu
II
]teljes = 0 

– 610
–7

 M). A réz(II)-ligandum 3:2 aránynál nem végeztünk méréseket, mert 

számolásaink arra utaltak, hogy a vizsgálati módszer által megkívánt kicsiny 

komplexkoncentrációknál már nem képződik domináns mennyiségben 3:2 arányú 

komplex.  

A SOD aktivitást az irodalomban elfogadott gyakorlatnak megfelelően az IC50 értékkel 

jellemeztük. Ez azt a komplexkoncentrációt jelenti, ahol a diformazán képződése a 

komplex távollétében mért érték 50%-ára csökken. Egy állandó pH-értéknél elvégzett 
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méréssorozat megjelenítésekor a % inhibíció értékeket ábrázoljuk a komplexkoncentráció 

függvényében, s az 50 %-os inhibícióhoz tartozó koncentrációérték megadja az IC50 

értéket. A % inhibícióra vonatkozó formula az alábbiak szerint adható meg: 

100

perc

A

perc

A

perc

A

 inhibíció % 








 








 








 


vak

komplexvak

 

Tehát minél kisebb az IC50 érték, annál jobban működő szuperoxid-dizmutáló 

képességű az adott komplex. 

4.6.2. Pirokatechin-oxidáz aktivitás 

A pirokatechin-oxidáz enzimek orto-fenol származékok kinonná történő átalakulását 

katalizálják. Kísérleteink során a 3,5-di-tercbutil-pirokatechin (H2DTBC) oxigénnel való 

reakcióját vizsgáltuk, a termék rossz vízoldhatósága miatt 50 (V/V)%-os etanol-víz 

elegyben, és tanulmányoztuk a L-Cu(II) 1:1 illetve 2:3 arányú komplexeinek katecholáz 

utánzó sajátságát (ckomplex = 4,5-4,810
-5

 M a reakcióelegyben). A folyamat során keletkező 

3,5-di-tercbutil-1,2-benzokinon (DTBQ) sárga színű, így képződése jól követhető 

spektrofotometriásan, 400 nm-es hullámhosszon (ε400= 1900 M
-1

cm
-1

). A reakcióban 

hidrogén-peroxid is keletkezik, ennek jelenléte kimutatható: 

OH

OH

O2, kat. O

O

+      H2O2

 

Az oxigén koncentrációjának állandóságát a kiindulási reakcióelegyekben azonos 

mennyiségű (1 ml), O2-nel telített etanol hozzáadásával biztosítottuk. Az alkoholt egy 

porlasztós gázmosópalackban tartottuk, és állandó sebességgel oxigént buborékoltattunk át 

rajta. Az ionerősséget analitikai tisztaságú NaCl-dal állítottuk be (0,06 M), az oldatok pH-

ját pedig biológiai pufferek (MES, CHES, HEPES) keverékével tartottuk állandó értéken. 

Mivel etanol-víz elegyben dolgoztunk, a mért pH-k eltérnek a valós értékektől, ami azzal 

magyarázható, hogy az üvegelektród potenciálját az etanol jelenléte bizonyos mértékben 

megváltoztatja. Az ábrákon a már korrigált pH-értékeket tüntettük fel (az 50% etanol-víz 

elegyre jellemző korrekciós tényező értéke 0,21 [23]). A puffer koncentrációja az elegyben 

0,04 M volt, így az ionerősség közelítőleg 0,1 M. Méréseinkhez a H2DTBC-nek 0,01 M, 

0,02 és 0,05 M koncentrációjú etanolos törzsoldatát használtuk a mérési körülményektől 
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függően. A reaktánsok összemérése és 1 perces termosztálása (25 
o
C) után a H2DTBC 

hozzáadásával indítottuk a méréseket, melyeket 1 cm-es teflondugós kvarcküvettában egy 

Unicam HELIOS α típusú spektrofotométeren végeztünk, időfüggő spektrumok 

felvételével. Méréseink során a 3:2 ill. 1:1 réz(II)-ligandum arányú komplexeink pH-függő 

aktivitását, valamint előbbi rendszer szubsztrát- és oxigénfüggő viselkedését vizsgáltuk. 

Mivel az általunk vizsgált reakció többé-kevésbé hasonlít az enzimreakciókhoz, az adatok 

kezelését a Michaelis-Menten enzimkinetikai modell szerint végeztük.  

Egy enzimreakció általában egy előegyensúlyi reakcióból (enzim-szubsztrát addukt 

képződés) és egy ezt követő reakcióból áll, melynek során a szubsztrát termékké alakul, az 

enzim pedig regenerálódik: 

E + S 
ka

k'a
ES kb

P + E
 

A reakcióra a steady-state közelítést alkalmazva (azaz hogy a köztitermék, az ES 

koncentrációja viszonylag kicsi és állandó), a termék képződésére a következő 

differenciálegyenletet kapjuk: 

                ,][
][

oEk
dt

Pd
       

][

][

SK

Sk
k

M

b


  , 

ahol [E]o a teljes (bemérési) enzim-koncentráció, és KM  az ún. Michaelis-állandó: 

a

ab
M

k

kk
K

'
 . 

A fenti összefüggés alkalmazhatóságának feltétele, hogy (i) a szubsztrát koncentrációja 

lényegesen nagyobb legyen az enzim koncentrációjánál, (ii) a reakció folyamán a 

szubsztrát koncentrációja ne változzon (ezért alkalmazzuk a kezdeti sebességek 

módszerét), (iii) a termék ne képezzen stabil komplexet az enzimmel, (iv) az enzim 

kötőhelyeihez csak egy szubsztrát-molekula kapcsolódjon. Ezen megszorítások 

vizsgálataink során teljesültek.  Minthogy esetünkben az oxigén is reakciópartnerként 

szerepel, a reakció sebessége függ az [O2]-tól is. Méréseink során az oxigén koncentrációja 

állandó volt, ezért azt a meghatározott k sebességi együtthatók tartalmazták. 

A Michaelis-Menten mechanizmus szerint a reakciósebesség lineárisan függ [E]o-tól, de 

bonyolultabb kapcsolatban van szubsztráttal. Ha igen sok szubsztrát van jelen ([S]>>KM), 

akkor a sebességi egyenlet [S]-re nulladrendűvé válik: 

d[P]/dt = kb[E]o. 
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Ilyenkor minden enzim kötött állapotban van, tehát a reakciósebesség [S] további 

növelésével nem nő. Ha kevés szubsztrát van jelen (KM>>[S]), akkor a sebesség egyenesen 

arányos [S]-el:  

d[P]/dt = (kb/KM)[E]o[S]. 

Tehát a szubsztrátfüggési görbe egy telítési görbe, amelyből a reakciót jellemző KM és 

kb állandók meghatározhatók pl. a legkisebb négyzetek módszerével végzett 

paraméterillesztéssel.  
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5. Kísérleti eredmények és értékelésük 

5.1. A ligandum azonosítása, tisztítása 

A trenHis3 vegyület tisztítása preparatív HPLC-s módszerrel történt, minek során a 

terméket elválasztottuk a reakcióelegy többi vízoldható komponensétől, valamint az egyéb 

maradék Boc-védett származéktól. A tisztítás folyamata alatt a kromatogramok nem 

mutattak szemmel látható változást, az elválasztandó elegyben mellékreakciók nem 

játszódtak le a kapcsolást követően. A HPLC-s kromatogramok csúcsaihoz tartozó 

mintákat tömegspektrometriás mérésnek vetettük alá. Az alábbi ábrákon az elválasztandó 

elegy kromatogramja (4. ábra), ill. a termékcsúcshoz tartozó tömegspektrum (5. ábra) 

látható. A legnagyobb relatív intenzitású csúcsok a Boc-mentes, trenHis3 összetételű 

anyaghoz rendelhetők (558 (1+), 279 (2+), valamint 186 (3+) m/z). 
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4. ábra: Az elválasztandó elegy HPLC kromatogramja (eluensösszetétel: 0-8% 

acetonitril 100-92% víz, áramlási sebesség: 1 ml/perc). 
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5. ábra: A HPLC-s tisztítás után kapott trenHis3 termék tömegspektruma. 

Az immár megtisztított ligandum tisztaságáról az NMR spektroszkópiás vizsgálatok 

adnak egyértelmű igazolást. A csúcsok hozzárendelését a ligandum kétdimenziós COSY 

spektruma alapján végeztük el (6. ábra). A 4,7 ppm-nél (vízjel), 3,7 ppm-nél (dioxán 

referencia) ill. 2 ppm-nél (acetonitril eluens) található kis intenzitású jelek kivételével az 

összes jel az általunk keresett trenHis3 vegyülethez rendelhető (7. ábra). 
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6. ábra: A tisztított ligandum vizes oldatának 
1
H COSY spektruma (oldószer: 100% D2O). 
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7. ábra: A tisztított ligandum vizes oldatának 
1
H NMR spektruma (oldószer: 20% D2O-

80% H2O, clig = 2 mM, pH 7,2). 

5.2. A ligandum oldategyensúlyi viszonyai 

A potenciometriás titrálások eredményei alapján a ligandum hat deprotonálódási 

lépésben vesz részt, ezek a lépések feltételezhetően a három hisztidin imidazolnitrogénjei, 

valamint a primer aminocsoportok protonvesztési folyamataihoz rendelhetők. A számolt 

protonálódási állandók az 1. táblázatban szerepelnek. Mivel a hasonló donorcsoportok 

esetében a deprotonálódások erősen átfednek, a mért értékek valójában makroállandók; a 

tényleges folyamatokat tükröző ún. mikro-deprotonálódási állandókat kizárólag pH-

potenciometria segítségével nem tudjuk megadni - viszont a megfelelő csoportok azonos 

környezetét feltételezve becsülhetők, mint a makroszkopikus állandók átlaga (pKmicro ~ 

4,63 ill. 7,13) [24]. Főleg az imidazolnitrogének deprotonálódási állandóira igaz, hogy pK 

értékeik jóval alacsonyabbak a lineáris peptidek esetén megszokott értékeknél [25-27], ami 



24 

 

igen erős hidrogénhidas kölcsönhatások kialakulására utal ezen csoportok 

deprotonálódásával. A különböző protonáltsági állapotú részecskék pH-függő 

eloszlásgörbéi a 8. ábrán láthatók. 

1. táblázat: A trenHis3 ligandum képződési és lépcsőzetes deprotonálódási állandói. 

HqLr log pK 

H6L 35,29(1) 3,87 

H5L 31,42(1) 4,82 

H4L 26,60(1) 5,20 

H3L 21,40(1) 6,34 

H2L 15,06(1) 7,21 

HL 7,85(1) 7,85 
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8. ábra: A trenHis3 ligandum különböző protonáltsági állapotainak megoszlása a pH 

függvényében (clig = 2,510
-3

 M, I = 0,1 M, T = 25 
◦
C). 

A ligandum deprotonálódási folyamatait NMR spektroszkópia segítségével is 

végigkövettük. A 9. ábrán a ligandum jeleinek pH-függő változását követhetjük 

figyelemmel. Ezek jó egyezést mutatnak a potenciometriás mérésekkel: pH ~ 4-6 

tartományban a hisztidin aromás protonjai mutatnak szignifikáns eltolódást, míg pH 6 

felett az aminocsoport melletti CH jelcsoport változik karakteresen. Érdekes, hogy a 

savas pH-tartományban a legalacsonyabb kémiai eltolódásnál megjelenő tren CH2 

jelcsoport látványos eltolódást szenved, ami valószínűleg az erős hidrogénhidas szerkezet 

kialakulásával lehet összefüggésben, a létrejövő szerkezet a tren protonok kémiai 

környezetét is befolyásolja. 
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9. ábra: A trenHis3 ligandum pH-függő 
1
H NMR spektrumainak aromás (fent) és alifás 

(lent) tartománya (clig = 210
-3

 M, I = 0,1 M, T = 25 
◦
C). 

5.3. A ligandum réz(II)komplexei 

Potenciometriás és spektroszkópiás méréseket végeztünk a ligandum réz(II)ionokkal 

alkotott komplexeinek tanulmányozására. Elsősorban ekvimoláris elegyben és fémfelesleg 

jelenlétében kívántunk vizsgálatokat végezni, ám 2:1 fém-ligandum aránynál a lúgos pH-

tartományban csapadék kiválását észleltük. Azonban 1:1 és 1,5:1 (a továbbiakban 3:2 

arányként jelölöm) réz(II)-ligandum aránynál a teljes pH-tartományban vízoldható, kék 

színű komplexek képződtek. A különböző fém-ligandum arányú rendszerek titrálási görbéi 

a 10. ábrán láthatók. 
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10. ábra: A ligandum (1.), az L-Cu(II) 1:1 (2.) és az L-Cu(II) 2:3 (3.) arányú rendszerének 

titrálási görbéi a ligandumra vonatkoztatott ekvivalens lúgmennyiség függvényében. 

A titrálási görbéket összehasonlítva megállapítható, hogy 1:1 és 3:2 aránynál is már 

alacsony pH-n elindul a komplexképződés, hiszen már pH 3-tól számottevően különbözik 

a csak ligandumot ill. a ligandum + fémiont tartalmazó oldatok titrálási görbéinek lefutása. 

Réz(II)-ligandum 1:1 aránynál pH 4 előtt 3 deprotonálódás történik, ami alapján a CuH3L 

komplex képződése feltételezhető. A lúgos tartományban a fémionokat tartalmazó oldatok 

görbéi nem fedik a ligandum görbéjét, azaz mindkét fém-ligandum aránynál „extra” 

deprotonált részecskék képződésére lehet számítani; ezek a protonvesztések a trenHis3 

ligandum szerkezetét tekintve amidnitrogén, a hisztidin pirrolszerű (N1) nitrogénjének, 

vagy koordinált vízmolekula deprotonálódásához rendelhetők. Fémfelesleg jelenlétében 

már a savas pH-tartományban többmagvú komplexek képződése történik, a 2. és 3. görbék 

már pH 3 után elválnak egymástól. 

A képződő komplexek szerkezetének tanulmányozása végett pH-függő UV-Vis, CD 

illetve ESR spektroszkópiás vizsgálatokat végeztünk. A mért spektrumsorozatok a 11-15. 

ábrákon láthatók. 
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11. ábra: A L-Cu(II) 1:1 arányú rendszerben mért UV-Vis spektrumok különböző       

pH-kon (clig = 1,310
-3

 M, I = 0,1 M, T = 25 
o
C). 
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12. ábra: A L-Cu(II) 2:3 arányú rendszerben mért UV-Vis spektrumok különböző       

pH-kon (clig = 1,310
-3

 M, I = 0,1 M, T = 25 
o
C), és a 608 nm-en mért pH-függő 

abszorbancia. 
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13. ábra: A L-Cu(II) 1:1 arányú rendszerének CD spektrumai különböző pH-kon           

(clig = 2,510
-3

 M, I = 0,1 M, T = 25 
o
C). 
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14. ábra: A L-Cu(II) 2:3 arányú rendszerének CD spektrumai különböző pH-kon           

(clig = 2,510
-3

 M, I = 0,1 M, T = 25 
o
C). 

A képződő komplexek stabilitási állandóinak meghatározásához pH-metriás 

titrálásainkat, valamint az igen karakteres pH-függést mutató CD spektrumokat vettük 

alapul Az ezek együttes kiértékeléséből nyert állandókat a 2. táblázat, az egyedi moláris 

CD spektrumokat a 17. ábra mutatja be. Az állandók figyelembevételével számolt 

eloszlásgörbék, valamint az egyedi moláris elektrongerjesztési spektrumok a 16. és 18. 

ábrán láthatóak. 
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15. ábra: pH-függő ESR spektrumok a L-Cu(II) 1:1 (balra) és L-Cu(II) 2:3 (jobbra) arányú 

rendszerekben (clig = 1,810
-3

 M, I = 0,1 M, T = 25 
o
C). 
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2. táblázat: A vizsgált réz(II)komplexek stabilitási állandói. 

CupHqLr logpqr pKpqr CupHqLr logpqr pKpqr 

CuH3L 29,31(1) 3,71 Cu3H3L2 53,69(4) 4,09 

CuH2L 25,60(1) 5,52 Cu3H2L2 49,60(3) 5,90 

CuHL 20,08(1) 6,91 Cu3HL2 43,70(6) 5,48 

CuL 13,17(1) 9,11 Cu3L2 38,22(3) 7,27 

CuH-1L 4,06(1) 10,89 Cu3H-1L2 30,95(3) 8,22 

CuH-2L -6,83(2)  Cu3H-2L2 22,73(4) 8,69 

   Cu3H-3L2 14,04(3) 10,27 

   Cu3H-4L2 3,77(4) 10,74 

Mérési pontok 773  Cu3H-5L2 -6,97(4)  
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16. ábra: A L-Cu(II) 1:1 (fent) és 2:3 (lent) arányú rendszerekben számolt eloszlásgörbék 

(clig = 2,510
-3

 M, I = 0,1 M, T = 25 
o
C). 
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17. ábra: A L-Cu 1:1 (fent) és 2:3 (lent) összetételű komplexeinek egyedi moláris CD 

spektrumai. 
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18. ábra: A L-Cu 1:1 (fent) és 2:3 (lent) összetételű komplexeinek egyedi moláris UV-

látható spektrumai. 

A fémion-ligandum 1:1 arányú rendszerben pH ~ 7-ig szinte kizárólag a protonált CuL 

komplexek vannak jelen (CuH3L, CuH2L, CuHL). pH 4 körül szinte teljesen eltűnik a 

szabad fémion, ami a ligandum kiemelkedően nagy fémion-affinitására utal. A szabad N-

terminális hisztidint tartalmazó peptidekre általánosan jellemző a nagy stabilitású 

hisztamin-típusú koordináció [28]. Mivel esetünkben már 1:1 fém-ligandum arány mellett 

is lehetőség van a még erősebb fémkötést biztosító bisz-hisztamin vagy {2NH2,2Nim} 

típusú kötődésre, ezért logikus feltételezés, hogy egy ilyen típusú szerkezet már a CuH2L 

komplexben kialakul. Mivel a harmadik „láb” koordinációja még a CuL komplexben sem 

feltételezhető (ld. később), fentiekből az következne, hogy a CuH2L → CuHL → CuL 

deprotonálódások során a fémion környezete nem változik. Ugyanakkor fenti komplexek 

CD spektrumai jelentős szerkezetváltozásról tanúskodnak a deprotonálódási lépések során. 

A mért UV-látható spektrumon nyilakkal tüntettem fel a réz(II) d-d sávjainak eltolódását 

(11. ábra): a pH ~ 5-8 közötti pH-tartományban (fenti deprotonálódási lépések során) a 
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maximum a kisebb energiák felé tolódik el (608 nm → 630 nm). Az ilyen ún. vörös 

eltolódást a réz(II)komplexek esetében okozhatja például axiális koordináció, vagy a 

ligandumtér torzulása is, mivel az oktaéderes szimmetria torzulásával a d-pályák energiája 

felhasad, s a d-d átmenet átlagos gerjesztési energiája lecsökken. A bisz-hisztamin 

koordinációval rendelkező Cu(His-Gly)2 komplex kristályszerkezete a réz(II) körül erősen 

torzult ekvatoriális síkot mutat [29]. Egy korábban a tanszéken vizsgált bisz-hisztamin 

kelátszerkezetet kialakító ligandum réz(II)komplexének d-d sávja ~ 630 nm-nél mutat 

maximumot [30], ami jó egyezést mutat a CuL komplex egyedi UV-látható spektrumának 

maximumhelyével (18. ábra). Mindezek alapján azt feltételezzük, hogy a CuH2L 

komplexben {Namin,2Nim} vagy {Namin,3Nim} koordináció valósul meg, ami fokozatosan 

átrendeződik, és a bisz-hisztamin (vagy {2NH2,2Nim}) típusú kötődés csak a CuL 

komplexben alakul ki. Ezen koordinációs mód kitüntetett stabilitása azt eredményezi, hogy 

a CuL komplex – más réz(II)-peptidkomplexekkel összehasonlítva – csak viszonylag 

magas pH-n alakul tovább CuH–1L és CuH–2L komplexek képződésével (pK = 9,11 és 

10,89). E komplexek CD spektrumai látványos jelalakváltozást szenvednek az extra-

deprotonálódások hatására, ami komoly szerkezeti átalakulásra utal. Megfigyelhető 

továbbá, hogy a látható spektrum pH 8-tól, a CuL komplex továbbalakulásával a nagyobb 

energiák felé kezd eltolódni, s az intenzitás is nő, ami az ekvatoriális sík torzulásának 

csökkenését (azaz a bisz-kelát szerkezet felbomlását) és/vagy erősebb terű ligandum 

koordinációját (pl. imidazol pirrolszerű nitrogénje, vagy amidnitrogén) jelezheti (a 

koordinált víz deprotonálódásával ezek a változások kevésbé magyarázhatóak).  

A pH ~ 8 feletti folyamatok értelmezéshez azonban figyelembe kell vennünk ESR 

spektrumainkat is. Ahogy a 15. ábrán megfigyelhető, pH ~ 8 fölött a finomszerkezetet 

mutató spektrum szélesedni kezd, s a lúgos pH-tartományban egyetlen széles, szingulett 

jellé válik (ami mellett csak kis intenzitású monomer komplexre jellemző jel detektálható). 

Ez a jelenség közeli réz(II)centrumok kölcsönhatását mutatja, ami arra utal, hogy a lúgos 

tartományban tetemes mennyiségű dimer/többmagvú komplex van jelen. Ennek 

figyelembevételével megpróbáltuk rendszereinket a CuH–2L komplex képződése nélkül 

értelmezni. Ezzel e feltételezéssel élve már 1:1 aránynál is nagy mennyiségű hárommagvú 

komplex képződik, vagyis az ESR eredményekkel összhangba kerültünk, ám a pH-függő 

CD és UV-látható spektrumok csak nagy hibával írhatóak le a lúgos tartományban 

kizárólag hárommagvú komplexek feltételezésével. Mindhárom független kísérleti 

módszer eredményeivel csak a CuH–1L és CuH–2L komplexek részleges dimerizációjának 

(CuH-1L  Cu2H-2L2, CuH-2L  Cu2H-4L2,) feltételezésével kerülhetünk összhangba. Az 
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ilyen dimerizációs folyamatoknak a figyelembevétele azonban a korábbiaknál szélesebb 

koncentrációtartományban elvégzett potenciometriás vizsgálatokat igényel, így jelenleg 

kénytelenek vagyunk ezektől eltekinteni. Az ESR titrálások egyensúlyi szempontból 

történő kiértékelése további információkat szolgáltathat ezekről a folyamatokról. A dimer 

szerkezet elképzelhető olyan módon, hogy két monomer komplex egy-egy fémionhoz nem 

kötödő „lába” kölcsönösen egymás réz(II)centrumaihoz koordinálódik. Ezen jelenség 

részletesebb feltérképezéséhez további vizsgálatok szükségesek. 

A réz(II)-ligandum 3:2 aránynál számolt eloszlásgörbék – a titrálási görbékből, CD, 

UV-látható és ESR mérésekből levonható következtetéssel összhangban – már 4-es pH 

felett többmagvú, 3:2 fém(II)-ligandum arányú komplexek képződésére utalnak. Két 

ligandum összesen 6-6 aminocsoporttal és imidazolgyűrűvel kötődhet a fémionokhoz. Az 

elsőként megjelenő, pH ~ 4-es képződési maximummal rendelkező hárommagvú Cu3H3L2 

komplexben összesen 9 nem-protonált nitrogén van, amiből következik, hogy a rézionok 

átlagosan 3 nitrogén által koordináltak (ez már elegendően nagy stabilitást biztosít e 

komplex viszonylag alacsony pH-n történő megjelenéséhez). Ezen komplex CD spektruma 

nagy hasonlóságot mutat a monomer CuH3L spektrumához. Hasonló módon, az egymással 

erősen átfedő deprotonálódási lépésekben pH 6-ra kialakuló Cu3L2 komplex CD spektruma 

nagy rokonságot mutat a monomer CuL komplex spektrumával. A 3:2 fém(II)-ligandum 

arányú komplexek lehetséges sematikus szerkezetei, melyeket a 19. ábrán mutatok be, 

magyarázatot adhatnak erre a hasonlóságra. 

                 

(a)                                            (b)                                          (c) 

19. ábra: A 3:2 réz(II)-ligandum arányú komplexek lehetséges sematikus szerkezetei. 

Mindhárom feltételezett szerkezetre igaz, hogy két ligandum „láb” által kialakított bisz-

hisztamin típusú kötőhelyhez koordinálódnak a fémionok. Az (a) és (c) szerkezet valódi 3 

réz - 2 ligandum összetételt jelent, köztük a lényeges különbség, hogy (c) esetében a három 

réz(II)ion és a hisztidin alegységek kémiai környezete gyakorlatilag ekvivalens 
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(ellentétben az (a) szerkezettel, ahol két réz egy-egy ligandum által kötött, míg a harmadik 

a két ligandum kimaradó lába által koordinált). A (b) szerkezetnél egy ligandum minden 

lába más-más fémionhoz kötődik, így egy térhálós szerkezet alakul ki. Megjegyzendő, 

hogy utóbbi esetben a makroszkopikus 3:2 réz(II)-ligandum arány megközelítéséhez igen 

nagy aggregátum kialakulására lenne szükség, ami az általunk vizsgált híg oldatokban nem 

valószínűsíthető. Bár a (c) szerkezet kialakulása sem zárható ki, a CuL és Cu3L2 

komplexek domináns megjelenése pH 6-8 között mégis inkább (a) szerkezettel vannak 

összhangban.  

A 3:2 fém-ligandum aránynál mért ESR, illetve látható spektrumok pH ~ 6 felett 

kezdenek változást mutatni, ami egybecseng a Cu3L2 komplex továbbalakulásával, az 

„extra” deprotonáltsági állapotú komplexek megjelenésével. Az ESR spektrumokon egyre 

inkább csak a közeli, kölcsönható rezek által okozott szingulett jel látható. A CD 

spektrumok a Cu3H-4L2 és Cu3H-5L2 részecskék képződésével párhuzamosan utalnak 

drámai szerkezetváltozásra.  

A tapasztalt deprotonálódások egy-egy csoporthoz való hozzárendelésekor a lehetséges 

donorcsoportok bősége miatt nehéz állást foglalni. Az ESR spektrumok alapján az 

egymással spin-spin csatolásban álló réz(II)centrumok egyértelműen az extra-

deprotonálódást szenvedett komplexekhez rendelhetők. Az ilyen kölcsönhatást tipikusan a 

mindkét fémionhoz kötődő hídligandumok - mint pl. OH
-
 vagy hisztidin-imidazolát – 

közvetítik. A tapasztalat szerint azonban a hidroxohíd kialakulása a két réz(II)ion között 

olyan erős antiferromágneses kölcsönhatást idéz elő, minek következtében az ESR jel 

eltűnik (nem detektálható). Az általunk vizsgált esetekben ilyen „ESR-csendes” tartományt 

nem észleltünk, ezért valószínűbb lehet a rézcentrumok imidazolát-hidakon keresztüli 

kapcsolata (de a párosítatlan elektronok kölcsönhatása hídligandum nélkül, a téren 

keresztül is megvalósulhat).  

5.4. A ligandum cink(II)komplexei 

A cink(II)tartalmú rendszerek vizsgálatát pH-potenciometriás és NMR spektroszkópiás 

mérések segítségével végeztük el. Csakúgy, mint réz(II)ionok jelenlétében, 2:1 fém-

ligandum aránynál itt is csapadékkiválást tapasztaltunk pH 7 felett, ugyanakkor 1:1 illetve 

3:2 aránynál pH ~ 11-ig tiszta oldatokat vizsgálhattunk, így ebben az esetben is számoltunk 

a Zn3HxL2 összetételű, hárommagvú komplexek megjelenésével. A potenciometriás 

mérések kiértékeléből nyert képződési állandókat, valamint az ezek alapján számolt 

eloszlásgörbéket a 3. táblázat és 20. ábra szemlélteti. 
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3. táblázat: A vizsgált cink(II)komplexek stabilitási állandói. 

ZnpHqLr logpqr pKpqr ZnpHqLr logpqr pKpqr 

ZnH3L 24,78(3) 4,95 Zn3L2 22,91(4) 13,25 

ZnH2L 19,83(2) 5,39 Zn3H-2L2 9,66(3) 8,08 

ZnHL 14,44(1) 6,58 Zn3H-3L2 1,58(4) 8,86 

ZnL 7,86(2) 8,02 Zn3H-4L2 -7,28(4) 11,03 

ZnH-1L -0,16(2) 10,50 Zn3H-5L2 -18,31(6) 11,1 

ZnH-2L -10,66(3)  Zn3H-6L2 -29,41(4)  

      

Mérési pontok 634     
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20. ábra: A L-Zn(II) 1:1 (fent) és 2:3 (lent) arányú rendszerekben számolt eloszlásgörbék 

(clig = 2,510
-3

 M, I = 0,1 M, T = 25 
o
C). 

A pH 4-7 között kialakuló ZnH3L, ZnH2L, ZnHL és ZnL összetételű részecskék közül 

csak utóbbi kettő képződik jelentős mennyiségben. Az ezek képződésére felírható 

deprotonálódási lépések (ZnH2L = ZnHL + H
+
, pK = 5,39; ZnHL = ZnL + H

+
, pK = 6,58) 
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pK értékei valamivel alacsonyabbak, mint az analóg réz(II)komplexekre meghatározott 

állandók (pK = 5,52 és 6,91). Ez a protonált csoportok (gyenge) fémion indukált 

deprotonálódására utal, azaz a ZnL komplexben a bisz-hisztamin típusú koordináció 

mellett feltételezhető a harmadik „láb” gyenge koordinációja is. Az 1:1 fémion-ligandum 

arányú eloszlásgörbén ugyanakkor az is látható, hogy a réz(II)tartalmú rendszerhez 

hasonlóan, már ekvimoláris oldatban is megjelennek a többmagvú komplexek. A Zn3L2 

komplex pH 6-7 között kis mennyiségben, a deprotonált formák pH 7 felett már nagyobb 

mennyiségben képződnek. A 2 ZnL + Zn
2+

 = Zn3L2 folyamatra felírható egyensúlyi 

állandó (log K = 7,19) hasonló nagyságú, mint logZnL (=7,86). Ez arra utal, hogy a fent 

említett ZnL komplexben a harmadik „láb” koordinációja nem lehet nagyon erős, hiszen 

két ZnL részecske egy-egy „lába” nagy stabilitással képes kötni – a 19. (a) ábrán látható 

szerkezet kialakulása közben - egy harmadik cink(II)iont.  

Az 1:1 fém-ligandum arányú rendszer pH-függő 
1
H NMR spektrumain (21. ábra) 

tapasztalható jelszélesedés/keskenyedés az egyes komplexek eltérő ligandumcsere-

sebességének a következménye. Az ábrán 2,3-2,7 ppm-nél megfigyelhető a ZnHL és ZnL 

komplexekben kötött ligandum tren-alegységéhez tartozó egyik (valószínűleg a tercier 

aminocsoporthoz közeli) CH2 jeleinek megduplázódása, ami nem érinti a hisztidin 

alegységek jeleit. Ez valószínűleg a két H-atomnak a komplexek szerkezetéből adódó 

inekvivalenciájára utal.   

pH 7 felett a monomer ZnL komplex két, egymástól jól elkülönülő lépcsőzetes 

deprotonálódást szenved (pK = 8,02 és 10,50), ami itt is három folyamathoz: a koordinált 

víz, az amidcsoport és az imidazolgyűrű pirrolos nitrogénjének fémion-indukált 

deprotonálódásához rendelhető. Terminális hisztidint tartalmazó peptidekben (ilyennek 

tekinthető az általunk vizsgált tripodális ligandum is) cink(II)ion-indukált 

amiddeprotonálódást még nem tapasztaltak, ilyet eddig csak a hisztidint második 

pozícióban tartalmazó (XH) peptidek esetén írtak le [31]. A másik két lehetőség közötti 

választás további részletes NMR vizsgálatokat tesz szükségessé. A pH 10-nél felvett 

spektrumon, főként az aromás tartományban, nagyszámú kis intenzitású jel detektálható, 

melyek egyértelműen a lassú ligandumcseréjű, Zn3H-4L2 összetételű komplexhez 

rendelhetőek (lásd később). Ezek együttes intenzitása arra utal, hogy pH 10 körül az 1:1 

arányú rendszerben a ligandum egyharmada hárommagvú komplexben kötött (a nagy jelek 

a szabad ligandum, illetve a gyors ligandumcseréjű monomer komplexek átlagához 

tartoznak). Ez, figyelembe véve, hogy a hárommagvú komplexek képződése miatt a szabad 

- fémionhoz nem kötött ligandum - is megjelenik a rendszerben (ez a fémion mennyiségére 
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vonatkoztatott eloszlásgörbén nem látszik) teljes mértékben megfelel pH-metriás 

egyensúlyi eredményeinknek. 

 

 

21. ábra: A Zn(II)-ligandum 1:1 arányú rendszer 
1
H NMR spektrumának pH-függése 

az aromás (fent) és alifás (lent) protonok tartományában. 

A hárommagvú komplexek képződése jóval kifejezettebb 3:2 fém-ligandum aránynál, 

pH 7 felett már szinte csak ilyen komplex van jelen a rendszerben (20. ábra). Így a fentebb 

említett lassú ligandumcsere-sebességű komplexek könnyebben tanulmányozhatók 2:3 

ligandum-fém arány mellett (22. ábra). Mivel ebben az esetben pH 7 után már csak kis 

mennyiségű monokomplex van jelen az oldatban, s a lassú ligandumcseréjű komplexekre 

jellemző különvált, éles jelek megjelenése csak ~ pH 8 fölött válik kifejezetté, a lassú 
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ligandumcsere jó közelítéssel a pH 8-9 között maximumot mutató Zn3H-3L2, és az ezt 

követően képződő komplexekhez rendelhető.  

 

 

22. ábra: A Zn(II)-ligandum 3:2 arányú rendszer 
1
H NMR spektrumának pH-függése 

az aromás (fent) és alifás (lent) protonok tartományában. 

Részletesebben vizsgáltuk a pH 10 körül domináns mennyiségben képződő Zn3H-4L2 

komplex NMR sajátságait. Ezen a pH-n az alifás tartomány jelei jelentős mértékben 

átfednek egymással, viszont az imidazolgyűrűk protonjelei jól elkülönülnek. Első látásra is 

szembetűnő a sok jel, ami nem magyarázható a domináns Zn3H-4L2 mellett jelenlévő eltérő 

protonáltságú komplexekkel. Ez a jelsokaság izomerek megjelenésére utal, ami elképzelhető 

egymással lassú cserében álló geometriai izomerek [32], vagy különböző összetételű 3:2 

cink(II)-ligandum arányú aggregátumok [33] képződésén keresztül. Utóbbi eset 

egyértelműen igazolható lehetne az ún. DOSY (Diffusion-Ordered SpectrocopY) (és 
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tömegspektrometria) segítségével, azonban egyelőre még nem sikerült a pulzusszekvencia 

paramétereinek megfelelő optimalizálása, így jelen pillanatban nem tudunk fenti két 

lehetőség közül egyértelműen választani (bár inkább a több, eltérő tagszámú oligomer 

képződése valószínűsíthető, ld. később).  

Felvettük a pH ~ 10 kémhatású oldatban a ligandum TOCSY spektrumát is, ami az egy 

spinrendszerhez tartozó (egymással csatolásban lévő) jelek között teremt kapcsolatot 

keresztcsúcsok formájában. A mért TOCSY spektrumokat a 23. ábrán tüntettem fel.  Az 

aromás tartomány vizsgálata alapján megállapítható, hogy az azonos gyűrűhöz tartozó C
2
H 

és C
5
H protonok meglehetősen széles ppm tartományban elszórtan helyezkednek el. Ez 

egyértelműen az imidazolgyűrűk koordinációjára utal a Zn3H-4L2 komplexben (hiszen a 

szabadon rotáló imidazol csoportoknál ilyen jelentős kémiai környezetbeli különbség nem 

várható).  

 

 

23. ábra: A Zn(II)-ligandum 3:2 arányú rendszer 2D TOCSY spektruma az aromás 

(fent) és alifás (lent) protonok tartományában (pH = 9,8). 
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Hogy az egymással lassú cserefolyamatban lévő izomerekről többet tudhassunk meg, 

felvettük a pH 10-es oldat EXSY (EXhange SpecroscopY) spektrumát is. Ez valójában a 

NOESY-val (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) azonos pulzusszekvenciát jelent, 

azonban ha a diagonális jelekkel azonos előjelű keresztcsúcsok jelennek meg, az nem 

NOE-, hanem cserefolyamatokon keresztüli kapcsolatra utal.  

Az EXSY spektrum 24. ábrán látható aromás tartományában (is) látható keresztcsúcsok 

egyértelműen igazolják az izomerek közötti cserekapcsolatot. Egy adott jel több másikkal 

is cserekapcsolatban állhat, sőt a 7,60 és 6,85 ppm-nél megjelenő, a szabad ligandumra 

jellemző csúcsok minden további jellel cserekapcsolatot mutatnak. Mivel a geometriai 

izomerek közötti, a konformációs mozgások miatti csere esetén ez nem lenne várható, ezért 

eredményeink inkább a több, eltérő tagszámú, a szupramolekuláris rendszerek sajátságait 

mutató oligomerek képződését valószínűsítik. Ebben az esetben a tényleges egyensúlyi 

folyamatok az eloszlásgörbéken láthatónál jóval bonyolultabb képet adnak.  

 

24. ábra: A Zn(II)-ligandum 3:2 arányú rendszer 2D EXSY spektruma az aromás 

protonok tartományában (pH = 9,8). 

Azonban meg kell említeni, hogy a titrálási görbék már a hárommagvú komplexek 

feltételezésével is jól leírhatóak, így nagyobb tagszámú oligomereket is figyelembe véve 

azok még jobban leírhatóak lesznek. Ilyen jellegű számításokat azonban nem végeztünk, 

ui. egyrészt ahhoz nem áll rendelkezésre elegendően széles koncentrációtartományt 

felölelő kísérleti adat, másrész további NMR (pl. DOSY) ill. MS mérések szükségesek a 

képződő oligomerek tagszámának pontos meghatározására. 
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5.5. A ligandumkomplexek enzimutánzó sajátsága 

5.5.1. Szuperoxid dizmutáz aktivitás vizsgálata 

Szuperoxid dizmutáz aktivitással kapcsolatos méréseinket a fiziológiás körülményeknek 

megfelelő pH = 7,4-nél végeztük. A szuperoxid dizmutázok által katalizált diszproporciós 

reakció önmagában is lejátszódik, de sebessége (k’ = 10
-4

 M
-1

s
-1

, pH = 7,4) nem elég nagy 

ahhoz, hogy a képződő gyökök károsító hatását kiküszöbölje. A szervezetben működő 

SOD enzimek a diffúziós kontroll határát elérő sebességgel (k’ ~ 210
9
 M

-1
s

-1
, pH = 7,4) 

reagálnak a szuperoxid-gyökanionnal, így fontos védelmet jelentenek az oxidatív stressz 

ellen. A reakció az alábbi mechanizmus szerint játszódik le:  

M
(n+1)+   

 +   O2
-

       M
n+

   +    O2, 

M
n+

   +   2 H
+ 

  +   O2
-

          M
(n+1)+

    +     H2O2 

------------------------------------------------------------- 

2 O2
-

     +    2 H
+
            H2O2       +   O2 

Réz(II)komplexeink szuperoxid-dizmutáz aktivitását a McCord-Fridovich-féle indirekt 

tesztreakción keresztül tanulmányoztuk [22]. A vizsgálathoz szükséges szuperoxid 

gyökanionokat in situ módon állítottuk elő a xantin–xantin oxidáz reakció segítségével. A 

szuperoxid hatására az NBT színanyag intenzív kék színű diformazánná redukálódik, míg a 

szuperoxidion O2-vé alakul. Ez alapján nyomon követhetjük a szuperoxid részecskék 

képződését spektrofotometriásan, s ha azt tapasztaljuk, hogy a vizsgálandó komplex 

jelenlétében a kék diformazán képződésének sebessége csökken, úgy a komplexünk SOD 

aktivitással rendelkezik, ami az IC50 értékkel jellemezhető.  

Mivel a xantin oxidáz oldatban viszonylag gyorsan bomlik, mindig három küvettában 

mértünk egyszerre, ezek közül az egyik oldatban nem volt komplex, és az ebben mért 

reakciósebességhez hasonlítottuk a másik kettőt. A kiszámított %inhibíciót a 

komplexkoncentráció függvényében ábrázolva (25. ábra) leolvasható az IC50 érték (a mi 

komplexünk esetében 0,17 M), melyet néhány irodalmi adattal együtt, a 4. táblázatban 

tüntettünk fel. Ez az érték a korábban vizsgált réz(II)-peptid komplexekkel összehasonlítva 

viszonylag erős SOD aktivitást jelent. 
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25. ábra: A L-Cu(II) 1:1 arányú rendszer SOD aktivitása pH = 7,4-nél a 

komplexkoncentráció függvényében. 

A mérési körülmények által megkívánt komplexkoncentráció a potenciometriás 

méréseknél alkalmazott koncentrációviszonyokhoz képest igen kicsiny, ezért szimuláltuk a 

réz(II)-ligandum 3:2 arányú rendszerben, ~ 10
-7

-es komplexkoncentráció nagyságrendnél 

képződő komplexek eloszlását. Eredményként azt tapasztaltuk, hogy nem képződnek 

domináns mennyiségben 3:2 arányú komplexek ilyen híg oldatban. Ugyanezen szimulációt 

1:1 arányra is elvégeztük, s megállapítottuk, hogy pH 7,4-nél szinte csak a CuL komplex 

van említésre méltó mennyiségben jelen. Tehát a mért aktivitások gyakorlatilag 

hozzárendelhetők ezen komplexhez. 

4. táblázat: A L-Cu(II) 1:1 rendszer és néhány korábban vizsgált réz(II)-peptid komplex 

SOD aktivitása. 

Komplex IC50 /M/ Irodalom 

Cu,Zn-SOD (pH 6,8) 0,0045 [4] 

Cu(II) –RHQAGPPHSHR; 1/1 (pH 7,4) 0,10  

Cu(II)–(cyclo-His-His) 0,11 [34] 

Cu(II) –HADHDHKK; 1/1 (pH 7,0) 0,11 [11] 

Cu(II)–Ac-HHGH-OH; 1/1 (pH 6,8) 0,13 [4] 

Cu(II)–trenHis3; 1/1 (pH 7,4) 0,17 jelen munka 

Cu(II)–HGDHMHNHDTK; 1/1 (pH 7,0) 0,19 [10] 

Cu(II)–Ac-HVH-NH2; 1/1 (pH 7,4) 0,2 [34] 

Cu(II)–carnosine; 1/1000 (pH 7,4) 0,80 [35] 

Cu(HPO4) (pH 7,4) 1,06 [35] 
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5.5.2. Pirokatechin-oxidáz aktivitás vizsgálata 

Vizsgálataink során szubsztrátként 3,5-di-tercbutil-pirokatechint (H2DTBC) 

használtunk. A reakciók lezajlása után visszamértük a pH-értékeket, hogy 

megbizonyosodjunk azok állandóságáról a mérések ideje alatt. A 3,5-di-terc-butil-

pirokatechin oxidációja révén keletkező 3,5-di-terc-butil-1,2-benzokinon (DTBQ) 400 nm-

es hullámhosszon intenzív fényelnyelést mutat, ezért képződése spektrofotometriásan 

követhető. Az abszorbancia-idő profil kezdeti szakasza lineáris, a végén azonban elhajlást 

mutat, mivel a reaktánsok fogyásával csökken a reakció sebessége is. Ezért adataink 

értékelésénél, a kezdeti sebességek módszerének megfelelően csak a kezdeti, lineáris 

szakaszt vettük figyelembe. 

A H2DTBC oxidációja két párhuzamos reakcióban játszódik le: a fémkomplexek által 

katalizált reakcióban, és az ezek távollétében is végbemenő autooxidációs folyamatban. Ez 

utóbbinak a sebessége monoton nő a pH növekedésével (26. ábra), minthogy a reakcióban 

a H2DTBC deprotonált formája vesz részt. Ezért elsőként az autooxidációt vizsgáltuk, s azt 

a későbbiekben mindig korrekcióba vettük.  

 

26. ábra: A H2DTBC autooxidációjának pH-függése (cH2DTBC = 0,002 M, T= 25 
o
C,           

I ~ 0,1 M).                                                  

Komplexeinkre vonatkozóan elsőként az 1:1 és 3:2 réz(II)-ligandum arányú rendszerek 

pH-függő aktivitását vizsgáltuk meg (27. ábra). Amint az ábrákon megfigyelhető, a két 

fém-ligandum aránynál eltérő módon változott a reakciósebesség: míg 1:1 aránynál kobs,corr 

értéke monoton nő, 3:2 arányú komplexek jelenlétében egy jól reprodukálható, pH 7-8 

közötti lokális maximumot mutat. Említésre méltó, hogy csak a deprotonált részecskék 
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rendelkeznek jelentős aktivitással, valamint hogy 1:1 fém-ligandum aránynál  a sebességi 

együttható növekedése jó egyezést mutat a Cu3H-3L2 illetve CuH-1L részecskék 

képződésével (50 % etanol-víz rendszerben a tiszta vizes rendszerhez hasonló speciáció 

feltételezhető). Mivel az 1:1 fém-ligandum arányú rendszerben jóval nagyobb aktivitást 

tapasztaltunk, mint a 3:2 arányú rendszerben, az jórészt a monomer CuH-1L komplexhez 

rendelhető. Mivel azonban az 1:1 arányú rendszerben egy- és hárommagvú komplexek is 

jelen vannak, célszerűnek láttuk előbb a pH 7 felett csak hárommagvú komplexeket 

tartalmazó, 3:2 fém-ligandum arányú oldatok vizsgálata.  
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27. ábra: A H2DTBC oxidációjának pH-függése a Cu(II)-L 1:1 (fent) ill. a Cu(II)-L 3:2 

(lent)  rendszerekben (cH2DTBC = 0,0007 ill. 0,0014 M,; [Cu(II)]tot = 4,810
-5 

M; I ~ 0,1 M). 

Méréseinket a kezdeti reakciósebesség szubsztrátkoncentrációtól való függésének 

vizsgálatával folytattuk (pH = 7,8, réz(II)-ligandum arány: 3:2). Amint az a 28. ábrán 

látható, viszonylag kis cH2DTBC értékeknél a reakció sebessége azzal egyenes arányban nő, 

majd a szubsztrát kb. hússzoros feleslegénél telítésbe hajlik. Ez egy szubsztrát és a 

komplexek (döntően Cu3H-3L2) közötti előegyensúlyra utal - ennek eredménye egy      

Cu3H-1L2(DTBC) összetételű ternerkomplex, ami  intramolekuláris elektroncsere révén 
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alakul tovább. Ez igazolja, hogy rendszerünkre alkalmazható a Michaelis-Menten 

formalizmus. A Michaelis-Menten modellben szereplő kb és KM értékeket nemlineáris 

paraméterillesztéssel határoztuk meg (a 28. ábrán a folytonos vonal az ezekből számolt 

kezdeti sebességeket mutatja). A számolt paramétereket (kb = 0,0708 s
-1

, KM = 1,1210
-4 

M) az 5. táblázat veti össze néhány, a tanszéken korábban vizsgált rendszer hasonló 

adataival. Az értékek az alacsony pH-hoz képest meglepően erős komplex-szubsztrát 

kölcsönhatásra, valamint annak gyors továbbalakulására utalnak, így tekintélyes katechol 

oxidáz utánzó képességről beszélhetünk. 
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28. ábra: A H2DTBC oxidációjának függése a H2DTBC koncentrációjától a L-Cu(II) 2:3 

rendszer jelenlétében ([Cu3H-xL2] = 4,810
-5 

M, pHcorr ~ 7,8). 

5. táblázat: A jelen dolgozatban valamint néhány korábbiakban vizsgált peptid-réz(II) 

komplexek katecholáz aktivitásának összehasonlítása. 

 Cu(II)-L komplexek jellemző kinetikai paraméterei 
kb /s

-1
/ KM /M/ kb/KM (M

-1
s

-1
) 

trenHis3 (Cu/L = 3/2) 0,0708 1,1210
-4

 631,4 

Ac-KAHEFGHSLGLDHSK-NH2 0,333 7,4610
-4 446,2 

Ac-RHQAGPPHSHR-NH2 0,0513 2,40710
-4

 213,1 

Ac-HHKHKH-NH2 0,187 1,8410
-3 101,6 

Ac-HKHKH-NH2 0,262 3,4910
-3

 75,1 

HADHDHKK-NH2 0,0398 5,8210
-4 68,4 

Minthogy a reakcióban szerepet játszik a dioxigén, vizsgáltuk a pszeudoelsőrendű 

sebességi együttható függését az [O2]-tól is 8-as pH-jú oldatokban, 4,810
-5

 M komplex-, 

és 210
-3

 M kezdeti H2DTBC koncentrációnál. A mérések során az argonnal 



46 

 

oxigénmentesített, valamint oxigéngázzal telített etanol (és a komplexet tartalmazó vizes 

oldatok) elegyítésével állítottuk elő különböző mennyiségű oldott dioxigént tartalmazó 

oldatainkat. Követtünk egy olyan reakciót is, ahol csak oxigénmentesített etanolt adtunk a 

vizes oldathoz (utóbbi tartalmazott oldott oxigént), és az ehhez tartozó sebességi állandóval 

korrigáltuk növekvő oxigén koncentráció mellett meghatározott értékeket. Ez a korrekció a 

görbe meredekségét nem befolyásolja (viszont így a 29. ábrán látható értékek nem 

hasonlíthatóak össze közvetlenül a pH-függésnél bemutatott értékekkel). Az eredmények 

szerint a reakció sebességi együtthatója egyenesen arányos az oxigén koncentrációjával. 
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29. ábra: A H2DTBC oxidációjának függése az oldott oxigén koncentrációjától a Cu(II)-L 

3:2 arányú rendszer jelenlétében (ckomplex = 4,810
-5

 M, pHcorr ~ 7,8). 

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a réz(II)-trenHis3 rendszerekben képződő 

komplexek hatékonyan képesek elősegíteni a H2DTBC oxidációját. Az eddig a tanszéken 

vizsgált réz(II)-peptid rendszerekre számolt kinetikai paraméterekkel összehasonlítva 

megállapítható, hogy peptidünk réz(II)komplexe tekintélyes katalitikus tulajdonsággal 

rendelkezik, az aktivitásra  jellemző kb/KM arány a legnagyobb a vizsgált komplexek 

körében (5. táblázat), amit különösen értékessé tesz az alacsony pH-maximum. Azonban a 

teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy az általunk vizsgált komplex három 

réz(II)centrumot tartalmaz, így annak aktivitása nem feltétlenül mérhető össze az 

egymagvú komplexek katalitikus képességével. A továbbiakban ezen vizsgálatok 

kiterjesztését tervezzük az egyébként jóval aktívabbnak mutatkozó 1:1 fém-ligandum 

arányú rendszerre is. 
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6. Összefoglalás 

Diplomamunkám keretében sikerült előállítani egy eddig még alig vizsgált 

vegyülettípus, a tripodális peptidek egyik alapvegyületét (trenHis3). Feltérképeztük a 

ligandum oldategyensúlyi viszonyait pH-potenciometriás módszer segítségével, majd 

vizsgáltuk a képződő komplexeket réz(II)- illetve cink(II)ionok jelenlétében, különböző 

fém-ligandum arányoknál. A stabilitási és deprotonálódási állandók meghatározása mellett 

következtetéseket vontunk le a komplexek szerkezetére vonatkozóan UV-látható, CD, ESR 

és NMR spektroszkópiás mérési eredményeink alapján. A kutatócsoport hosszabb távú 

célja az ilyen tripodális ligandum-komplexek enzimutánzó tulajdonságának fejlesztése, 

ezért az általunk vizsgált komplexek oxidáz- és szuperoxid dizmutáz utánzó képességét is 

tanulmányoztuk. 

Összességében a ligandum a vizsgált fémionok jelenlétében meglepően bonyolult 

oldategyensúlyi viselkedést mutatott, az adatok értelmezése sok esetben nem kis fejtörést 

okozott számunkra. Eredményeink alapján mindkét fémion esetében a bisz-hisztamin 

típusú kötődés kialakulásának lehetősége határozza meg a koordinációs viszonyokat, a 

ligandum igen nagy fémion-affinitást mutat. Mindkét fémionra vonatkozóan 1:1, illetve 3:2 

fém-ligandum arányú komplexek kialakulására tudtunk következtetni. Réz(II)ionok 

jelenlétében, 1:1 fém-ligandum aránynál a savas pH-tartományban egy aminocsoport ill. a 

hisztidin imidazolnitrogénjeinek koordinációja feltételezhető, majd pH ~ 6 körül indul meg 

a koordináció szférájában bisz-hisztamin keláttal rendelkező CuL komplex képződése. A 

lúgos tartományban már kismértékben megjelennek a 3:2 Cu(II)-L arányú komplexek, 

amik az összetételnek megfelelő fém-ligandum aránynál az egész pH-tartományban 

dominánsak. Cink(II)ionok jelenlétében érdekes módon már alacsonyabb pH-n 

megjelennek a többmagvú komplexek ekvimoláris oldatban, s pH 7 körül extra-deprotonált 

részecskék képződése kezdődik. NMR spektroszkópiás eredményeink alapján 3:2 cink(II)-

ligandum aránynál a lúgos pH-tartományban lassú ligandumcseréjű, változatos 

izomerizációt mutató komplexek képződnek. 

Vizsgáltuk az 1:1 ill. 3:2 réz(II)-ligandum arányú komplexek pirokatechin oxidáz 

aktivitását a pH függvényében, az eredmények szignifikáns enzimutánzó képességre 

utalnak. A réz(II)-ligandum 1:1 arányú rendszerben a szuperoxid dizmutáz aktivitást is 

tanulmányoztuk, a pH 7,4-nél domináns CuL komplex erős SOD-utánzó sajátságot mutat. 
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