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1. BEVEZETÉS 
 

 

A földi élővilágot körülvevő dioxigén-tartalmú atmoszférában minden szerves anyag 

termodinamikailag instabilis és ha nem létezne az oxidációval szembeni kinetikai gát, szén-

dioxiddá és vízzé alakulna. Az élővilág stabilitása annak köszönhető, hogy a triplett 

alapállapotú dioxigén csak nagyon lassan reagál a szingulett állapotú szerves anyagokkal, és 

ezáltal egészében kinetikailag inert viselkedést mutat. A reaktivitás hiányát a spin 

megmaradás törvénye fejezi ki, amely szerint triplett állapotú molekula közvetlen reakciója 

szingulett molekulával spin-tiltott folyamat, amely csak rendkívül lassan mehet végbe. 

Párosítatlan elektront tartalmazó átmentifém-ionokkal történő komplexképzéskor ez az 

akadály megszűnik. A képződő dioxigénkomplex úgy reagálhat szingulett állapotú szerves 

molekulákkal, hogy eközben a párosítatlan elektronok száma nem változik. Ezen az úton tehát 

megszűnik a dioxigén reakciójával szembeni spintiltás, és megvalósulhat az O2 molekula 

katalitikus aktiválása [1].  

Mivel a metalloenzimek fehérjébe ágyazott fémkomplexek, vizsgálatuk fontos eszköze a 

modellezés. A katalitikus aktivitás hordozójának tekintett aktív centrumot kismolekulájú 

fémkomplexekkel modellezhetjük (biomimetikus katalízis). A modellezés a metalloenzimek 

vizsgálatának egyik fontos eszköze, amely információkat nyújthat az enzim szerkezetéről és 

működési mechanizmusáról. Ennek megfelelően  az enzimmodell szerkezeti vagy 

funkcionális lehet. A szerkezeti modell az enzim spektroszkópiai tulajdonságait, a 

funkcionális modell pedig működési mechanizmusát utánozza. A modellek segítségével az 

enzimeknél sokkal kevésbé költséges mintákon végezhetünk nagyobb anyagmennyiséget 

igénylő (pl. kinetikai) vizsgálatokat, amelynek eredményei bizonyos fenntartásokkal átvihetők 

magára az enzimre is. A modellezéssel új katalizátorkomplexek felismeréséhez is eljuthatunk 

(bioutánzó vagy biomimetikus katalízis). 

A dioxigén katalitikus aktiválásának felismerése és vizsgálata szorosan kapcsolódik a 

természetes oxigénhordozók (hemoglobin ill. mioglobin) szerepének és működési mecha-

nizmusának tanulmányozásához, valamint a hem-típusú monooxigenázok (pl. citokrom P-

450) ill. a nem-hem-típusú dioxigenázok vizsgálatához és modellezéséhez [3]. A terület 

kiterjedt irodalmának áttekintésével számos monográfia és összefoglaló közlemény 

foglalkozik. Ehelyütt csak a saját vizsgálatainkhoz kapcsolódó előzmények feldolgozására 

szorítkozhatunk.  
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Munkámban alapvetően vastartalmú enzimek funkcionális modellezésével 

foglalkoztam, tehát vaskomplexek katalitikus aktivitását vizsgáltam. A vastartalmú enzimek 

két nagy csoportra, hem-típusú és nem-hem-típusú enzimekre oszthatók. A hem-típusú 

enzimekben a vasiont porfirinligandum veszi körül, míg a nem-hem-típusú enzimekben a 

vasionhoz másfajta ligandumok koordinálódnak.  

A nem-hem-típusú metalloenzimek fontos képviselői a pirokatechin oxidázok, 

amelyekre az angolnyelvű szakirodalom a catechol oxidase ill. catecholase elnevezést 

használja. Ezek az enzimek katalizálják a pirokatechin (pirokatechin, o-difenol) 

származékainak dioxigénnel történő oxidációját a megfelelő o-benzokinonná:  

 

                                               (1) 
OH

OH

O

O 

 

A pirokatechin oxidázok fontos szerepet töltenek be az élővilágban. Fontos szerepük 

van a gyümölcsök (pl. banán) levegő hatására bekövetkező elszíneződésében, ill. az emberi 

bőrt színező melanin bioszintézisében.  

Ugyancsak jelentős nem-hem-típusú metalloenzimek a pirokatechin dioxigenázok, 

amelyek pirokatechin származékok oxidatív hasítását katalizálják biológiai rendszerekben 

olymódon, hogy az aktivált dioxigénmolekula mindkét oxigénatomját beépítik a gyűrűhasadás 

termékébe. E folyamat során az aromás gyűrű felhasad (aromatic ring cleavage). A 

pirokatechin dioxigenázok lehetnek intradiol (pl. a dihidroxi-bifenil-dioxigenáz [5]) vagy 

extradiol típusuak (pl. a protokatechuát-3,4-dioxigenáz [5]), attól függően, hogy a gyűrű a két 

hidroxicsoport között, vagy a diolrészen kívül hasad (1. séma). A nem-hem-típusú 

dioxigenázok az aromás vegyületek lebontásában játszanak kulcsszerepet. A benzolgyűrű 

fenol-, majd pirokatechin származékká történő hidroxilezése, és ezt követően a pirokatechin   

oxidatív hasítása jelenti az aromások biomineralizációját és vízoldható bontási termékek 

alakjában történő kiürülését az élő szervezetekből. 
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1. séma. A kétfajta pirokatechin  dioxigenáz aktivitás 

 

Doktori munkám közvetlen előzményeként említhető a kutatócsoportunkban korábban 

vizsgált két funkcionális enzimmodell, a [bisz(trifenil-foszfin)-bisz(dimetil-glioximáto)-

kobalt(II)], [Co(Hdmg)2(PPh3)2], rövid nevén kobaloxim(II) és az 1 [bisz(N-metil-imidazol)-

bisz(dimetil-glioximáto)-vas(II)], röviden ferroxim(II) [6]. 
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A kobaloxim(II) és ferroxim(II)  pirokatechin oxidáz aktivitást mutat, ami merev oktaéderes 

szerkezetüknek tudható be [6]. Metanolos oldatban mindkét komplexből szolvolízis útján ötös 

koordinációjú, csak pirokatechin oxidáz aktivitást mutató katalizátor jön létre. Munkám során 

célul tűztűk ki a ferroxim(II) szerkezetének módosítását és a változás hatásának vizsgálatát a 

katalitikus oxidáció paramétereire. E cél érdekében a két dimetil-glioximáto ligandum helyett 

egyetlen, de hosszabb láncú  dioximáto ligandumot alkalmaztunk (ld. később) és vizsgáltuk a 

módosított szerkezetű vas(II)komplex hatását a katalitikus aktivitásra. E rövid bevezetés után 

rátérünk a téma irodalmi hátterének áttekintésére, amelynek során megvizsgáljuk a 

pirokatechin oxidáz aktivitás lényegét és modellezésének stratégiáit.  
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2. IRODALMI  ÁTTEKINTÉS 

 

 

2.1. A tirozináz és  pirokatechin  oxidáz  aktivitás és modellezésük 

 

 Szerves anyagok enyhe körülmények között végzett oxidációja fontos laboratóriumi és 

ipari folyamat és így mind környezeti, mind pedig gazdasági vonzatai lehetnek. Bár az 

oxidáció termodinamikailag kedvezményezett, kinetikailag mégis gátolt a dioxigén triplett 

alapállapota miatt. A természet ezt a problémát paramágneses vas- vagy réztartalmú 

metalloenzimek (így például a tirozináz) közbeiktatásával oldja meg. A baktériumokban, 

növényekben és állatokban egyaránt jelenlévő tirozinázoknak két katalitikus funkciója van: 

(a) monofenolok (mint a tirozin) orto-helyzetű hidroxilezése (ez a krezol oxidáz  aktivitás), és 

(b) a keletkezett o-difenol (pl. a DOPA) oxidációja a megfelelő o-benzokinonná. Az utóbbi a 

pirokatechin oxidáz aktivitás.    

A pirokatechináz reakcióban képződő dopa-kinon (2. séma) spontán polimerizációban 

melanint termel, amely az emberi bőrben is jelenlévő fontos festékanyag. Dopa dekarboxiláz 

hatására a dopából dopamin képződik, amely újabb hidroxiláz hatásra a fontos ingerületátvivő  

(neurotranszmitter) noradrenalinná alakul. 
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2. séma. A dopa és dopa-kinon képződése tirozináz hatásra 

 

 Udenfriend már az 50-es években felfigyelt arra, hogy vas(II)ion, EDTA, aszkorbinsav és 

dioxigén jelenlétében vizes közegben a fenol és anizol o- és p-helyzetű hidroxilezése egyaránt 
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lejátszódik [7]. Később Funabiki és társai is megfigyeltek hasonló reakciót: vas(III)-kloriddal 

pirokatechin és piridin jelenlétében acetonitril oldószerben, 1 atm dioxigén nyomáson, 

szobahőmérsékleten sikerült az anizol hidroxilezését előidézniük [8]. A 80-as évek elején 

Capdevielle észlelte, hogy réz(I)-kloriddal natrium-hidrid mint bázis jelenlétében acetonitril 

oldószert használva lejátszódik szubsztituált fenolok, pl. 2,4-di-terc-butil-fenol orto-

hidroxilezése [9].  

 

 

2.1.1. Kétmagvú rézkomplexek, mint modellvegyületek 

 

Az utóbbi évtizedben nagyszámú kétmagvú rézkomplexet állítottak elő a tirozináz 

enzim ill. az oxigénhordozó hemocianin aktív centrumának modellezése céljából. E 

kísérletekben főleg szimmetrikus, nitrogén donoratomú ligandumokat használtak, amelyek 

rézkomplexei hármas koordinációs számúak. Ez az elrendeződés hasonlít a tirozinázban ill. 

hemocianinban megfigyelhető koordinációs környezetre. Mint később kiderült, a tirozináz 

aktív helyén lévő két rézion reakciókészsége és hozzáférhetősége eltérő. Ezért a legutóbbi 

tirozináz modellvegyületekben már aszimmetrikus, kétmagvú rézkomplexeket használtak. 

Ilyen ligandumra példa a Casella és csoportja által előállított és vizsgált [N,N,N',N',N''-

pentakisz[(1-metil-2-benzimidazol)-metil]-dipropilén-triamin] [10]: 

N

N
Me

N

N
Me

N
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N

N

Me

NN
Me N N

Me

 

                                   (2) 

 

E  nyolcfogú ligandum kétmagvú rézkomplexét sikerült előállítani és szerkezetileg 

jellemezni. Az eredményekből látszik, hogy ez a ligandum a két réziont nem egyformán 

koordinálja: egyikükben a réziont öt nitrogén koordinálja torzult tetragonális bipiramisos 

 7



elrendezésben, míg a másikban a fennmaradó három nitrogén planárisan kötődik. A 

koordinációs szférát két vízmolekula koordinációja teszi teljessé. 

A krezoláz (vagy másképpen: fenol monooxigenáz) aktivitás vizsgálatának modell 

szubsztrátuma a 4-hidroxi-benzoesav-metilésztere, amely a rézkomplex által katalizált 

reakcióban 3,4-dihidroxi-benzoesav-metilészterré alakul: 

OH

COOMe

OH

COOMe

OH

O2

[Cu] (2)

 

A pirokatechináz, ill. pirokatechin oxidáz aktivitás vizsgálatára széles körben használják a 

[3,5-di-terc-butil-pirokatechin] (H2dtbc) modellszubsztrátumot, amely pirokatechináz hatására 

[3,5-di-terc-butil-1,2-benzokinonná] alakul (dtbq): 

OH

OH

O

O

[Cu]
(3)

 

Ezt a reakciót a fent bemutatott rézkomplex szintén katalizálja.  

 Mind a kiindulási H2dtbc, mind pedig a dtbq jól oldódik metanolban ill. etanolban, és a 

termék o-benzokinon megjelenése könnyűszerrel követhető spektrofotometriás módszerrel, 

mivel a dtbq erős elnyelést mutat λ = 400 nm-en. Igy lehetőség nyílik a H2dtbc oxidáció 

kinetikájának vizsgálatára is oly módon, hogy e sáv növekedésének kezdeti sebességét 

követjük.  

 Ha a H2dtbc oxidációját rézkomplexek jelenlétében végezzük, a dioxigén gyakran csak 

hidrogén-peroxidig redukálódik, míg tirozináz enzim használatakor a redukció egészen vízig 

megy, ami eltérő reakciómechanizmusokra utal. Casella és munkatársai a fentin kívül még két 

hasonló ligandummal készítették el a rézkomplexeket [10]. Ezekben a kétmagvú 

rézkomplexekben mindkét fémion oxidációs állapota 2+. Mindhárom rendszer esetében 

vizsgálták a H2dtbc dtbq-ná történő oxidációjának kinetikáját, és javaslatot tettek a lehetséges 

mechanizmusokra (3. séma). Az egyik reakcióút során a Cu(II)....Cu(II) rézkomplexhez 

előszőr egy H2dtbc szubsztrátum molekula koordinálódik, létrehozva egy katalizátor-
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szubsztrátum vegyes komplexet. Ebből kialakul a dtbq termék és felszabadul két proton. Az 

így létrejött Cu(I)....Cu(I) vázú komplexhez egy dioxigén molekula kötődik, létrehozva a 

[CuII(O2)CuII] közbenső szerkezetet, amely két protonnal reagálva hidrogén-peroxidot 

eredményez és visszatermeli a kiindulási katalizátorkomplexet (a ligandumot a képletből 

elhagytuk).  

 A másik lehetőség szerint a [CuII(O2)CuII] részecske újabb H2dtbc molekulával reagál, 

miközben dtbq és hidrogén peroxid képződik. Ezzel szemben tirozináz enzim esetén a 

[CuII(O2)CuII] speciesz újabb H2dtbc-vel és két protonnal reagálva dtbq terméket és vizet 

képez.  

Cu(II)....Cu(II)

Cu(I)....Cu(I)

H2DTBC

DTBQ
2 H+

O2

Cu(II)(O2)Cu(II)

DTBQ
H2O2

H2O2

2 H+

2 H2O

2 H+

H2O2

2 H+

DTBQ
2 H2O

H2DTBCH2DTBC

a út

b út

c út

d út

 

3. séma. A H2dtbc rézkomplex által katalizált oxidációjának mechanizmusa  

 

 A különböző rézkomplexek által katalizált biomimetikus oxidációkban megfigyelhető 

különbségek több tényező következményei. Ilyen tényező lehet az adott komplexben a  

Cu(II)/Cu(I) fémionpár redoxipotenciálja, valamint a H2dtbc szubsztrátum és a dioxigén 

kötődésének módja a fémionpárhoz.  

 A pirokatechin oxidázok mindenütt jelenlévő növényi enzimek, amelyek csak az o-difenol 

származékokat oxidálják a megfelelő o-benzokinonokká [11]. A közelmúltban sikerült 

kivonni az édesburgonyában (Ipomoea batatas) található pirokatechin oxidáz redukált és 

oxidált formáját és kristályszerkezetét azonosítani [12]. Ez az enzim 39 kDa-os monomer, 

amelynek fehérjészekvenciáját meghatározva elsődleges szerkezetben hasonlóságot találtak a 

tirozinázhoz és a hemocianinhoz. Mindkét formában a kétmagvú rézcentrum mindkét 
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rézionjához három hisztidin molekula nitrogén atomja koordinálódik (EXAFS mérések 

alapján) [12]. Az oxidált formában a két Cu(II)iont OH-híd köti össze, kialakítva egy 

trigonális piramisos elrendeződést, amelyben a réz körül a negyedik ligandum természetesen 

hidroxicsoport, és a Cu(II)-Cu(II) távolság 2,9 Å-nek adódik. Az enzim redukált formájában a 

Cu(I)-Cu(I) távolság már 4,4 Å-re növekszik és az egyik rézionhoz egy vízmolekula 

koordinálódik, kialakítva egy torzult trigonális piramisos geometriát, míg a másik rézion körül 

síknégyzetes elrendeződés jön létre egy szabad koordinációs hellyel. Ezt az helyet egy külső 

szubsztrátum (pl. pirokatechin) el tudja foglalni. A szubsztrátum molekula, amely itt egyfogú 

ligandumként reagál, és a dioxigén molekula egyszerre kötődik a redukált rézcentrumhoz. A 

szubsztrátum egy axiális helyet foglal el a réz körül így kialakult torzult oktaéderes 

geometriában, tehát lényegében peroxo-komplex alakul ki. Ezután két elektron vándorol át a 

szubsztrátum molekuláról a peroxid-csoportra ebben az enzim-szubsztrátum-dioxigén terner 

komplexben. Ezt a peroxid-csoport protonálódása követi, miközben az O-O kötés vízvesztés 

és a pirokatechin (szubsztrátum) o-benzokinonná történő oxidációja közben felszakad. Az 

oldószer protonálja a két réziont összekötő csoportot és visszaalakul a Cu(II)-OH-Cu(II) 

állapot, amelyet egy újabb pirokatechin szubsztrátum ismét redukál, zárva a katalitikus 

ciklust.  

 A legtöbb oxidáz enzim két, egyenként hármas koordinációjú réziont tartalmaz az aktív 

helyen, amelyeket hisztidin ligandumok vesznek körül. Ennek alapján nitrogén donoratomú 

ligandumokkal olyan rézkomplexeket állíthatunk elő, amelyek biomimetikus pirokatechináz, 

ill. pirokatechin oxidáz aktivitással bírnak. A nitrogén donoratomot hordozó csoportok 

többnyire piridin, imidazol, vagy benzimidazol származékok. Az így elkészített ligandumok 

minimum kettő, maximum hétfogúak és tartalmazhatnak alkoxi- vagy fenoxi-hídcsoportokat 

[12]. E modellkomplexek jelenlétében a származék o-benzokinon típusú termékké történő 

oxidációjának sebessége függ a ligandumban levő nitrogén donoratomok bázicitásától is.  

  Az enzimben csakúgy, mint a modell komplexben a két rézatom szoros közelsége alapvető 

kritériuma az oxidáz aktivitásnak. Ez a feltétele ugyanis annak, hogy a pirokatechin 

szubsztrátum egy vagy két hidroxicsoportja még az elektrontranszfer előtt koordinációs kötést 

létesítsen a rézatommal. Ezt alátámasztani látszik az a megfigyelés, hogy általában a 

kétmagvú rézkomplexek sokkal nagyobb aktivitást mutatnak a pirokatechinok oxidációjában, 

mint a megfelelő egymagvú komplexek. Ez utóbbiakról még később szó lesz.  

  Az alábbi ábrán a Speier és munkatársai által előállított kétmagvú, pirokatechin oxidáz 

modell rézkomplex látható [13]. 
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N N

N N
CuCuH2O OH2

OH2 H2O

N N

          (3) 

 

E komplexben a Cu-Cu távolság elég rugalmasan változhat, míg egy hasonló komplexben, 

amit ugyanaz a kutatócsoport állított elő, a Cu-Cu távolságot egy, a közöttük lévő alkiloxi-

csoport határozza meg, így ez a távolság állandó. Ezekkel a rendszerekkel tanulmányozható, 

hogy miként befolyásolja a katalitikus aktivitást a komplexben levő Cu-Cu távolság. Nishida 

és munkatársai szerint a modell komplexek akkor mutatnak katalitikus aktivitást, ha a két 

rézion közötti távolság nem nagyobb, mint 5Å [14,15]. 

A bevezető gyors lépésben a katalizátor a H2dtbc molekulát dtbq-vá oxidálja két 

proton felszabadulása mellett és kialakul a redukált Cu(I)....Cu(I) komplex. Ehhez reverzibilis 

reakcióban kötődik a dioxigén molekula egy lassú, sebesség-meghatározó lépésben, kialakítva 

a [Cu(II)(O2)Cu(II)] réz-dioxigén komplexet. Ez a dioxigén komplex egy újabb H2dtbc 

molekulát oxidál dtbq-vá és hidrogén peroxiddá egy gyors lépésben, visszaalakítva a komplex 

redukált formáját. Így zárul a katalitikus ciklus. Van egy másik lehetőség is, mely szerint a 

réz-dioxigén komplexhez koordinálódik egy H2dtbc szubsztrátum molekula, kialakítva egy 

[Cu(II)(O2)(H2dtbc)Cu(II)] terner komplexet. Ez a terner komplex esik szét a termék dtbq-ra 

és hidrogén peroxidra.(4. séma) 
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Cu(II)....Cu(II)

Cu(I)....Cu(I)

Cu(II)(O2)Cu(II)

Cu(II)(O2)(H2DTBC)Cu(II)

DTBQ + H2O2

O2

O2

H2DTBC

DTBQ + H2O2

H2DTBC

DTBQ + 2H+

H2DTBC

H2DTBC

 

4. séma. Kétmagvú rézkomplex által katalizált oxidáció mechanizmusa 

 

Krebs és munkatársai szerint az ötfogú ligandumok kétmagvú rézkomplexeinek nagy a 

pirokatechináz aktivitása de ezt az ötödik ligandum labilitása is befolyásolja [12]. A Krebs-

csoport ezen kívül a 4, 5, 6 és 7 ligandumokat is előállította [12]. A 4 és 5 ligandumok 

hétfogúak (4 = [N,N,N′,N′-tetrakisz((N-2-hidroxi-etil)2-benzimidazolil-metil)-2-hidroxi-1,3-

diamino-propán], 5 = [N,N,N′,N′-tetrakis(2-metil-imidazolil)-2-hidroxi-1,3-diaminopropane]), 

míg a 6 és 7 háromfogúak (6 = [(2-piridil-metil)(1-hidroxi-propil)-amin], 7 = [(2-hidroxi-

benzil)(N,N-dimetil-propil)-amin]). Rézkomplexeik feltűnően nagy aktivitásbeli 

különbségeket mutatnak. A 6 ligandummal képzett komplex mutatja a legnagyobb 

pirokatechin oxidáz aktivitást, míg a 4 megfelelő komplexe a legkisebbet. Az 5 ligandumból 

készített komplex nem mutat számottevő katalitikus aktivitást. Fontos, hogy a rézhez 

koordinált ligandum ne kötődjön erősebben, mint a pirokatechin szubsztrátum-ligandum, mert 

ebben az esetben visszaszorul a katalitikus oxidáció. E ligandumok komplexeiben a röntgen-

krisztallográfiai adatok szerint eltérő a réz-réz távolság, ami fontos összefüggésekre mutat a 

katalitikus aktivitás és a két fémion távolsága között. A fenti négy példa közül az 5 ligandum 

komplexében a legnagyobb a réz-réz távolság (4,756 Å), míg a 6 esetében a legkisebb (2,918 

Å). Ez utóbbi áll legközelebb a természetes enzimben talált értékhez. Ezek szerint, minél 

nagyobb ez a távolság, annál kisebb a katalitikus aktivitás. 
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N N
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N

N

OH

N

N

OH

        (4)      (5) 

 

          

OH

NH N(CH3)2N
NH OH

       (6)                 (7) 

 

 

Korábbi tanulmányokból kiderült, hogy szimmetrikus, energetikailag kedvező konformációjú 

komplexek csak kis aktivitást mutatnak. Az erősen torzult négyzetes piramisos elrendeződés 

alapvető szerkezeti tényező a pirokatechináz ill. pirokatechin oxidáz aktivitás kialakulásában. 

 

 

2.1.2. Egymagvú rézkomplexek, mint modellvegyületek 

 

Azt már tudjuk, hogy a kétmagvú rézkomplexek jóval nagyobb katalitikus aktivitást 

mutatnak mint egymagvú társaik, de azért ez utóbbiak is alkalmasak pirokatechináz, ill. 

pirokatechin oxidáz aktivitás modellezésére. Nishida és munkatársai azt találták, hogy a 

síknégyzetes geometriájú egymagvú rézkomplexek csekély aktivitással bírnak, míg a ha a réz 

körül nem síkszerű az elrendeződés, akkor nagyobb aktivitás is kialakulhat [14].  

 Malachowski és munkatársai a 80-as évek végén egymagvú komplexeket vizsgáltak [15]. 

Az általuk használt egyik ligandum az [N,N-bisz(3,5-dimetil-pirazolil-1-metil)-benzil-amin] 

(8).  
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CH3

CH3

N
N CH3

CH3

 

        (8) 

 

Az ábrán szereplő molekula háromfogú ligandumként köti meg a réziont. A komplex 

kristályszerkezetét nem határozták meg. Hasonló aktivitású egymagvú komplexet állított elő 

Cabras és csapata. Ők az o-hidroxi-fahéjsav réz komplexét készítették el [16]. 

Legújabban (2004-ben) Zhan-Ru Liao és csoportja állította elő a 9 egymagvú rézkomplexet a 

[N,N,N',N'-tetrakisz(2'-benzimidazolil-metil)-1,2-etán-diamin] ligandummal [17]. Ebben a 

komplexben a réz négy benzimidazol-nitrogént és két amin-nitrogént koordinál, kialakítva 

egy erősen torzult oktaéderes geometriát. Az ekvatoriális helyeket két benzimidazol-nitrogén 

és a két amin-nitrogén foglalja el. A rézion és a tercier amin nitrogének közötti 

kötéstávolságok feltűnően hosszabbak, mint a benzimidazol-nitrogének esetében (előbbiek 

2,214 Å, ill. 2,432 Å, utóbbiak 2,046 Å). Ez a szituáció valószínűleg a térbeli feszültségből 

adódik. Trihidroximetil-amino-metán/sósav rendszerrel pufferelve, metanolos oldatban 

dioxigenáz aktivitást (ld. bevezetésben) is észleltek, hasonlóan a nem-hem-típusú 

vaskomplexek esetében tapasztaltakhoz. Ez volt az első olyan, amikor egy-, vagy kétmagvú 

rézkomplexek esetében lejátszódik a két oxigénatom beépülésével járó intradiol-típusú 

gyűrűhasítás.  

N

N
H

N N

N

N
H

N

N
H

N

N
H

 

(9) 
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2.2. Modellezés egyéb fémkomplexekkel  

 

Cinkkomplexek  

Kaizer és munkatársai pirokatechináz aktivitást mutató kétmagvú cinkkomplexeket 

állítottak elő a H2dtbc dtbq-ná történő oxidációjában [18]. Egyik ilyen komplex a 

[Zn(dtbc)(idpa)]2 , ahol a H2dtbc = 3,5-di-terc-butil-pirokatechin, idpa = [3,3'-iminobisz(N,N-

dimetil-propil-amin)]. Ugyanezekkel a ligandumokkal elkészítették a megfelelő rézkomplexet 

is, és azt találták, hogy a két fém esetében különböző a reakció mechanizmusa, noha a 

termékek azonosak (dtbq és H2O2). Fontos különbség, hogy a rézkomplex esetében vegyérték 

tautoméria lép fel: [CuII(dtbc)(idpa)]          [CuI(dbsq)(idpa)], ahol dbsq = [3,5-di-terc-butil-

szemikinon]. A katalitikus reakcióban ez a szemikinon komplex egyensúlyi reakcióban reagál 

dioxigénnel, kialakítva egy szuperoxo-, majd peroxo komplexet. Ez utóbbi reagál a 

szubsztrátum H2dtbc (külső) molekulával a sebességmeghatározó lépésben, mely végülis 

elvezet a termék dtbq és hidrogén-peroxid képződéséhez. Ebben a mechanizmusban a 

dioxigén O-O kötése érintetlen marad, azaz nem szakad. A cinkkomplex esetében szabad 

szuperoxid-anion képződik a koordinált pirokatechinról a dioxigénre történő elektrontranszfer 

következtében. Ez összhangban van azzal a korábban már közölt adattal, miszerint a rézion jól 

hatástalanítja az amúgy biológiai rendszerekben veszélyes peroxidokat, ill. szuperoxidionokat.  

 

 

Kobaltkomplexek 

Simándi és munkatársai a 90-es évek végén kobalt(II)komplexek pirokatechináz 

aktivitását vizsgálták [19]. A dioxigén aktiválás folyamatában fontos szerepet játszanak a 

köztitermékként képződő különböző dioxigén komplexek. A kobalt(II) komplexei egy sor 

szuperoxo- és peroxo komplexet képeznek dioxigénnel. Egyébiránt a kobalt(II)komplexek 

között vannak funkcionális dioxigenáz modellek is. Az egyik funkcionális pirokatechin 

oxidáz modell a [bisz(trifenil-foszfin)-bisz(dimetil-glioximáto)-kobalt(II)], 

[Co(Hdmg)2(PPh3)2], rövid nevén kobaloxim(II). Szilárd állapotban e komplex oktaéderes 

szerkezetű. A négy donor-nitrogén egy síkban van a kobalt(II)ion körül ekvatoriális 

helyzetben, míg a két axiális helyzetet  egy-egy trifenil-foszfin (Ph3P) ligandum foglalja el. A 

katalitikus reakció (lásd 5. séma) gyors bevezető egyensúlyi lépésben kialakul az 5-ös 

koordinációjú, négyzetes piramisos szerkezetű [CoIII(Hdmg)2(PPh3)O2] szuperoxo-komplex, 

amelyet a rövidség kedvéért CoIIIO2 -vel jelölünk. Ez a komplex a H2dtbc szubsztrátum 

molekulával egyensúlyi lépésben létrehozza az X köztiterméket. Ezen belül hidrogénatom 
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átvitel játszódik le a H2dtbc 3-as helyzetű OH-csoportjából, amelynek eredménye a CoIIIO2H 

hidrogén-peroxo komplex és a dbsq•- szemikinon-gyökanion, amely egy újabb molekula 

kiindulási CoII katalizátorkomplexhez koordinálódik. Az így kialakult kékszínű CoIII(Hdtbc) 

köztiterméket sikerült izolálni és szerkezetét meghatározni (röntgendiffrakciós mérés). 

  A két utóbbi molekula diszproporcionálódási folyamatában visszaképződik egy-egy 

molekula dioxigén és egy CoIIIOH hidroxo-komplex. Ez utóbbi reagálhat elektronvándorlással 

egy dbsq•- szemikinon gyökanionnal és egy protonnal a dtbq terméket eredményezve víz 

képződése mellett és visszaalakítva a kiindulási CoII komplexet. Egy másik lehetséges út, 

hogy a CoIIIOH komplex egy másik CoIII(Hdtbc) komplexszel reagálva szintén 

elektronátvitellel visszaadja a CoII katalizátorkomplexet víz és Co(III)(dbsq•-) komplex 

képződése közben. Ez utóbbi egy egyensúlyi reakcióban visszaalakul a kezdeti CoII 

komplexszé és a dtbq termékké. Mind a szabad, mind a koordinált dbsq•- szemikinon gyök-

aniont sikerült az  ESR módszerrel kimutatni és azonosítani. 

 A szabad gyökök megjelenése felhívja a figyelmet bizonyos oxidoreduktáz típusú 

enzimeknél mutatkozó hasonlóságokra. Ilyen például a galaktóz oxidáz vagy a ribonukleotid 

reduktáz. A galaktóz oxidáz enzim réz(II)iont és egy hozzá kötött tirozilgyököt tartalmaz. Ez 

a komplexum hasonlóságot mutat  a fent leírt CoIII(dbsq•-) komplexhez. 

  

CoII

CoIIIO2

CoIIIO2H

CoIIIOH

CoIII(Hdtbc)

CoII(Hdbsq•)

CoIII(dbsq•-)

dbsq•- 
O2

dtbq

dbsq•- 

1/2 O2
H2dtbc

dbsq•- + H+ 

[X-ray][ESR]

[ESR]

CoIIIO2

CoIIIO2H

OH

OH

.....

Co O
O

III

X

 

5. séma. A kobaloxim által katalizált pirokatechin poxidáz reakció mechanizmusa 
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A kobaloxim két származéka: ([Co(Hdmg)2(Ph3P)2] és [Co(Hdmg)2py2]), katalizálja 

az o-fenilén-diamin (OPD) oxidációját atmoszférikus dioxigén nyomáson és 

szobahőmérsékleten [19a]: 

NH2

NH2

R1R2CO

-H2O

N
H

N
H

R1

R2

N

N

R1

R2

1/2 O2, Katalizátor

-H2O

6. séma. Az o-fenilén-diamin katalitikus oxidációja Co-komplex jelenlétében 

 

Azok a [Co(Hdmg)2L2] kobaloxim(II) komplexek, ahol L = PPh3, AsPh3 vagy SbPh3, ott a 2-

aminofenol katalitikus oxidatív dehidrogénezési reakciójának terméke metanolban mint 

oldószerben 2-aminofenoxazin-3-on [19a]: 

NH2

OH

NH2

OO

N

2 O2
3
2+ + 3 H2O (4)

 

Ez a rendszer a fenoxazinon-szintetáz funkcionális modelljéül szolgál, mely enzim szerepet 

játszik az aktinomicin nevű antitumor hatású természetes vegyület bioszintézisében. E 

folyamat során a kiindulási vegyület egy 2-aminofenol származék. Az enzim egy  

Streptomyces gombaféléből izolálható réztartalmú, oxidáz típusú metalloprotein.  

A [Co(Hdmg)2(Ph3P)2] komplex szobahőmérsékleten katalizálja a [3,3',5,5'-tetra-terc-

butil-4,4'-dihidroxi-sztilbén] kettőskötésének oxidatív hasítását két oxigén atom beépítése 

közben, ill. a sztilbén származék oxidatív dehidrogénezését [19b]. Az előbbi folyamat 

terméke a [2,6-di-terc-butil-4-hidroxi-benzaldehid], az utóbbi terméke a megfelelő sztilbén-

kinon (7. séma).   

A [CoII(Hdmg)2L2] típusú komplex hatásosnak bizonyult a pirokatechináz aktivitáson 

kívül tehát más, dioxigén aktiválási reakciókban is. Az L ligandum lehet trifenil-foszfin, 

trifenil-arzin, trifenil-sztibin, piridin vagy trietil-amin, amelyek a két axiális helyet foglalják el 

a komplexben. Ezek a komplexek néhány más szerves anyag esetében az oxidatív 

dehidrogénezést és a dioxigén beépülését (inszercióját) egyaránt katalizálják 

szobahőmérsékleten és légköri dioxigén nyomáson ( (5), (6), (7) reakciók) [20]. 
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2

OH

O

H

OH

OH

O

O

 

7. séma. A [3,3',5,5'-tetra-terc-butil-4,4'-dihidroxi-sztilbén] kobaloxim által katalizált oxidatív 

dehidrogénezése, ill. oxidatív hasítása.  

OHOH O O (5)

 

(6)NH NHPh Ph N NPh Ph
 

(7)Ph3P Ph3PO

 

 

Vanádiumkomplexek 

A 80-as évek elején Tatsuno és munkatársai leírtak néhány vanádium(III) és 

vanádium(IV) komplexet, amelyek szintén katalizálják a H2dtbc oxidációját dtbq-vá diklór-

metánban [21]. Ezek a rendszerek dioxigenáz aktivitást is mutatnak. A vizsgált komplexek: 

[VO(acac)2], [VO(salen)], [VCl(salen)] és [VCl(salpr)], ahol acac = [acetil-acetonáto 

monoanion], salen = [N,N'-etilén-bisz(szalicilidén-imináto)] dianion, vagy [N,N'-

bisz(szalicilidén)etilén-diamináto] dianion, salpr = [3,3'-diimino-di-n-propilamin-

bisz(szalicilidén-imináto)] dianion. 

 

 

Vaskomplexek 

 Az irodalomban kevés olyan vaskomplexet irtak le, amelyek kizárólag pirokatechin oxidáz 

aktivitást mutatnak. Vaskomplexekkel alapvetően a dioxigenáz enzimeket modellezik, hiszen 
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a természetben a legtöbb dioxigenáz fehérje vasiont vagy -ionokat tartalmaz aktív helyén. 

Különböző vaskomplexekkel és vassókkal végzett kísérletekben a dioxigenáz hatás mellett 

(az aromás gyűrű felnyílása) más-más arányban, de megjelenik az oxidáz hatás is, azaz a 

megfelelő o-benzokinon képződése is kimutatható. 

 A Simándi és csoportja által vizsgált modellrendszerek egyike olyan egymagvú 

vas(II)komplex, amely csak pirokatechináz aktivitást mutat. Ez az un. ferroxim(II) [6], azaz a 

[bisz(dimetil-glioximáto)-bisz(N-metil-imidazol)-vas(II)], röviden: [Fe(Hdmg)2-(MeIm)2].  

Erre a komplexre a továbbiakban az egyszerűség kedvéért az [FeIIN2] képélettel hivatkozunk. 

Ennek a molekulának szabályos oktaéderes szerkezete van (1). Ekvatoriális helyzetben négy 

nitrogén donoratom helyezkedik el, amelyek egy-egy dimetil-glioxim részből származnak, a 

két axiális helyet pedig egy-egy metil-imidazol nitrogén atomja foglalja el. E síknégyzetes 

ferroxim(II) koordinációs szférája szerkezetileg emlékeztet a hem-típusú monooxigenázokban 

található vas-porfirin szerkezeti egységhez, amelyek pirokatechináz aktivitást is mutatnak.  

Metanolban feloldva a komplexet az oldat eredeti rózsaszín-piros színe gyorsan 

sárgára változik, amit a komplex szolvolízise okoz. Ezt UV-látható spektroszkópiás méréssel 

követni lehet [6]. A komplex kezdeti elnyelése 530 nm-en fokozatosan csökken, miközben a 

420 nm-es sáv nő. Ez utóbbi elnyelés a mono(metil-imidazol)ferroxim(II) komplexhez 

rendelhető:  

 

[FeIIN2] + MeOH           [FeIIN(MeOH)] + N    (N = MeIm) 
K 1

 

A katalitikus oxidáció mechanizmusának megismerésére a csoport részletes kinetikai 

vizsgálatokat végzett gázvolumetriás módszerrel [6], melynek segítségével a dioxigén 

elnyelésének sebességét mérték. Az adatok feldolgozásánál a kezdeti sebességek módszerét 

használták. A dioxigén felvételének kezdeti sebességét a kiindulási katalizátor ([FeIIN2]o), 

szubsztrátum ([H2dtbc]o) koncentráció, ill. a dioxigén kezdeti parciális nyomásának 

függvényében vizsgálták. Ebben a rendszerben a dioxigén elnyelésének kezdeti sebessége 

elsőrendű függést mutat a katalizátor kezdeti koncentrációjának függvényében, míg telítési 

görbét mutat a dioxigén és szubsztrátum kezdeti koncentrációjának függvényében. A 

megfigyelt kinetikai viselkedés összhangban van a következő reakciómechanizmussal:  

A szolvolízist követő katalitikus reakció gyors előegyensúlyi lépésében a dioxigén 

koordinációjával kialakul az [FeIIIN(MeOH)O2
-], rövidítve [NFeIIIO2

-], szuperoxo-komplex,  
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amely újabb előegyensúlyi lépésben hidrogénhíd kötést létesít a szubsztrátum H2dtbc 

molekulával, kialakítva egy [NFeIII(O2
-)•••H2dtbc] komplexet: 

O

OH

O
O FeIIIN

H....
...

       (10) 

A sebességmeghatározó lépésben a 10 komplexen belül hidrogénatom átvitel történik a 

szubsztrátum molekuláról a szuperoxo-komplexre, amelyet alátámasztanak deutérium 

kinetikus izotóp effektus mérések [6a]. E folyamat eredményeképpen kialakul egy 

[FeIIIN(O2H)] hidrogén-peroxo-komplex és a dbsq•- szemikinon gyökanion (lásd az alábbi 

sémát). Ez utóbbi gyors egyensúlyi reakcióban koordinálódik egy kiindulási [FeIIN] 

katalizátorhoz, kék színű [FeIIN(dbsq•-)]- komplexet eredményezve. A hidrogén-peroxo-

vas(III) komplex ezután egy szabad szemikinonáto gyökanionnal és egy protonnal reagál. 

Eközben az O-O kötés homolitikusan felszakad és kialakul egy [NFeIVO] képletű 

ferrilkomplex, a termék dtbq és víz felszabadulása közben. A vas(IV) vegyületek nagyon 

reaktív, erős oxidálószerek. Az itt keletkező [NFeIVO] gyorsan reagál egy újabb szubsztrátum 

molekulával, ami a termék dtbq-t, vizet és a kiindulási [FeIIN] komplexet eredményezi, ezáltal 

zárva a katalitikus ciklust. A folyamat stacionárius állapotában a ferroxim(II) származékok 

közül az [FeIIN(dbsq•-)]- komplex van jelen a legnagyobb mennyiségben, de nem 

köztitermékként, hanem mint puffer, amely a ferroxim(II) és a dbsq•- koncentrációját 

szabályozza. A termék dbsq•- képződése spektrofotometriásan követhető a 400 nm-es 

hullámhosszon. Ez a rendszer egyébként sok hasonló vonást mutat a citokrom P-450 

elnevezésű, hem-típusú, azaz porfiringyűrűt tartalmazó monooxigenáz enzim 

hatásmechanizmusával.  

 

[FeIIN] + O2         [FeIIIN(O2
-)] (előegyensúly) 

K 2

 

[FeIIIN(O2
-)] + H2dtbc           [NFeIII(O2

-)•••H2dtbc]  (előegyensúly) 
K 3

 

[NFeIII(O2
-)•••H2dtbc]         [FeIIIN(O2H)] + dbsq•- + H+   (lassú) 

k4

 

[FeIIN] + dbsq•-         [FeIIN(dbsq•-)]-     (egyensúly) 
K5
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[FeIIIN(O2H)] + dbsq•- + H+          [NFeIVO] + dtbq + H2O 
k6

 

[NFeIVO] + H2dtbc          [FeIIN] + dtbq + H2O    (gyors) 
k 7

 

A fenti mechanizmusnak megfelelő kinetikai egyenlet a következő módon alakul: 

 

             k4K2K3[O2]o[H2dtbc]o(1-a)[FeIIN]o
Vkezd. =  
                  1 + K2K3[O2]o[H2dtbc]o
 

 

A kis 'a' az [FeIIN(dbsq•-)]- komplex képződési hányada. 

A katalitikus reakció három aktív köztiterméke a következő: 

- [NFeIII(O2
-)•••H2dtbc]  szuperoxo-ferroxim(III)  

- [FeIIIN(O2H)]  hidrogén-peroxo-ferroxim(III) 

- [NFeIV=O]  ferril komplex 

 

H2dtbc szubsztrátum nélkül, dioxigén jelenlétében a ferroxim(II) molekula autokatalitikus 

bomlást szenved, amely folyamat terméke FeIIIOFeIII μ-oxo-divas komplex (egyszerűség 

kedvéért a ligandumokat elhagytuk): 

 

[FeII] + O2           [FeIIIO2] 

[FeIIIO2] + [FeII]          [FeIIIOOFeIII] 

[FeIIIOOFeIII]           2[FeIVO] 

2[FeIVO] + 2 [FeII]           2[FeIIIOFeIII] 

 

Az imént tárgyalt ferroxim(II) komplex pirokatechináz aktivitásán kívül funkcionális 

modelljéül szolgál a kobaloximnál már tárgyalt fenoxazinon-szintáz enzimnek is.  
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2.3. Monooxigenázok és modellezésük 

 

Citokrom P-450 

 A monooxigenázok, mint nevük is utal rá, a dioxigén molekula egyik oxigénatomját építik 

be a szubsztrátum molekulába, miközben a másik oxigénatomot NADPH vagy más koenzim 

segítségével vízzé redukálják. Az egyik legjobban vizsgált és fontosságát tekintve az élő 

szervezetben az elsők között említhető a citokrom P-450 nevű, aktív centrumában vasat 

tartalmazó monooxigenáz enzim, amelyet 1955-ben izoláltak előszőr [22]. Ez az enzim az 

egyik leghatékonyabb biológiai rendszer, amelynek segítségével a szervezet védekezik a 

bekerült idegen anyagokkal (xenobiotikumok) szemben. Olyan reakciókat katalizál, mint pl. 

alkil-aminok aldehidekké való átalakítása, alifás és aromás szénhidrogének hidroxilezése, 

olefinek ketonizációja és epoxidálása, de említhető még a zsírok anyagcsere folyamataiban 

betöltött kulcsszerepe és a kortikoszteroidok bioszintézise. 1979-ben Tabushi és munkatársai 

állítottak elő és írtak le mangán(II)-porfirin komplexeket, amelyek nátrium-borohidrid, mint 

redukálószer jelenlétében aktiválják a dioxigént [23]. Ugyancsak észlelték, hogy kis 

mennyiségű Mn(III)Cl-tetrafenil-porfirin komplexszel (kb. 9 mM), feleslegben alkalmazott 

NaBH4 jelenlétében, levegőn, szobahőmérsékleten, benzol-etanol elegyben a ciklohexén, mint 

szubsztrátum gyors reakcióban ciklohexanollá és ciklohexenollá alakult 4:1 arányban. 

 Az élő szervezetben kulcsszerepet betöltő hem-típusú enzimek (pl. citokróm P-450) 

modellezésére Tabushi vizsgálatai óta gyakran használnak fém-profirin komplexeket 

redukálószer és dioxigén  jelenlétében  különböző szerves anyagok katalitikus oxidációjának 

vizsgálatára. A katalitikus folyamat hatékonyságának növelése érdekében többféle  

redukálószert és porfirinkomplexet is alkalmaznak. Az évek folyamán alaposan vizsgálták és 

megértették ezen enzimmodell működését. Amint a vizsgálatokból kiderült, a citokróm P-450 

enzim működésében az oxidáció aktív köztiterméke a O=FeIV(P+)  vas-porfirin π-kation-gyök, 

amely  a szubsztrátum molekula oxidációjáért felelős [24]. Ehhez hasonló a kataláz és 

peroxidáz rendszerek aktív formája is, amelyek hidrogén-peroxidot használnak külső 

oxidálószerként (nem dioxigént). Több modell-tanulmány is alátámasztja e köztitermék 

létezését. Így például a klór-5,10,15,20-tetramezitil-porfirináto-vas(III) komplex m-kloro-

peroxi-benzoesavas oxidációjának zöld színű terméke spektroszkópiai módszerekkel 

elemezve azonosnak bizonyul a kérdéses vas(IV) komplexszel [24].  

.
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Metán monooxigenáz (MMO) 

 A metán monooxigenáz az un. metanotrop baktériumokban (Methylococcus capsulatus, 

Methylosinus trichosporium) található fehérje komplex. E mikroorganizmusok 

szénhidrogénekből alkoholokat képesek előállítani és végül szén-dioxiddá oxidálni. 

Szénforrásuk a talajban lévő metán, melyet katalitikusan metanollá oxidálnak.: 

CH4 + O2 + NAD(P)H + H+         CH3OH + NAD(P)+ + H2O.  

A dioxigén molekula egyik oxigénatomját vízzé redukálják, míg a másik oxigénatomot 

beépítik a szubsztrátum molekulába, kialakítva a megfelelő alkoholt, de egyéb alkánokból és 

alkénekből is képesek a megfelelő alkoholt ill. ketont előállítani és epoxiddá átalakítani. 

Az MMO nem-hem-típusú enzim, amely kétmagvú vasat tartalmazó fehérje és alapvetően 

három különböző összetevőből áll. Ezek egyike a hidroxiláz (MMOH), amely a szubsztrátum 

szénhidrogén oxidációjáért felelős. A másik két enzim a reduktáz (MMOR) és egy szabályozó 

fehérje, a protein B (MMOB). Ezidáig csak az MMOH alegység kristályszerkezete ismert 

oxidált és redukált formájában, amelyeket a fenti két baktériumból nyertek ki. Az aktív 

centrumban lévő két vasiont oxid- vagy hidroxocsoportok kötik össze, de ez a hídligandum  

glutamát vagy aszparaginát részét képező karboxilát is lehet [25]: 

FeFe

OH2

OH

O O

O
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A katalitikus reakcióban az MMOH redukált formája lép gyors reakcióba a dioxigénnel, 

kialakítva egy peroxo-komplex típusú átmeneti terméket. Ebben a komplexben 

spektroszkópiai megfontolásokból adódóan mindkét oxigén atom szimmetrikusan kötődik a 

vas(III)ionokhoz. A komplex gyorsan átalakul az Fe(IV)2O2 speciesszé, mely feltehetően az 

aktív forma és melyet a szakirodalom 'diamond core'-nak nevez [26]: 

IV
Fe

O
Fe

O
O O

IV
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Erről a szerkezetről alapos spektroszkópiai és szerkezetvizsgálati tanulmányokat közölt Que 

és kutatócsoportja [26]. Hasonló M2(μ-O2) 'diamond core'-szerkezetű mangán és réz 

komplexeket írtak le Tolman és munkatársai [27]. 

 A MMO modellezése tehát kétmagvú vaskomplexekkel lehetséges. Fontos, hogy a 

komplexeben a két vasion koordinative telítetlen legyen, tehát kevesebb mint hat donor atom 

kötődjön egy-egy vashoz, hiszen az MMO enzimben az MMOH alegységben mindkét vasion 

koordinációs száma hat. Knapp és munkatársai például a következő kétmagvú komplexet 

állították elő [28]: 

Fe

N

N

N

Fe
O

O

O

N

N

N
         (11) 

 

A 90-es évek végén Fontecave és munkatársai állítottak elő számos kétmagvú vaskomplexet, 

amelyekben a ligandum piridin származék, pl. [trisz(2-piridil-metil)-amin], [2,2'-bipiridin és 

1,10-fenantrolin]. A velük készült modell-komplexek általánosan [Fe2O(H2O)2(L)2(ClO4)4] 

vagy [Fe2O(OAc)2(L)2(ClO4)4] képlettel írhatók le [29]. Ezekben a vizsgálatokban a modell 

szubsztrátum ciklohexán volt, az oxidálószer pedig dioxigén, vagy hidrogén-peroxid ill. di-

terc-butil-hidroperoxid. A kiindulási ciklohexán ciklohexanollá és/vagy ciklohexanonná 

oxidálódik, de esetenként egyéb oxidációs termékek is keletkeznek. 

 

 

Pterin-függő hidroxilázok

 Ez a viszonylag kis enzimcsalád olyan enzimeket foglal magába, amelyek a tetrahidro-

biopterint (BH4), mint redukáló, két elektront adó kofaktort használják és alapvető szerepet 

töltenek be az emlősökben és az emberben is. Ide tartoznak a fenilalanin-, tirozin-, és 

triptofán-hidroxiláz enzimek, melyek a nevükben is szereplő aromás aminosavak 

regioszelektív hidroxilezését végzik. A fenilalanin-hidroxiláz alapvetően a májban található 

enzim és fontos szerepet játszik a fenil-alanin katabolizmusában, azaz vízzé és szén-dioxiddá 

történő lebontásában. Ezzel szemben a másik két enzim elsődlegesen a perifériális és központi 

idegrendszerben fejti ki hatását azáltal, hogy egy sor ingerületátvivő (neurotranszmitter) 

anyag, mint pl. a dopamin, norepinefrin, ill. epinefrin bioszintézisének sebességmeghatározó, 
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kezdő lépéseit katalizálja. Ezek a hidroxilázok egymagvú vasat tartalmazó metalloenzimek, 

melyekben a vasiont hat ligandum veszi körül: kettő hisztidin, egy glutamin és három 

vízmolekula [30]. Az enzimek működési mechanizmusa még nem tisztázott teljesen. Jelenleg 

elfogadott álláspont szerint a dioxigén aktiválását a központi vas(II) és a BH4 kofaktor közötti 

adduktképzés teszi lehetővé [30]. A BH4 az egyik szénatomjával koordinál a vasionhoz. Ezt 

az adduktumot leginkább vas(II)-peroxipterin (FeII-O-O-pterin) alakban írhatjuk. Lehetséges, 

hogy e komplex képződése a sebesség-meghatározó lépés. Valószínűleg az adduktban levő O-

O kötés heterolitikus szakadása adja az aktív FeIV=O formát, mely elektrofil támadást intéz az 

aromás szubsztrátumon, míg a másik termék a BH3OH hidroxi-pterin. Ezt a lépést 

alátámasztani látszik az 18O2-nel végzett kísérlet, mely során az egyik jelzett oxigénatom 

beépül a szubsztrátum aminosavba, míg a másik oxigénatom a BH3OH molekulába kerül. 

Ezek után a hidroxilezett szubsztrátum és vele együtt a kofaktor is felszabadul az aktív 

helyről. A BH3OH kofaktor molekula dehidratálódik egy kinoidális dihidro-pterinné (BH2), 

melyet egy külső reduktáz enzim alakít vissza a kiindulási BH4 formává.  

A tirozin-hidroxiláz első funkcionális modelljét Kitajima és társai írták le a 90-es évek 

elején. E szerzők vas(III)-bisz(fenoxo)-komplexeket állítottak elő és vizsgálták katalitikus 

aktivitásukat [31]: 

III
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      (12) 

 

Amint látható, ebben az esetben a hidroxilezendő célmolekula (-Ph-X) be van építve a 

komplexbe. Dietil-éterben egy ekvivalens m-klór-perbenzoesavval még -78oC-on is nagyon 

gyorsan és kvantitatíve lejátszódik a reakció, amelynek terméke a megfelelő (OH)2-Ph-X 

pirokatechin származék.  

 Ménage és csoportja a tirozináz aktivitásánál már tárgyalt Udenfriend-rendszert 

módosította úgy, hogy az EDTA molekulába két karboxi-metil csoportot épített be. Így kapta 

a négyfogú [N,N'-bisz(3,4,5-trimetoxi-benzil)-etilén-diamin-N,N'-diacetát] ligandumot. Az 

ezzel a ligandummal elkészített 13 Fe(III)2(μ-O)(L2) kétmagvú komplex [32]: 
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Vizes közegben, 3-5 ekvivalens hidrogén-peroxiddal, mint oxigénforrással a komplex elreagál 

és kialakul egy intenzív kék színű fenolátovas(III) töltésátviteli komplex. NMR mérések 

alapján kimutatható, hogy az egyik trimetoxi-benzil csoport o-hidroxilezése kb. 80%-ban 

végbemegy. A hidroxilezés akkor is lejátszódik, ha a kiindulási vas(III) komplexet hidrogén-

peroxid helyett levegőn, aszkorbinsav-só feleslegével  kezeljük. 

 Lange, Jensen és munkatársaik egymagvú vas(II)komplexet állítottak elő egy négyfogú, 

módosított [trisz(2-piridil-metil)-amin] (TPA) ligandummal. A TPA egyik piridil-karjába α-

helyzetű fenil-csoportot építettek be [33, 34] ) (14). 

Fe
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N
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       (14) 

 

A komplexet másfél ekvivalens terc-butil-hidroperoxiddal (tBuOOH), acetonitrilben 

reagáltatva, az α-fenilpiridin 87%-os hozamú o-hidroxilezése valósul meg. A fenoláto-

vas(III) formában képződő termék kristályszerkezetét sikerült meghatározni. Ha a reakció a 

kiindulási vas(II)komplex és a tBuOOH között -35oC-on játszódik le, akkor intenzív kék színű 

köztitermék képződése figyelhető meg, amely ESR és Raman-spektroszkópiai vizsgálatok 
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alapján FeIII-OOtBu típusú komplexnek bizonyult, mely az O-O kötés homolitikus 

szakadásával, alkoxil-gyök képződésével tovább bomlik. A gyökképződés szükséges az aktív 

FeIV=O részecske kialakulásához, amely valószínűleg itt is a hidroxilezést végző aktív 

komponens [30].  

 

Izopenicillin-N-szintetáz (IPNS) 

 Az IPNS nem-hem-típusú, aktív helyén nagyspinszámú vas(II)iont tartalmazó 

dehidrogenáz. Ez a metalloprotein a [δ-(L-α-amino-adipoil)-L-ciszteinil-D-valin] (ACV) 

oxidatív gyűrűzáródását katalizálja, melynek során kialakul az izopenicillin-N β-laktám- és 

tiazolidin-gyűrűje: 

   ACV            izopenicillin-N 

S

N
O

CH3
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COOH

HOOC NH
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SH
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A tanulmányok során csak az IPNS-ACV komplexet, azaz az enzim-szubsztrátum komplexet 

tudták kristályosítani. Magát a metalloenzimet csak az Mn(II)ionnal szubsztituált IPNS 

enzimből sikerült kikristályosítani, amelyet az Aspergillus nidulans nevű, emberben fertőzést 

okozó gombából izoláltak [30]. Az MnIIIPNS enzim aktív centrumában elhelyezkedő hatos 

koordinációjú mangánionhoz két hisztidin, egy glutamin, egy aszparaginsav és két 

vízmolekula kötődik [35]. Az FeIIIPNS enzim esetében az ACV szubsztrátum molekula a vas 

körüli glutamin ligandumot helyettesíti, méghozzá a tioláto-csoport kénatomján keresztül 

(EXAFS) [36,37]. Az enzim-szubsztrátum komplex képződését követi a dioxigén 

koordinációja a vas(II)ionhoz. A szubsztrátum kötődése az enzimhez az Fe(III)/Fe(II) 

rendszer redoxipotenciálját a negatív irányba tolja el, ugyanúgy ahogy az extradiol-típusú 

dioxigenázokban is feltételezik [30]. Az FeIIIPNS-ACV-O2 terner komplexet spektroszkópiai 

módszerekkel még nem sikerült kimutatni, mivel ez az addukt túlságosan reaktív és így túl 

rövid az élettartama. Ezzel ellentétben a nagyspinszámú Fe(II)IPNS-ACV-NO nitrozil 

komplexről sikerült szerkezeti információkat nyerni [37,38,39]. A nitrogén-monoxid (NO) 

egyébként hasznosnak bizonyult az FeIIIPNS és egyéb vas(II)iont tartalmazó enzimek aktív 

helyeinek tanulmányozásában.  

Baldwin és csoportja kísérleteikben egy sor ACV-analóg molekulát alkalmazva, számos 

információt talált a dioxigén koordinálódása utáni lépésekre, így az IPNS működési 

mechanizmusára is [40]. A reakció első szakaszában a dioxigén molekula peroxiddá 
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redukálódik, miközben a cisztein rész tioláto-csoportja tiolaldehiddé oxidálódik. Az O-O 

kötés heterolitikus szakadása vezet a valinil-peptid-nitrogénen levő proton leszakadásához, 

amely az FeIV=O intermedier megjelenéséhez és amidát anion képződéséhez vezet. Ez utóbbi 

nukleofil támadást intéz a tioaldehid-csoport szénatomjára, zárva a β-laktámgyűrűt és 

visszatermelve a tiolátocsoportot. A katalitikus reakció második szakaszában az FeIV=O 

ferrilcsoport protont szakít le a valinil-rész β-szénatomjáról. Ezt a kén-szén kötés és a 

második, tiazolidin-gyűrű kialakulása követi. 

Yan Zang és Que a 90-es évek közepén előállítottak egy sor egymagvú 

vas(II)komplexet, melyek az FeIIIPNS-ACV enzim-szubsztrátum rendszer modelljéül 

szolgálhatnak. E komplexeket az [Fe(TPA)(SAr)]+ általános képlettel írhatjuk le, ahol TPA = 

trisz(2-piridil-metil)-amin, Ar = egyszeresen ill. többszörösen metilezett, vagy klórozott 

fenilcsoport, vagy csak egyszerűen fenilcsoport. Ilyen komplex a 15 [41]. 
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Ebben a szerkezetben a központi vasion körüli geometria trigonális bipiramisos. A három 

piridin nitrogén a három ekvatoriális helyzetet foglalja el, az amin nitrogén és a tiol kén pedig 

az axiális pozíciókban találhatóak. Alacsony hőmérsékleten ez a komplex reagál nitrogén-

monoxiddal, létrehozva a terner nitrozil adduktot, amely a látható tartományban egy S-Fe 

LMCT (töltésátviteli) sávot mutat. Ha a komplexet alacsony hőmérsékleten levegőnek tesszük 

ki, metastabilis, zöld színű vas(III)-tiofenol részecske keletkezik, amely szobahőmérsékleten 

(μ-oxo)divas(III) komplexre és diszulfidra bomlik. A μ-oxo-divas(III) komplexben levő O-O 

kötés homolitikusan felhasad és kialakul az FeIV=O átmeneti forma, amelyet egy újabb 

kiindulási Fe(II)-komplex vas(III)-tiofenol komplexszé redukál. Egyébként ez az 

autooxidációs séma hasonló a vas(II)-porfirinekben tapasztaltakhoz. A különbség az, hogy itt 

a végtermék egymagvú komplex, mely ESR mérésekkel kimutatható, míg a vas(II)-porfirin 
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rendszereknél kétmagvú μ-oxo-komplex az autoxidáció terméke. E modellkomplexek 

spektroszkópiai jellemzői jó összhangban vannak a fehérjekomplexek hasonló adataival. 

 

2.4. Dioxigenázok és modellezésük 

 

 A dioxigenázok az oxidázok meglehetősen népes csoportjának egyik fő típusát képviselik. 

Ahogy a bevezetőben említettük, ezek az enzimek az aktiválandó dioxigén molekula mindkét 

oxigénatomját beépítik a szubsztrátum molekulá(k)ba. Ha mindkét oxigén atom egy 

szubsztrátum molekulába épül be, akkor un. intramolekuláris dioxigenázról, míg ha két 

szubsztrátum molekula veszi fel a dioxigén egy-egy oxigénatomját, akkor un. 

intermolekuláris dioxigenázról beszélhetünk. Ez utóbbira példa az un. α-ketoglutarát-függő 

dioxigenáz, amelynél az egyik oxigénatom az  α-ketoglutársavba épül be, amely ezáltal 

szukcinsavvá alakul, míg a dioxigén molekula másik oxigén atomja a szubsztrátum 

molekulába hidroxicsoportként épül be, vagy pedig karboxilcsoportként az aldehidcsoportba 

kerül.  

 

 

2.4.1. Pirokatechin dioxigenázok  

 

 A címben szereplő vastartalmú, nem-hem-típusú dioxigenázok bakteriális enzimek, melyek 

a talajban található mikroorganizmusokban fordulnak elő és kulcsszerepet játszanak a 

környezetben jelenlévő aromás vegyületek lebontásában ill. átalakításában. Katalizálják a 

lebontási folyamat utolsó lépését, melyben a dihidroxi-benzol származékot aciklusos 

vegyületté alakítják át, a benzolgyűrű egyik kettős kötésének hasításával, amit a szakirodalom 

'aromatic ring cleavage' néven ismer. A dioxigén molekula beépülése ezt a folyamatot kíséri. 

A baktériumok az így létrehozott származékokat használják fel szén-forrásul a 

sejtnövekedésben.  

A dioxigénmolekula beépülésének felfedezését a szubsztrátumba és a dioxigenáz 

elnevezést Hayaishi professzornak köszönhetjük, aki 1955-ben mutatta ki a pirokatechin 

aromás gyűrűjének oxidativ hasítását és a dioxigén molekula beépülését a keletkező 

mukonsavba  pirokatechin oxidáz hatására [42].  
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2.4.1.1. Intradiol-típusú pirokatechin dioxigenázok és modellezésük 

 

 A nem-hem-típusú pirokatechin dioxigenázok közül ezek a legalaposabban  

tanulmányozott enzimek, amelyek aktív centrumukban vas(III)iont tartalmaznak. Ez a 

vas(III)ion rendkívül gazdag spektroszkópiai tulajdonságainak tudható be. Az enzimek az 

alábbi reakciót katalizálják: 

 

OH

OH

COOH
COOH

(9)

 

Ebben a csoportban az egyik leginkább vizsgált intradiol-típusú enzim a protokatechuát-3,4- 

dioxigenáz (3,4-PCD), melyet a Pseudomonas putida nevű baktériumból izoláltak [43]. 

Rendelkezésünkre áll egy sor szubsztrátummal ill. inhibitorral alkotott enzim-szubsztrátum 

komplexének kristályszerkezete is [44, 45, 46]. Az enzim aktív helyén a vas(III)ion 

helyezkedik el trigonális bipiramisos környezetben. Az öt ligandumból kettő hisztidin, kettő 

pedig tirozin, míg az ötödik koordinációs helyet az oldószerből származó molekula foglalja el. 

EXAFS mérések alapján [47] ez a 3,4-PCD esetében OH-csoport. Az egyik tirozin, az egyik 

hisztidin és a hidroxocsoport az ekvatoriális helyet foglalja el, míg a másik tirozin és hisztidin 

molekula az axiális pozíciókat. Az enzim-szubsztrátum komplex szerkezetvizsgálataiból 

kiderült, hogy a szubsztrátum 3,4-dihidoroxi-benzoát (protokatechuát) kétfogú ligandumként 

kötődik a központi vas(III)ionhoz oly módon, hogy közben leszorítja az OH-csoportot és az 

axiális helyzetű tirozint is [44, 45]. A protokatechuát molekula koordinálódása a vasionhoz 

aszimmetrikus, a két Fe-O kötés hossza közti különbség 0,2 Å. Ez az aszimmetrikus 

kelátképződés kulcsfontosságú momentum az enzim működési mechanizmusában [50]. Az 

enzim működési mechanizmusára utaló számtalan spektroszkópiai adatból tudjuk, hogy a 

nagyspinszámú, központi vas(III)ion megtartja +3-as oxidációs állapotát az egész katalitikus 

ciklus alatt [48]. Nincs spektroszkópiai bizonyíték arra, hogy kettes oxidációs állapotú vasion 

is résztvenne a folyamatban. Ezek a tények arra mutatnak, hogy a dioxigén nem a fémionhoz 

kötődik (ellentétben a monooxigenázok esetében tapasztaltakkal), hanem az aktivált 

szubsztrátum molekulán támad. A központi fémion szerepe tehát a szubsztrátum aktiválásában 

van, mely így már közvetlenül tud reagálni a dioxigén molekulával. Ezt a megállapítást ill. 

elképzelést alátámasztja az a kísérlet is, melyben az enzim-szubsztrátum komplex nitrogén-

monoxiddal szembeni reaktivitását vizsgálták dioxigén helyett [49]. Utóbbi esetében nincs 
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reaktivitás, de ha a központi vas(III)iont hozzáadott redukálószerrel vas(II)-es állapotba 

hozzák, aktivitás figyelhető meg. Tehát a katalitikus folyamat első lépésében a szubsztrátum 

pirokatechin származék kétfogú ligandumként, dianionos formában koordinálódik a 

vas(III)ionhoz, létrehozva egy négyzetes-piramisos geometriájú enzim-szubsztrátum 

komplexet [50]. A (10) folyamatban látszik, hogy ez a komplex szemikinon-gyök karakterrel 

bír, és ezért a dioxigén meg tudja támadni a szubsztrátumot, létrehozva egy átmeneti alkil-

peroxo-vas(III) komplexet. Az utóbbi un. Criegee-típusú átrendeződésen keresztül mukonsav-

anhidrid származékká alakul [(11) reakció] A savanhidrid mellett keletkező Fe(III)-OH 

részecske nukleofil támadást intéz az anhidrid ellen, melyből így nyílt gyűrűs dikarbonsav 

származék keletkezik [50]. 
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A pirokatechin dioxigenázok első funkcionális modelljét Funabiki írta le, aki egyszerű 

vas(III)-sóval katalizált rendszereket vizsgált [51,52]. Vizes vagy vízmentes rendszerben, 

tetrahidro-furánban vagy dimetil-formamidban, mint oldószerben, vas(III)-klorid 

katalizátorral reagáltatta a H2dtbc szubsztrátumot. Jó hozammal kapott intradiol-típusú 

hasadási termékeket, de emellett a kinon is keletkezett (dtbq). A vassó tehát nem szelektív 

katalizátor.  

Ezzel a kísérlettel Funabiki bemutatta, milyen fontos a modell-komplexekben 

alkalmazott ligandumok szerepének ismerete ahhoz, hogy a katalitikus reakcióban minél jobb 

szelektivitást érhessünk el. Fontos eredmény, hogy ebben a vassót tartalmazó rendszerben 
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UV-látható, Mössbauer- ill. ESR-spektroszkópiai módszerekkel kimutatták mind a 

szemikinonáto-vas(II)-, mind a pirokatechináto-vas(III)komplexek jelenlétét. Emellett  vas-

piridin ill. vas-bipiridin komplexeket is alkalmazott a kívánt aktivitási szint elérése céljából. 

Ezen esetekben érdekes módon mind intra-, mind extradiol típusú hasadási termékek 

keletkeztek és a katalizátorkomplex pontos összetétele sem adható meg az egy-, ill. kétfogú 

ligandumok használata miatt (py, bipy). 

  A kezdeti kísérletek után Weller, Weser, Que és munkatársai végezték az intradiol típusú 

dioxigenázok első szisztematikus, funkcionális modellezését. Az általuk használt első 

rendszer a nitrilo-triacetát-vas(III) komplex volt, amely metanolban, vagy dimetil-

formamidban, vizes borát puffer (pH = 8,5) jelenlétében , szobahőmérsékleten, atmoszférikus 

O2-nyomáson  a H2dtbc szubsztrátumot kb. 80%-os kitermeléssel intradiol-típusú furanon-

származékká alakította 4-7 nap alatt [53]. 

A csoport további, négyfogú, 'tripód' jellegű ligandumok sorával állított elő vas(III) 

komplexeket. Az alkalmazott ligandumok ammónia származékok, és az NL3 általános 

képlettel írhatók le. Que és munkatársai [50] az L ligandumot szisztematikusan változtatták a 

fenol származékoktól a karboxilátokon át a piridinig, ezzel 'hangolva' a ligandumok 

elektrondonor képességét, amely a központi vas(III)ion Lewis-aciditását befolyásolja. A 

kísérletekből kiderült, hogy egyértelmű összefüggés mutatkozik a katalizátor-komplex 

aktivitása és a központi fémion Lewis-aciditása között. Ez utóbbi követhető a pirokatechin-

szemikinon oxidáció redoxipotenciáljának mérésével. Önmagában viszont a vas(III)ion 

Lewis-aciditása nem elegendő a reaktivitás megítéléséhez, ill. növeléséhez, hiszen ha az egyik 

legreaktívabb vas(III)komplex gadolínium(III) analogonját készítették el (tehát ua. a 

ligandum), akkor nem tapasztalható katalitikus aktivitás [54]. Ezek szerint feltétlenül 

szükséges, hogy a fémion redox-aktív is legyen. Ez a két paraméter együtt növeli a 

katalizátor-szubsztrátum-komplex gyökös jellegét, ami fontos momentum a mechanizmusban, 

hiszen a gyökös karakter szükséges ahhoz, hogy a dioxigénmolekula kötődni tudjon a 

szubsztrátumhoz (ld. a mechanizmust). 

Az egyik legreaktívabb intradiol dioxigenáz modellvegyület a vas(III)-TPA komplex 

[53], amelynek jelenlétében a H2dtbc szubsztrátum dioxigénnel percek alatt 98%-os 

kitermeléssel furanonná oxidálható. A hasonló, négyfogú, nitrogén donoratomú 

ligandumokkal előállított vas(III)komplexek tehát jó dioxigenáz modellek, mivel a    

négyfogú koordináció jól utánozza az intradiol dioxigenázok aktív helyén érvényes 

koordinációs viszonyokat. 
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2.4.1.2. Extradiol-típusú pirokatechin dioxigenázok és modellezésük 

 

 A címben szereplő enzimek szintén vastartalmú, nem-hem-típusú metalloproteinek, de 

egyik fő különbség az intradiol-típusú társaival szemben, hogy az enzim aktív helyén vas(II)- 

ion van, bár kis számban vannak mangán(II)iont tartalmazóak is. Az extradiol dioxigenázok 

a következő reakciót katalizálják: 
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Ez az un. extradiol-típusú hasítási reakció, amely a talajban előforduló dihidroxi-benzol 

származékoknak az intradiol-típusú reakcióknál jóval általánosabb lebontási sémája [50]. 

Példaként említhető a Pseudomonas arvilla-ból származó pirokatechin-2,3-dioxigenáz, a 

Pseudomonas LB400-ból nyerhető 2,3-dihidroxi-bifenil-1,2-dioxigenáz vagy a Sphingomonas 

paucimobilis SYK-6-ból kivonható protokatechuát-4,5-dioxigenáz [53]. Ezekben és a többi 

extradiol-dioxigenáz típusú enzimben is az aktív helyen lévő vas(II)ionhoz három faciális 

aminosav (két hisztidin és egy glutamin) és két vízmolekula koordinálódik Az utóbbi kettőt a 

kötődő pirokatechin szubsztrátum molekula cseréli le.  

 Hasonlóan az intradiol-típusú enzimekhez, a szubsztrátum koordinálódása a vas(II)-ionhoz 

itt is megelőzi a dioxigén kötődését, amely viszont ebben az esetben a fémionhoz 

koordinálódik és nem a szubsztrátum molekulán támad. A szubsztrátum kötődése jelentősen 

megnöveli a dioxigén affinitását a fémionhoz, valószínűleg az Fe(III)/Fe(II) rendszer 

redoxipotenciáljának csökkenésén keresztül, amit a szubsztrátum koordinálódása idéz elő. A 

katalitikus reakció első lépésében tehát a pirokatechin pirokatechináto monoanionként 

koordinálódik az aktív helyen levő vas(II)ionhoz, síknégyzetes piramisos geometriát alakítva 

ki a fémion körül. Ez a koordináció is aszimmetrikus, a két Fe-O kötés hossza közötti 

különbség 0,2 - 0,4 Å, jó összhangban azokkal a kísérleti eredményekkel, amelyek a 

szubsztrátum monoanionként történő kötődését igazolják vas(II)-pirokatechinátokomplexek 

előállításán keresztül [53]. A mai napig keveset tudunk azokról a mechanizmus-lépésekről, 

amelyek a dioxigén bekötése után következnek. Az utolsó még kimutatható lépés a 

szubsztrátum molekula koordinálódása az aktív helyen lévő vas(II)ionhoz. Enzim-

szubsztrátum-dioxigén komplexet mindezidáig nem sikerült kimutatni a katalitikus ciklusban, 
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de ebben az esetben is használták a már jól bevált nitrogén-monoxidot (NO), mint dioxigént 

helyettesítő molekulát. Ezek ellenére nem tudjuk pontosan, hogyan vándorolnak az elektronok 

a szubsztrátumról a dioxigénre. Mindazonáltal, a nagyszámú szerkezeti és spektroszkópiai 

adat alapján felvázolható egy valószínű reakciómechanizmus. A szubsztrátum kötődése után a 

dioxigén koordinálódik a központi fémionhoz, majd elektronvándorlás játszódik le a 

dioxigénről a vasion közvetítésével a szubsztrátum irányába, ami a következő képlettel 

érzékeltethető:  
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A gyökös jellegű két molekularész között szén-oxigén kötés alakul ki. Az így keletkező 

hidroperoxid-származék Criegee-átrendeződésen keresztül a 17 héttagú gyűrűs lakton-

származékhoz vezet, amely az extradiol hasítási termék(ek)re hidrolizál.  
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Az extradiol-típusú dioxigenázok modellezésére irányuló kísérletek száma jóval kisebb, mint 

az intradiol enzimek esetében. Ennek egyik oka, hogy nagyon nehéz az FeII(L)(dtbc) típusú 

átmeneti modellkomplexek izolálása. De még ha ez sikerül is, a köztitermékek atmoszférikus 

körülmények között gyorsan továbboxidálódnak a megfelelő vas(III) komplexszé. Az első 

funkcionális modellvizsgálatokat Funabiki és munkatársai végezték [52,55,56,57], akik 

FeCl2.4H2O-t ill. FeCl3-ot és ezek piridin származékait használták katalizátorként szerves 

oldószerben és ezek jelenlétében vizsgálták a H2dtbc katalitikus oxidációját. Ezekben a 

rendszerekben benzokinon (dtbq) mellett mind extradiol, mind intradiol jellegű hasadási 

termékeket sikerült kimutatni. Amikor FeCl2.4H2O-t használtak vizes tetrahidro-furán 

rendszerben, mint oldószerben, akkor elsősorban az extradiol-típusú hasadási termékek 

keletkeztek. Ezekben a rendszerekben nagyon sokfajta vasvegyület van jelen és a rendszer 

ebből eredő bonyolultsága miatt a mechanizmus leírása szinte lehetetlen. Hasonló 
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nyomvonalon haladva, Bugg és munkatársai szintén vas(II)- és vas(III)-halogenideket 

használtak a H2dtbc katalitikus oxidációjára metanolban 1,4,7-triaza-ciklononán (TACN), 

mint háromfogú ligandum és piridin, mint bázis jelenlétében [58,59]. 
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A bázis jelenléte elősegíti a Criegee-átrendeződést, amely fontos lépése a mechanizmusnak. 

Ebben a rendszerben a reakció folyamán 50%-ban jelenik meg a 2-hidroxi-mukonsav-

szemialdehid-metilészter extradiol termék az intradiol monometil-mukonát mellett. 

Ugyancsak fontos megfigyelés, hogy vas(II)komplexet alkalmazva, az extradiol/intradiol 

termékek aránya 7, míg ugyanez az arány vas(III) komplex esetén csak 2. Ez a kísérleti 

eredmény jól tükrözi, hogy az extradiol dioxigenáz hatást kiváltó enzimek vas(II)-tartalmú 

enzimek. A szubsztrátum aromás gyűrűjének hasadása (cleavage) nem figyelhető meg abban 

az esetben, ha a TACN ligandum vegyesen tartalmaz oxigén és nitrogén donoratomokat, 

valamint ha a központi ion mangán, réz vagy kobalt, és ha a makrociklusban a szénatomok 

száma eltér az eredeti TACN-hez képest. A katalitikus reakció piridin nélkül is lejátszódik, ha 

mononátrium-pirokatechinátot használunk. A dinátrium-pirokatechinát hatástalansága 

megerősíti, hogy a pirokatechin szubsztrátum a vas(II) központi ionhoz monoanionként 

koordinálódik.   

 Extradiol dioxigenáz aktivitást sikerült vas(III) komplexekkel is kiváltani. Dei és csoportja 

az [Fe(III)(TACN)(dtbc)]Cl sót (19) használták modellkatalizátorként és 35%-os 

kitermeléssel kaptak extradiol termékeket [60]. Ito és Que szerint ugyanezzel a 19 

komplexszel diklór-metán oldószerben, AgBF4 és piridin jelenlétében a reakció csaknem 

kvantitatíve extradiol-termékekhez vezet [61]. 
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Ez a rendszer az olyan vas(III)iont tartalmazó metalloenzimeket modellezi, melyek néhány 

pirokatechin származék esetén extradiol-típusú dioxigenáz hatást is mutatnak. 

Az extradiol-típusú dioxigenázok funkcionális modellezésére tehát olyan komplexek 

ígérkeznek megfelelőnek, amelyekben az N3 háromfogú ligandum faciális elrendezésben 

koordinálódik a vas(II)ionhoz, a pirokatechin modellszubsztrátum pedig monoanionként 

kötődik. 

 

Modell mangánkomplexek 

 A természetben kis számban léteznek olyan extradiol-típusú dioxigenáz enzimek is, 

amelyek aktív centrumukban mangán(II)iont tartalmaznak. 

A Caneschi és Dei által előállított [Mn(CTH)(dtbc)Y] komplex (CTH = 5,7,7,12,14,14-

hexametil-1,4,8,11-tetraaza-ciklotetra-dekán; Y = BPh4
-, ClO4

-), katalizálja a H2dtbc 

oxidációját. A reakció nem teljesen szelektív, mert gyengén poláros oldószerben az oxidációs 

termék 60%-ban dtbq, 40%-ban pedig extradiol-típusú 3,5- vagy 4,6-bisz(1,2-dimetil-etil)-

2H-piranon [62].  

Funabiki és munkatársai előállították az [Mn(TPA)(dtbsq)(BPh4)] komplexet, amely 

levegőn csak a dtbq oxidációs termék képződését katalizálja [63]. 

 

 

2.4.2. Lipoxigenázok és modellezésük 

 

 A lipoxigenázok csoportjába tartozó dioxigenáz-enzimek állatokban és növényekben 

található egymagvú, nem-hem-típusú, vastartalmú metalloproteinek, amelyek a zsírsavakban 

lévő 1,4-dién-egység(ek) sztereo- ill. regioszelektív dioxigénezését katalizálják a megfelelő 

hidroperoxid-származékká: 

....... .......
OOH

....... ....... (13)

 

A növényi lipoxigenázok szubsztrátum molekulája általában a linolénsav, amely a növény 

növekedésének szabályozásában és sérülés esetén a sérült szövet regenerálódásában játszik 

fontos szerepet. Az emberben jelenlévő lipoxigenázok a leukotriének és lipoxinok 

bioszintézisében vesznek részt, oly módon, hogy katalizálják e szintetikus reakció egyik 

lépését, amelyben az arachidonsav peroxidációja történik. A leukotriének és lipoxinok 
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egyébiránt számos gyulladási folyamatban megjelennek és a tumoros sejtek növekedésének 

szabályozásában is szerepet játszanak [64, 65, 66]. 

A szójababból izolált különböző lipoxigenáz enzimekeről kristályszerkezeti adatok is 

rendelkezésünkre állnak. Kiderült, hogy az aktiv helyen nagyspinszámú torzult oktaéderes 

koordinációjú vas(II)ion található. Ezt a központi vas(II)iont összesen háromféle aminosav 

veszi körül: aszparagin, hisztidin és izoleucin. A hat koordinációs helyből hármat a három 

hisztidin nitrogén foglal el, az izoleucin a karboxicsoport egyik oxigénatomján keresztül 

kötődik a vasionhoz, elfoglalva a negyedik helyet, és ugyancsak karboxi-oxigénen keresztül 

kapcsolódik, bár csak gyengén, az aszparagin [67]. Az utóbbi aminosav helyét erősen kötődő 

hisztidin is elfoglalhatja, mint például a nyúlból származó lipoxigenázban [68]. A hatodik 

koordinációs helyet vízmolekula foglalja el (20). 
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Általában elmondható, hogy az aktív hely imént vázolt koordinációs szerkezete azonos 

az emlősökből származó többi lipoxigenáz esetén is. Ez a hisztidinben gazdag aktív hely nagy 

redoxipotenciált kölcsönöz az enzimben levő Fe(III)/Fe(II) rendszernek, melyet 0,6 V-ra 

becsültek a standard hidrogén-elektródhoz viszonyítva. Ez a magas redoxipotenciál a 

katalitikus folyamatotban kulcsszerepet játszik [69]. 

Az intradiol-típusú pirokatechin dioxigenázokhoz hasonlóan [70,71], a lipoxigenázok 

katalitikusan aktív formája szintén vas(III)iont tartalmaz. Ha az izolált enzimet (inaktív 

forma) levegőn reagáltatjuk a zsírsav szubsztrátummal, kezdeti indukciós szakasz figyelhető 

meg, amelyben nincs katalitikus reakció. Ahogy a zsírsav (nem enzimatikus) autooxidációs 

folyamatban hidroperoxid-származékká alakul, megindul a vas(II) enzim oxidációja vas(III) 

formává, amely már enzimatikusan aktív. Ekkor az enzimaktivitás növekedni kezd [72]. Az 

aktív enzimet spektroszkópiásan vizsgálva azt találták, hogy 350 nm-es hullámhosszon 

elnyelést mutat (sárga kromofórként), amit a hidroxo→vas töltésátvitel okoz. A lipoxigenáz 

enzim aktív formájában tehát a központi vas(III)ion körül a hatodik koordinációs helyet  

hidroxo ligandum foglalja el, amit az EXAFS mérések egyértelműen alátámasztanak:  az 1,9 
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Å-ös Fe-O kötéstávolság Fe(III)-OH kötésnek felel meg [73]. A katalitikus folyamatban tehát 

ez az aktiv Fe(III)-OH-komplex reagál a szubsztrátum zsírsavmolekulával. Ez a folyamat 

legérdekesebb lépése: a hidroxokomplex a szubsztrátum allilhelyzetű C-H kötésének 

hasadását váltja ki. Az enzimmel elvégzett kinetikai mérések alapján ez a 

sebességmeghatározó lépés, amely rendkívül nagy, kb. 50-es deutérium kinetikus 

izotópeffektust mutat, tehát valószínűleg kvantummechanikai alagút-hatással kell számolnunk 

[74]. Sűrűségfunkcionál számítások szerint ez a folyamat proton-csatolt elektrontranszfer 

lépésként értelmezhető, amelyben az allilhelyzetű proton az Fe(III)-OH részre vándorol, 

melyet elektronvándorlás kísér a szubsztrátum anionról a vas(III)ionra [75]. Tehát amikor az 

aktivált formájú lipoxigenáz enzim dioxigén jelenlétében reagál a szubsztrátum zsírsavval, 

kialakul egy átmeneti komplex, amelyben a vas(III)ion körül a hatodik koordinációs helyet 

(amelyet előzőleg a H2O, majd az OH-csoport töltött be) most az ROO• alkil-peroxo csoport 

foglalja el. Ez az Fe(III)-OOR komplex termikusan instabilis, fotolabilis részecske, amely 

ezután 'elereszti' a hidroperoxi-zsirsav termékmolekulát, miközben visszaalakul az enzim 

aktív Fe-OH formájává [76].  

A lipoxigenázban található aktív hely szerkezeti sajátosságainak felderítésése céljából több 

szerkezeti modellt is előállítottak és vizsgáltak. Egyik érdekesség az aszparagin koordinációja 

az amid-oxigénen keresztül a vasionhoz, ami a vas bioinorganikus kémiájában meglehetősen 

szokatlan jelenség. Egyik ilyen komplex az [Fe(II)(BPGm)(O2CCH3)(CH3OH)](BPh4)] (21), 

ahol BPGm = N-bisz(2-piridil-metil)-glicin-amid) [77]. 

II

N

N

Fe
O

O

O
N
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      (21) 

 

A röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatból kiderült, hogy ebben a komplexben a vas(II)ion 

körül három nitrogén donoratom, egy karboxi-oxigén és egy amid karbonil-oxigén 

donoratomja helyezkedik el, a hatodik koordinációs helyet pedig egy metanolmolekula 

oxigénatomja foglalja el. A ligandumok ilyen kombinációja, és a központi fémion 

koordinációs környezete megfelel a szójababból származó lipoxigenáz enzim aktív helyén 

található szerkezetnek, bár ebben a komplexben az Fe-Oamid kötés (2,185 Å) sokkal rövidebb, 
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mint a megfelelő kötéstávolság az enzimben. A lipoxigenázban talált hosszabb Fe-OAsn 

kötéstávolság (3 Å) tehát az enzim fehérjeszerkezetének következménye. 

A lipoxigenáz enzim aktív formájának másik érdekessége a fentebb már taglalt 

Fe(III)-OH részlet, mely a szubsztrátum allil-helyzetű C-H kötésének hasításában vesz részt. 

E folyamat, ill. az Fe(III)-OH speciesz modellezése már egyáltalán nem könnyű feladat, 

hiszen az ilyen jellegű komplexek nem stabilisak és erősen hajlamosak oxo-hidas dimerek 

képzésére (Fe(III)-O-Fe(III), μ-oxo dimerek) [78]. Nagy térigényű neopentil-csoportok 

beépítése útján Ogo és munkatársai sikerrel állították elő az 

[Fe(III)(TNPA)(OH)(O2CR)]ClO4] (22), TNPA = trisz(6-neopentil-amino-2-piridil-metil)-

amin modellkomplexet [79]. 

IIIN Fe N

N

N

OH

O

OH NH
NH

NH

     (22) 

 

Ebben a komplexben az OH ligandumot nagy térigényű csoportok veszik körül és szinte 

blokkolják, miközben a ligandum amin-nitrogénjei is hidrogénhíd-kötést létesítenek az OH-

csoporttal. Ezek a szerkezeti tényezők stabilizálják a modellkomplexet. Az Fe(III)-OH kötés- 

távolság 1,873 Å , jó egyezésben a szójabab aktív lipoxigenáz enzimjében talált távolsággal 

(1.9 Å, EXAFS) [73]. 

A lipoxigenáz rendszer harmadik érdekessége az átmeneti Fe(III)-OOR alkil-peroxo-

komplex. A kísérleti adatokból ismeretes, hogy ha az aktív lipoxigenáz enzimet dioxigén 

jelenlétében szubsztrátummal (zsírsav) vagy feleslegben vett hidroperoxi-zsírsav termékkel 

reagáltatjuk, akkor lila kromofór képződik, amely 585 nm-en mutat elnyelést. Hogy az ekkor 

keletkező speciesz egy Fe(III)-OOR típusú enzim-termék-komplex, azt alapvetően modell 

tanulmányokkal sikerült alátámasztani. Az első ilyen modell-komplex az [Fe(II)(6-Me3-

TPA)(κ2-O2CPh)]BPh4 volt, amit ha feleslegben vett terc-butil-hidroperoxiddal reagáltattak, 

akkor kialakult egy átmeneti rózsaszínű kromofór, ami az 510 nm-en mutat elnyelést [80]. 

Raman-spektroszkópiás módszerrel kimutatható, hogy ezt az elnyelést az alkil-
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peroxo→vas(III)  töltésátvitel okozza. Az  így keletkezett, [Fe(III)(6-Me3-TPA)(OOtBu)-

(O2CPh)]+ képlettel leírható komplexet az elektrospray ionizációs tömegspektrometria 

módszerével mutatták ki [81]. 

A lipoxigenáz működésében észlelhető nagy deutérium kinetikus izotópeffektust, 

amely a szubsztrátum allil-helyzetű C-H kötésének homolíziséhez rendelhető, mindezidáig 

nem sikerült modellezni.  
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az MTA Kémiai Kutatóközpontban a Biomimetikus Katalízis osztályon korábban 

részletesen vizsgálták a pirokatechin oxidáz enzim funkcionális modellezését bisz(dimetil-

glioximáto)-kobalt(II), röviden kobaloxim(II), és bisz(dimetil-glioximáto)vas(II), röviden 

ferroxim(II) komplexekkel. E vizsgálatok célja a modellek működési mechanizmusának 

megállapítása volt elsősorban kinetikai és spektroszkópiai módszerekkel. Disszertációs 

munkám ehhez a tematikához kapcsolódik. Fő célkitűzése a  ferroxim(II) rendszeren szerzett 

tapasztalatok összehasonlítása volt más dioximátovas(II) típusú komplexek viselkedésével, a 

szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggések feltárása útján. 

 A tervezett vizsgálatok elvégzéséhez 3 új dioximátovas(II) komplexet állítunk elő, 

amelyek a ferroxim(II) komplexből vezethetők le. Ezek a [Fe(H2dmdt)]2+, [Fe(Hdmpd)]+ és a  

[Fe(Hdmed)]+. Szerkezeti jellemzésüket folyadékfázisú röntgenszórás, tömegspektrometria, 

Mössbauer spektroszkópia, UV-látható spektrofotometria és kvantumkémiai számítások 

segítségével végezzük. 

Előkísérleteink szerint e három komplex katalitikus aktivitást mutat a 3,5-di-terc-butil-

pirokatechin oxidációjában a megfelelő o-benzokinonná. Részletesen kinetikai vizsgálatokat 

végzünk a három komplex katalitikus aktivitásának jellemzésére. A katalitikus reakciók 

köztitermékeinek kimutatására és vizsgálatára UV-látható spektrofotometriás és ESR 

spektroszkópiás módszert alkalmazunk. 

 A tervezett többoldalú szerkezeti és kinetikai vizsgálatok elvégzésével megállapítjuk a 

pirokatechin oxidáz aktivitás modellezésére alkalmas reakciómechanizmust és a jellemző 

kinetikai paramétereket. Összefüggést keresünk a komplexek szerkezete és kinetikailag 

jellemzett katalitikus aktivitása között.  

 Az elvégzett vizsgálatokkal bővítjük a pirokatechin oxidáz aktivitást modellező 

vaskomplexek körét és információt szerzünk a katalitikus aktivitás természetéről. 
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ 

 

 

A levegőérzékeny vas(II)komplexek előállítását Schlenk-technika alakalmazásával 

végeztem, a szintézishez használt oldószereket (többnyire metanol) nagytisztaságú 

nitrogéngáz átbuborékoltatásával oxigénmentesítettem. 

 A komplexek vas(II)-formiátból és az adott ligandumból készültek. Az előbbit 

kereskedelemből beszerezhető redukált vasporból (Reanal), az utóbbit szintén gyári (Aldrich) 

di-, ill. triaminokból és diacetil-monoximból (Reanal, AnalytiCals) állítottam elő az 5. 

fejezetben részletezett módszerekkel. A műveletek folyamán az oldószer eltávolítására 

olajrotációs vákuumszivattyút (2DS15) használtam szárazjeges-alkoholos csapdával. 

A vas(II)komplexek elemanalízise EA 1108 CHNS-O típusú analizátorral történt, 

amelyhez Agilent 6850 típú gázkromatográfiás egység csatlakozott. 

A ligandumok, ill. a komplexek KBr-pasztilláinak infravörös spektrumainak  

felvételére AVATAR 320 (Thermo Nicolet) FT-IR típusú spektrométert használtam. 

Ugyanezen komponenseknek az UV-látható spektrumát Hewlett-Packard 8453 típusú, 

diódasoros detektorral ellátott spektrofotométeren vettem fel. 

 A vaskomplexek metanolos oldatának tömegspektrumát Perkin-Elmer Sciex API 2000 

típusú készüléken vettük fel, elektrospray ionizációt, ill. APCI (Atmospheric Pressure 

Chemical Ionization) ionforrást alkalmazva, ill. VG ZAB2-SEQ típusú tandem-

tömegspektrometriás rendszeren elektronütközéses ionizáció mellett. 

 Mind a szilárd, mind az oldott komplexek Mössbauer felvételeit az ELTE-n működő 

hagyományos WISSEL típusú spektrométeren készítettük, transzmissziós üzemmódban, a 

folyékony nitrogén hőmérsékletén, Rh-forrást alkalmazva (γ-sugár), melynek aktivitása a 

Co57-nek megfelelő 109 Bq volt. Az izomer eltolódást az α-vashoz képest kapjuk. A 

spektrumok kiértékelése a MOSSWINN nevű programmal történt. 

 Az elkészített ligandumokat 1H-NMR spektroszkópiával ellenőriztük VARIAN UNITY-

INOVA (400 MHz) típusú készüléken. Referenciaanyagként TMS (tetrametil-szilán) szolgált. 

 A vas(II)komplexek 1M-os oldatainak röntgendiffrakciós mérése Philips X'pert-MPD 

típusú diffraktométeren történtek szobahőmérsékleten, transzmissziós üzemmódban, MoKα 

sugárzással (λ = 0,7107 Å).   

A katalitikus oxidáció kinetikai vizsgálatát állandó nyomáson működő, termosztált 

gázbürettában végeztem. A készülék vázlata a 1. ábrán látható. 
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1. ábra. Gázvolumetriás készülék vázlatos rajza 

 

 Az oldószert és a szubsztrátumot bemértem a lombikba, a bemért szilárd katalizátort pedig a 

beejthető edénykébe helyeztem. A készüléket lezárva 30 percig termosztáltam, ami 

elégségesnek bizonyult a termikus egyensúly beállásához. A reakció elindításához a 

mintatartó edénykét a csap elfordításával az oldószerbe ejtettem. Amennyiben trietil-amint 

(TEA) is tartalmazó oldatokat vizsgáltam, ezt a komponenst a szeptumon keresztül  

fecskendeztem be. A dioxigén elnyelés időbeli változását ezután a gázbüretta leolvasásával 

követtem, kiegyenlítve a külső és a belső gáznyomást. Az elnyelt dioxigén mennyiségét (mól 

dm-3) a leolvasott térfogatból számítottam, figyelembe véve a metanol tenzióját és a 

barométerállást. A méréseket a reakcióelegy maximális kevertetése mellett végeztem, 

amelynél a dioxigénfelvétel nem függ a fordulatszámtól. A kinetikai vizsgálatok az így kapott 

O2-elnyelési görbékből számítható kezdeti sebességek (Vk) változásain alapulnak. A 

számításhoz először a kisérleti görbét y = ax/(b+x) típusú görbével illesztettük, majd 

(dy/dx)t=0 kezdeti iránytangens értékét az első derivált analitikai kifejezéséből számítással 

határoztuk meg. E módszerrel elkerülhető volt a kezdeti görbeérintők behúzásával járó 

jelentős hiba. A görbék számítógépes kiértékelése ezáltal lényegesen nagyobb pontossággal 

volt elvégezhető, ami a kezdeti sebességek módszerének ismert előnyeit érvényesülni hagyta. 

 43



A O2-elnyelési sebességek függését a reagensek koncentrációitól nemlineáris illesztéssel 

dolgoztuk fel a MicrocalTM OriginTM 5.0 szoftver felhasználásával. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

5.1.  Az új katalizátorkomplexek előállítása és jellemzése 

 

5.1.1. A vas(II)-formiát előállítása 

  

 30 cm3 hangyasavat (Merck) és ugyanennyi desztillált vizet tartalmazó elegybe 2g (35,7 

mmol) redukált vasport mértem be és addig forraltam az oldatot reflux alatt, 

védőatmoszférában (nitrogén), míg az összes vaspor el nem reagált (kb. 2-3 óra).: 

Fe0  +  2 HCOOH  + 2 H2O           FeII(HCOO-)2 • (H2O)2  +  H2  

A kapott homogén, halványzöld színű Fe(II) oldatot forrón átszűrtem, így megszabadulva a 

vaspor szénszennyeződésétől. Az átszűrt oldatot vízlégszivattyúval addig töményítettem, 

amíg elkezdett kiválni a fehér vas(II)-formiát. Ezután az oldatot jégfürdőben lehűtöttem, a 

kivált anyagot Schlenk-technikával szűrtem és analitikai tisztaságú acetonnal szárítottam. A 

kapott hófehér vas(II)-formiát tisztaságát kromatometriás titrálással ellenőriztem és Schlenk-

edényben tároltam az oxidáció elkerülése miatt. A kapott FeC2H6O6 vassó tisztasága 97-98 %. 

 

 

5.1.2. Az alkalmazott ligandumok előállítása  

 

 A  kísérleteinkben használt dioxim típusú ligandumok előállítása diacetil-monoxim (dm) 

és egy diamin-  ill. triamin komponens kondenzációjával történt az irodalomban leírt módszer 

[83] módosításával. A három ligandum előállítási reakcióját a (14) általános egyenlet adja 

meg. 

 

H2N-R-NH2  +  2 CH3CO-C(CH3)NOH          R[N=C(CH3)-C(CH3)=NOH]2  + 2 H2O      (14) 

                                       (dm)                                                 

ahol R =    -CH2-CH2-NH-CH2-CH2- (dt),  -CH2-CH2-CH2- (pd), vagy   -CH2-CH2- (ed) 

 

A dioxim-típusú ligandumok kétbázisú savak, amelyek rövidített nevét a komponensek 

nevének rövidítéséből alakítottuk ki (dm = diacetil-monoxim; dt = dietilén-triamin, pd = 

propilén-diamin, ed = etilén-diamin) az alábbi táblázat szerint. 
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1. Táblázat. A dioxim ligandumok jelölése 

 

Ligandum rövidített képlete Oxim Amin 

H2dmdt diacetil-monoxim (dm) dietilén-triamin (dt) 

H2dmpd diacetil-monoxim (dm) propilén-diamin (pd) 

H2dmed diacetil-monoxim (dm) etilén-diamin  (ed) 

 

 

 Mágneses keverővel ellátott gömblombikba bemértem 98,9 mmol (10 g) diacetil-

monoximot, majd annyi metanolt adtam hozzá, amennyiben éppen feloldódott a teljes 

mennyiség. Kevertetés közben az oldathoz 49,5 mmolnak megfelelő térfogatú dietilén-

triamint, propilén-diamint vagy etilén-diamint csepegtettem. Az így kapott sárgás-barna 

homogén oldatot 5 percig forraltam, kevertetés közben hagytam szobahőmérsékletre hülni, 

majd éjszakára hűtőbe tettem. A másnapra kivált anyagot szűrtem, hideg metanollal mostam, 

majd forró etanolból átkristályosítottam. Az így kapott fehér kristályos H2dmdt, H2dmpd, ill. 

H2dmed ligandumokat 1H-NMR, tömeg- ill. IR-spektroszkópiával ellenőriztük. 
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5.1.3. Az új  vas(II)komplexek előállítása és jellemzése: [FeII(H2dmdt)]2+, [FeII(Hdmpd)]+, 

[FeII(Hdmed)]+

 

 Mágneses keverővel ellátott Schlenk-edénybe adagoltam 1:1 molarányban az adott 

ligandumot, a vas(II)-formiátot és az előzőleg nitrogénnel átbuborékoltatott metanolt. 

Mindhárom esetben azonnal kialakul a sötétlila színű komplex, mely oldva van a metanolban. 

20-30 perc kevertetés után a homogén oldatot átszűrtem, eltávolítva az el nem reagált 

kiindulási anyagokat. Az anyalúgot erős kevertetés közben olajrotációs vákuumszivattyúval 

szárazra pároltam és miután az összes oldószert eltávolítottam (a szárazjeges csapdába) még 

félóráig szívattam. A kísérletekben az így kapott száraz port (komplexet) használtam. 
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Különböző oldószerek alkalmazásával próbálkoztunk, de az előállított komplexek  

kristályosítása (egykristályok növesztése) egyik esetben sem járt sikerrel és mikrokristályos 

anyagot sem sikerült előállítanunk. Ugyancsak eredménytelen volt a különböző vassók 

alkalmazása ill. a formiát anion cseréje BPh4
−, BF4

−, PF6
−, Br−, Cl−, ClO4

− ionokra. Az  

egykristály röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározásra így nem kerülhetett sor. A három új 

vaskomplex szerkezetmeghatározását ehelyett tömény oldatban, a röntgensugár-szórás 

módszerével végeztük (lásd később).  

Az új vaskomplexek szerkezeti jellemzését a következő módszerekkel végeztük:  

 elemanalízis; 

 tömegspektrometria (ES-MS); 

 folyadékfázisú röntgenszórás; 

 kvantumkémiai számítások; 

 Mössbauer-spektroszkópia. 

A kapott eredményeket az alábbiakban ismertetjük. 

 

 

5.1.3.1. Elemanalízis  

 

Elvégeztük a három vaskomplexre az elemanalízist szénre, hidrogénre és nitrogénre. 

Szilárd állapotban az általános összetételek a következők: [FeII(H2L)](HCOO)2,  

H2L = H2dmdt, ill. [FeII(HL)](HCOO), H2L = H2dmpd és H2dmed. Az alábbi táblázatban 

közöljük a vaskomplexek elemanalízis eredményeit, a szén-, hidrogén- és nitrogén tartalmat 

százalékban kifejezve.  

 

 

2. táblázat. Mikroanalízis eredmények a három katalizátorra. Elemi összetétel százalékban 

kifejezve 

Katalizátor Összegképlet C(%) H(%) N(%) 

[Fe(H2dmdt)]2+ FeC14H25N5O6 39,90(40,50) 6,22(6,07) 16,53(16,87) 

[Fe(Hdmpd)]+ FeC13H22N4O6 39,72(40,43) 5,82(5,74) 13,98(14,51) 

[Fe(Hdmed)]+ FeC12H20N4O6 37,91(38,73) 5,72(5,42) 14,77(15,05) 

 

Zárójelben az összegképlet alapján számolt értékeket tüntettük fel. 
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5.1.3.2. Tömegspektrometriás mérések 

 

A három új vaskomplex metanolos oldatainak tömegspektrometriás elemzését electrospray 

ionizációs technikával végeztük. A komplexek legintenzívebb csúcsai a 3. táblázatban 

láthatók.  

 

3. táblázat. A három komplex molekulaionja metanolos oldatban, tömegspektrometriásan 

mérve 

 

Komplex (Fe2+ + L2- + H+)  (m/z) 

[Fe(Hdmdt)]2+ 324,19 

[Fe(Hdmpd)]+ 295,14 

[Fe(Hdmed)]+ 281,11 

 

 

 

5.1.3.3. Röntgenszórás mérések oldatban 

 

Mindhárom komplex  jól oldódik alkoholokban, vízben, ami lehetővé teszi tömény 

(néhány mól dm-3  koncentrációjú)*  oldatok készítését. Meghatároztuk a  komplexek 

metanolos oldatainak röntgensugár szórásgörbéit és ezekből a pár-korrelációs függvényeket . 

 

 

 

 

 

 

 

* Az értekezésben a mól dm-3 = M jelölést használjuk 
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2. ábra. Az új vaskomplexek szerkezeti függvényei metanolos oldatban  

 

Ezzel a módszerrel adott anyag oldatbeli szerkezetét lehet meghatározni, komplexek esetén 

a koordinációs számot és információt szerezhetünk a szolvatációs viszonyokról, valamint a 

ligandum(ok) elhelyezkedésének geometriájáról a központi fémion körül.  
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4. táblázat. [Fe(Hdmed)]+, és [Fe(H2dmdt)]2+ komplexek 1M-os metanolos oldatairól készült 
röntgenszórási mérések eredményei.  
 
n = koordinációs szám 
alsó index 's' = oldószer 
alsó index 'c' = komplex 
σ = a paraméterek szórása Å-ben kifejezve 

 

[Fe(Hdmed)]+

Kötéstípus r (Å) n σ 
komplex 

Fe-N 1,87 (0,01) 4 (0,01) 0,05 
Fe-Os 2,04 (0,01) 2 (0,05) 0,05 
Fe-O 2,98 (0,01) 2 (0,05) 0,07 
Fe-Cc

1 3,01 (0,02) 6 (0,05) 0,10 
Fe-Cc

2 4,20 (0,03) 4 (0,05) 0,20 
N-Os 2,52 (0,02) 4 (0,05) 0,10 
C-Os 3,30 (0,02) 4 (0,05) 0,15 

 
szolvátburok 

Cc-Os 4,18 (0,03) 2 (0,05) 0,20 
Nc-Os 5,22 (0,05) 2 (0,05) 0,25 

oldószer 
Os-Os 2,79 (0,02) 2,8 (0,05) 0,10 
Cs-Os 3,65 (0,03) 6,5 (0,05) 0,20 
Cs-Cs 4,78 (0,03) 4,3 (0,05) 0,25 

[Fe(H2dmdt)]2+

Kötéstípus r (Å) n σ 
 

komplex 
Fe-N 1,92 (0,01) 5 (0,01) 0,08 
Fe-Os 2,08 (0,01) 1 (0,5!) 0,10 
Fe-O 2,98 (0,01) 2 (0,01) 0,07 
Fe-Cc

1 3,01 (0,02) 6 (0,01) 0,10 
Fe-Cc

2 4,20 (0,03) 4 (0,01) 0,20 
szolvátburok 

Cc-Os 4,19 (0,03) 2 (0,10) 0,20 
Nc-Os 5,17 (0,05) 2 (0,15) 0,25 

oldószer 
Os-Os 2,80 (0,02) 3,1 (0,10) 0,10 
Cs-Os 3,60 (0,04) 6,2 (0,12) 0,20 
Cs-Cs 4,80 (0,05) 4,5 (0,10) 0,25 
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Az [FeII(Hdmpd)]+ komplex adatait nem tüntettük fel, mivel gyakorlatilag megegyezik a 

szintén négy nitrogén donoratomot tartalmazó [FeII(Hdmed)]+ komplexszel ezen mérések és 

az ab-inició számítások szempontjából.  

Az adatokból jól látszik, hogy az öt nitrogén donoratomot tartalmazó ligandummal készült 

[Fe(H2dmdt)]2+ komplexben mind az öt nitrogénatom koordinálódik a központi vasionhoz.  

                             

NH
NN

N

CH3

CH3N

CH3

CH3

Fe

OH OH

II

         

  [Fe(H2dmdt)]2+

 

A dietilén-triamin-rész 'középső' szekunder nitrogénatomja és a vasion közötti koordinatív 

kötés hosszabb, mint a másik négy kötés, ami jól látszik a fenti táblázat adataiból is. (a 

táblázatban feltüntetett kötéstávolságok átlagos értékek). Az [Fe(Hdmed)]+ és [Fe(Hdmpd)]+ 

komplexben a négy koordinatív kötés átlagos hossza 1,87 Å. Ez az érték 1,92 Å az 

[Fe(H2dmdt)]2+ komplex esetében. 

II
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CH3

CH3

Fe
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        [Fe(Hdmed)]+                [Fe(Hdmpd)]+

 

 

A folyadék röntgendiffrakciós mérések alapján az alábbi szerkezetek adódnak. Metanolos 

oldatban a két axiális helyzetet 1-1 CH3OH molekula foglalja el. 
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                    [Fe(Hdmpd)(CH3OH)2]+

 

 

 
       [Fe(H2dmdt)(CH3OH)2]2+

 

 

 Az [Fe(Hdmpd)(CH3OH)2]+ komplex jó közelítéssel síknégyzetes szerkezetű, axiális 

helyzetben egy-egy oldószermolekula koordinációjával. A dimetil-glioximáto komplexekhez 

hasonlóan, a kedvező térbeli helyzetű oximáto- és oximcsoport a komplex stabilitását 

jelentősen megnövelő, erős =NO…H…NO=  hidrogénhíd kötés kialakulásához vezet.  

 Ezzel ellentétben, az [Fe(H2dmdt)(CH3OH)2]2+ komplexben hidrogénhíd kötés nem tud 

kialakulni, mivel az ötfogú ligandum sztérikus okokból nem tudja felvenni az ehhez 

szükséges térszerkezetet. A hidrogénhíd kialakulásával járó energianyereség nem tudja 

túlkompenzálni a koordinatív kötések torzulásából eredő veszteséget. Emiatt a második 
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oximcsoport nem is deprotonálódik. A komplexek szerkezetének ezen jellemző vonásait a 

kvantumkémiai számítások is alátámasztják. 

 

 5.1.3.4. Kvantumkémiai  számítások 

 

Az elméleti számítások BLYP kicserélődési funkcionállal történtek TZP bázison, az ADF 

2004.0114 nevű programmal. A folyadékröntgen szórásvizsgálatok eredményei összhangban 

vannak a gázfázisú rendszerekre végzett elméleti számításokkal, amelyek alapján a 3. ábrán 

látható szerkezetek adódnak. Fontos szerkezeti tulajdonság, hogy az [Fe(Hdmed)]+ és  

[Fe(Hdmpd)]+ komplexekben a négy nitrogénatom közel egy síkban van, ezért az oximáto- és 

az oximcsoport között hidrogénhíd kötés kialakulására van lehetőség, ami közelítőleg 

síknégyzetes geometriához vezet. Az [Fe(H2dmdt)]2+ komplexben hidrogénhíd nem jöhet 

létre, mivel a két =NOH csoport közötti távolság túl nagy, közel 4 Å. Ennek következtében az 

[Fe(H2dmdt)]2+  komplex geometriája torzult tertragonális piramisnak felel meg.  

A kvantumkémiai számítások és a folyadékröntgen szórásvizsgálatok eredményei között 

teljes az összhang [82].  

 A kvantumkémiai számításokat Schubert Gábor és mts. végezték (MTA KK, Szerkezeti 

Kémiai Intézet).  

 

 
 

3. ábra: Az [Fe(Hdmed)]+ és [Fe(H2dmdt)]2+ komplexek szerkezete kvantumkémiai 

számítások alapján 
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5.1.3.5. Mössbauer-spektroszkópiás mérések 

 

Vaskomplexek esetén kiegészítő vizsgálati módszerként adódik a Mössbauer-

spektroszkópia [84b]. A Mössbauer-spektrumokból nyerhető paraméterek, az izomereltolódás 

(Isomer Shift, IS) és a kvadrupólus felhasadás (Quadrupole Splitting, QS) összefüggésbe 

hozhatók a vaskomplexek szerkezeti tulajdonságaival. Az izomereltolódás a mag helyén 

érvényes elektronsűrűséget méri, míg a kvadrupólus felhasadás a mag elektromos terének 

inhomogenitására jellemző.  

Felvettük mindhárom vaskomplex Mössbauer-spekrumát, amelyek hasznos kiegészítő 

információval szolgálnak a fent leírtakhoz. Az spektrumokon (4a, 4b, 4c. ábra) két 

komponens látható, ami kis százalékban (max. 5%) jelenlévő vas(III) szennyezésre utal. A 

főkomponens mindhárom esetben kisspinszámú vas(II) vegyület. Jól látható, hogy az IS és a 

QS értéke közel azonos a négy nitrogén donoratomot tartalmazó [Fe(Hdmed)]+ és 

[Fe(Hdmpd)]+ komplex esetén, míg az [Fe(H2dmdt)]2+ értékei ezeknél jelentősen nagyobbak. 

A nagyobb izomer eltolódás azt jelzi, hogy az utóbbi esetben az 'ötödik', szekunder 

nitrogénatom (ld. 3. ábra, 'b' képlet) is koordinálódik a központi vasionhoz, növelve a mag 

helyén érvényesülő elektronsűrűséget, a nagyobb kvadrupólus felhasadás pedig e vaskomplex 

kevésbé szimmetrikus szerkezetét tükrözi. Mindkét eredmény összhangban van a 

folyadékröntgen szórási és a kvantumkémiai eredményekkel.      

 

 

 

 

 

 

 

 

4a. ábra. Az [Fe(Hdmed)]+ komplex Mössbauer-spektruma 

(IS = 0,118 mm/s;  QS = 0,756 mm/s) 
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4b. ábra. Az [Fe(Hdmpd)]+ komplex Mössbauer-spektruma 

(IS = 0,116 mm/s ;  QS = 0,763 mm/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c. ábra. Az [Fe(H2dmdt)]2+ komplex Mössbauer-spektruma 

(IS = 0,224 mm/s;  QS = 0,884 mm/s) 

                                                                               

                                 

 

5.1.3.6. UV-látható spektrofotometriás mérések 

 

 Felvettük mindhárom vas(II)komplex spektrumát, melyeket az alábbi ábrákon tüntettünk 

fel. Mindhárom komplex esetében ugyanaz a jellegzetes töltésátviteli sáv jelenik meg 542 nm 

hullámhossznál. Ennek tulajdonítható mindhárom vegyület oldatainak jellegzetes sötétlila 

színe. 
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5a. ábra. Az [Fe(H2dmdt)]2+ komplex UV-látható spektruma metanolban (0,100 mM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b. ábra. Az [Fe(Hdmpd)]+ komplex UV-látható spektruma metanolban (0,100 mM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c. ábra. Az [Fe(Hdmed)]+ komplex UV-látható spektruma metanolban (0,100 mM) 
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5.2. A katalitikus oxidáció kinetikai vizsgálata 

 

 Megállapítottuk, hogy az 5.1.3. fejezetben ismertetett és jellemzett új vas(II)komplexek 

katalitikus hatást fejtenek ki a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin (H2dtbc) biomimetikus 

(bioutánzó) oxidációjára, tehát a pirokatechin oxidáz enzim modelljeinek tekinthetők.  Ebben 

a fejezetben ismertetjük a három új vas(II)komplex, az [FeII(H2dmdt)]2+, [FeII(Hdmpd)]+ és az 

[FeII(Hdmed)]+  jelenlétében a  reakció mechanizmusának megállapítására irányuló kinetikai 

vizsgálatainkat. Amint a bevezető irodalmi részben említettük, a H2dtbc a különböző vas és 

réztartalmú pirokatechin oxidáz modellek szubsztrátumaként használatos, mivel oxidációja a 

megfelelő o-benzokinonná (dtbq) jól követhető szelektív reakció, amelynek ismerete közelebb 

vihet az enzimatikus folyamat mechanizmusának megértéséhez. 

 

  

5.2.1. A katalitikus oxidáció sztöchiometriája    

 

 E célból a Kísérleti részben ismertetett gázvolumetriás módszerrel követtem az idő 

függvényében az oldat által felvett dioxigén mennyiségét a három katalizátor jelenlétében. Ha 

elegendő időt hagyunk a reakció teljes lejátszódására, a felvett dioxigénmennyiség megfelelt a 

(15) sztöchiometriai egyenletnek, tehát a pirokatechin – kinon átalakulás során a fogyott 

dioxigén teljes egészében vízzé redukálódik. 

                                       H2dtbc + 0,5 O2      ⎯→       dtbq + H2O              (15)  

A sztöchiometria a dtbq termék mennyiségének mérésével is követhető, amit 

legegyszerübben UV-látható spektrofotometriás módszerrel végezhetünk. A 6. ábrán 

bemutatott spektrumsorozat tanúsága szerint, az [Fe(H2dmdt)]2+ komplex jelenlétében a 

kiindulási H2dtbc koncentrációja csökken (550 nm), miközben a termék dtbq koncentrációja 

növekszik (400 nm) az idő függvényében. A spektrumsorozaton 480 ill. 590 nm 

hullámhosszon jól látszik egy-egy izoszbesztikus pont (isosbestic point), amelyben a 

sorozathoz tartozó spektrumok metszik egymást. Az izoszbesztikus pont megjelenése arról 

tanúskodik, hogy a vizsgált reakcióban egyetlen fényelnyelő (abszorbeáló) reaktánsból 

egyetlen fényelnyelő (abszorbeáló) termék keletkezik. (Ehhez hasonlóan lehetséges az is, 

hogy egymással állandó koncentrációarányban lévő reaktánsok, állandó arányban keletkező 

termékek elegyéhez vezetnek.) Esetünkben az izoszbesztikus pont fellépése arra mutat, hogy  

a fényelnyelést mutató H2dtbc reaktánsból az ugyancsak fényelnyelő dtbq termék 
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felhalmozódó és egyúttal fényelnyelő köztitermék megjelenése nélkül alakul ki. Ezzel együtt 

természetesen létezhetnek és léteznek is a spektrofotometriás kimutathatósági határ alatt 

maradó, de a mechanizmus szempontjából fontos közbenső termékek, pl. szabad gyökök, 

amelyek speciális módszerrel (ESR spektroszkópia) detektálhatók.  

 

6. ábra. A 3,5-di-terc-butil-o-benzokinon képződését kísérő spektrális változások (A404 nő, 

A550 csökken)  a (15) reakcióban,   [Fe(H2dmdt)]2+  katalizátor jelenlétében. [Fe]o = 0,110 

mM, [H2dtbc]o = 0,790 mM, oldószer metanol, T =  25oC,  Δt = 0 - 150 s   

 

   A sztöchiometria kérdésében fontos információs forrás Speier és Tyeklár közleménye 

[84a], amelyben a szerzők kimutatták, hogy vizes metanolban a dtbq oxidálható hidrogén-

peroxiddal. A lejátszódó reakciókban gyűrűhasadással járó termékek keletkeznek, amelyek 

a bioutánzó reakciók külön kategóriájába tartoznak. Vizsgálataink során a dtbq 

mennyisége megyegyezett a (15) reakció alapján várható értékkel, tehát ezt a 

mellékreakciót nem kellett figyelembe vennünk. 

 

5.2.2. Kinetikai mérések TEA nélkül 

 

A kinetikai méréseket állandó nyomáson, gázvolumetriás módszerrel, a O2-elnyelés  

kezdeti sebességének (Vk) mérésével végeztem látszólagos elsőrendű körülmények között. A  

kiindulási szubsztrátumkoncentráció minden mérésnél legalább tízszerese volt a kiindulási 

katalizátorkoncentrációnak. Ebben az esetben a szubsztrátum koncentrációjának csökkenése 
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kis konverziónál elhanyagolható, tehát az [S] ≈ [S]o feltétel érvényesnek tekinthető. A 

látszólagos elsőrendű körülmények biztosítása egyszerüsíti a kinetikai számításokat. 

A vizsgált folyamat kinetikai szempontból fontos vonása, hogy bár a reakció a 

folyadékfázisban (metanolos oldatban) játszódik le, a fogyott dioxigén pótlása a gázfázisból a 

gáz-folyadék fázishatáron keresztül történik fizikai transzportfolyamat révén. Az oldódás és 

az oldatban lejátszódó kémiai reakció egymást követő (soros) folyamatok. A kémiai reakció 

transzporthatástól mentes vizsgálata csak akkor lehetséges, ha a gázoldódás sebessége elég 

nagy ahhoz, hogy a gázkomponens stacionárius oldatbeli koncentrációja elérje a gáz 

(egyensúlyi) oldhatóságának értékét, másszóval a reakció alatt az oldat végig telítve legyen 

dioxigénnel. A gázoldódás sebességét több tényező befolyásolja, így az edény alakja, a benne 

lévő oldat mennyisége, a keverés intenzitása, stb. Gyakorlati célokra alkalmas kritérium a 

mért gázelnyelési sebesség függetlensége a keverő fordulatszámától. A kémiai reakció akkor 

tekinthető függetlennek a transzportkontrolltól, amikor a mért reakciósebességet a keverés 

intenzitásának további növelése már nem befolyásolja. Méréseinket olyan körülmények 

között végeztük, amelyek között ez a feltétel teljesült, tehát az O2-elnyelés már függetlenné 

vált a keverés intenzitásától. Igy tehát kinetikai eredményeink a tényleges kémiai reakcióra 

vonatkoznak. 

 A 7. ábrán tipikus gázvolumetriás mérési görbe látható. Ezt az egyedi görbét olyan 

méréssorozatból választottam ki, ahol állandó szubsztrátum koncentráció mellett, különböző  

kiindulási katalizátor koncentráció jelenlétében mértem a dioxigén felvételt (5b. táblázat) az 

idő függvényében. Az első három-négy pontra egyenest illesztve, megkapjuk a reakció 

kezdeti sebességét, amely ebben a konkrét esetben 5,540 M s-1. Ha  a kezdeti sebességet ezzel 

az egyszerű lineáris illesztéssel nem lehet megállapítani, akkor nemlineáris illesztést kell 

végrehajtani. Ilyen eset látható a 8. ábrán, amelyen már az első pontok sem esnek egy 

egyenesre. A kezdeti meredekség (sebesség) megállapítása ilyenkor két művelet 

kombinációjával történhet. Először a kísérleti görbét alkalmas függvénnyel illesztjük, azaz 

megállapítjuk a görbe "egyenletét". Illesztőfüggvénynek a telítési jellegű y = P1x /(P2+x) 

függvényt választottuk, amellyel a kísérleti görbe jól illeszthető. A keresett kezdeti sebesség  

megegyezik a derivált értékével t = 0 helyen, amely a P1 és P2 paraméterek hányadosával 

egyenlő, azaz 

 

Vk = (dy/dx)x = 0  =  P1/P2
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Ez a számítási módszer az érintő berajzolásánál sokkal pontosabb kezdeti sebességeket 

eredményez, ezért a görbék értékelésénél ezt a módszert alkalmaztuk.  

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

0

5

10

15

20

25
10

3  O
2 /

 M

idõ / s

7. ábra. Egyedi gázvolumtriás mérési görbe 0,612 mM [Fe(H2dmdt)]2+ jelenlétében;   

[H2dtbc]o = 35,03 mM. T = 25oC, oldószer: metanol. Meredekség = (5,54 ±0,4) M s-1 
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8. ábra. Egyedi gázvolumetriás O2-felvételi görbe 1,205 mM  [Fe(H2dmdt)]2+ katalizátor         

     jelenlétében.  [H2dtbc]o = 54,87 mM. T = 25oC, oldószer: metanol 
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5.2.3. A részrendek megállapítása   

 

A reaktánsokra vonatkozó részrendeket (katalizátor, szubsztrátum, dioxigén) a különböző 

kezdeti koncentrációknál mért kezdeti sebességekből (Vk) állapítottam meg. 

A három katalizátorkomplex esetén mért katalizátor-, szubsztrátum- és dioxigénfüggést az 

5.2.3.1. ([Fe(H2dmdt)]2+ komplex, 9.-11. ábra), az 5.2.3.2. ([Fe(Hdmpd)]+ komplex, 12.-14. 

ábra) és az 5.2.3.3. ([Fe(Hdmed)]+ komplex, 15.-17. ábra) szakaszban mutatjuk be. 

 

 

5.2.3.1. A kezdeti sebesség függése a katalizátor koncentrációjától 

 

A kezdeti O2-elnyelési sebesség (Vk) függését az [Fe(H2dmdt)]2+ katalizátor kezdeti 

koncentrációjától  ([Fe]o) a 9. ábrán mutatjuk be. Mivel Vk arányos a vaskomplex kezdeti   

koncentrációjával, a katalizátorra vonatkozó részrend egységnyi. 
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9. ábra. A dioxigén felvétel kezdeti sebességének függése az [Fe(H2dmdt)]2+ katalizátor 

kezdeti koncentrációjától ([Fe]o). T  = 25oC, oldószer: metanol, [H2dtbc]o = 35,03 mM.  

Meredekség = (1,86 ±0,06)x10-3 s-1  (számszerű adatok az 5a. táblázatban) 

 

 A Vk kezdeti O2-elnyelési sebesség függését az [Fe(Hdmpd)]+ katalizátor kezdeti 

koncentrációjától  ([Fe]o) a 10. ábrán mutatjuk be. Mivel a Vk arányos a vaskomplex kezdeti   

koncentrációjával, a katalizátorra vonatkozó részrend itt is egységnyi. 
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10.ábra. A dioxigén felvétel kezdeti sebességének függése az [Fe(Hdmpd)]+ katalizátor 

kezdeti koncentrációjától ([Fe]o). T = 25oC, oldószer: metanol, [H2dtbc]o = 23,00 mM.  

Meredekség = (1,36 ±0,09)x10-3 s-1 (számszerű adatok a 6a. táblázatban) 

 

Végül az O2-elnyelés kezdeti sebességének (Vk) függését az [Fe(Hdmed)]+ katalizátor kezdeti 

koncentrációjától ([Fe]o) a 11. ábrán mutatjuk be. A Vk ebben az esetben is arányos a 

vaskomplex kezdeti koncentrációjával, tehát a katalizátorra vonatkozó részrend itt is 

egységnyi. 
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11. ábra. A dioxigén felvétel kezdeti sebességének függése az [Fe(Hdmed)]+ katalizátor 

kezdeti koncentrációjától ([Fe]o). T = 25oC, oldószer: metanol, [H2dtbc]o = 22,86 mM.  

Meredekség = (2,72 ±0,1)x10-3 s-1 (számszerű adatok a 7a. táblázatban) 

 

 A katalizátorra vonatkozó részrend tehát mindhárom katalizátor-komplex esetében 

egységnyinek adódik. 

 

 

5.2.3.2. A kezdeti sebesség függése a szubsztrátum koncentrációjától 

 

 A kezdeti O2-elnyelési sebesség (Vk) függését a 3,5-H2dtbc szubsztrátum kezdeti 

koncentrációjától [Fe(H2dmdt)]2+ katalizátor esetén a 12. ábrán mutatjuk be. A kezdeti 

sebesség telítési görbe szerint változik, ami az enzimkinetikából jól ismert enzim 

(katalizátor)-szubsztrátum komplex képződésére utal (Michaelis-Menten kinetika). 
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Model: user32
Chi^2 = 0,02064

P1 (1,26 ±0,07)x10-5
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12. ábra. A dioxigén felvétel kezdeti sebességének (Vk) függése a szubsztrátum kezdeti 

koncentrációjától 1,210 mM [Fe(H2dmdt)]2+ katalizátor jelenlétében. T = 25oC, oldószer: 

metanol (számszerű adatok az 5b. táblázatban) 

 

 A 13. ábrán a Vk változását mutatjuk be a szubsztrátum koncentrációjának függvényében, 

[Fe(Hdmpd)]+ katalizátor jelenlétében. Az összefüggés ebben az esetben is telítési görbe 

jellegű. 
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13. ábra. A dioxigén felvétel kezdeti sebességének (Vk) függése a kezdeti szubsztrátum 

koncentrációtól 1,059 mM  [Fe(Hdmpd)]+ katalizátor jelenlétében. T = 25oC, oldószer: 

metanol (számszerű adatok a 6b. táblázatban) 

 

 A 14. ábra szerint a Vk változása a szubsztrátum koncentrációjának függvényében az 

[Fe(Hdmed)]+ katalizátor jelenlétében is telítési görbe jellegű. 
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14. ábra. A dioxigén elnyelés kezdeti sebességének (Vk) függése a kezdeti szubsztrátum 

koncentrációtól 1,460 mM [Fe(Hdmed)]+ katalizátor jelenlétében. T = 25oC, oldószer: 

metanol (számszerű adatok a 7b. táblázatban) 

 

 

5.2.3.3. A kezdeti sebesség függése a dioxigén koncentrációjától 

 

 A dioxigén elnyelésének kezdeti sebessége (Vk) függ oldatbeli koncentrációjától, amely 

viszont az oldattal egyensúlyban lévő gázelegyben uralkodó dioxigén parciális nyomás 

függvénye (Henry törvénye). Mivel az alkalmazott gázvolumetriás készülék állandó 

nyomáson működik, a dioxigén koncentrációja ([O2]) kiszámítható a dioxigén parciális 

nyomásából a Henry-féle állandó segítségével. A számításnál figyelembe kell venni az 

oldószer tenzióját és a légköri nyomást. A gyakorlatban úgy jártunk el, hogy a reakcióedénybe 

töltött oldószerből evakuálással eltávolítottuk a levegőt, majd a forrás megindulása után     

kevertetés közben a külső és belső nyomás kiegyenlítődéséig dioxigénnel telítettük. Ezt a 

műveletet többször ismételve elérhető, hogy a gáztér az oldószergőzök mellett csak O2-t 

tartalmazzon.    

 Ha különböző O2 parciális nyomású N2-O2 gázelegyekkel kívánjuk feltölteni a készüléket, 

akkor az összetételt  az utolsó feltöltésnél állíthatjuk be a kívánt értékre. Az alábbi   

méréssorozatban így állítottuk be a kívánt gázösszetételt a Vk - O2 összefüggés 
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meghatározásához. Az eredményeket a 15., 16. és 17. ábrán mutatjuk be a három vizsgált 

katalizátor esetében. Mindhárom esetben egyenest kapunk, amely az origóba fut be. A Vk 

tehát első rend szerint függ a dioxigén koncentrációjától. 

 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
0

1

2

3

4

5

6

10
6  V

k /
 M

 s
-1

103 [O2]0 / M

15. ábra. A dioxigén felvétel kezdeti sebességének (Vk) függése a kezdeti dioxigén 

koncentrációtól 1,205 mM [Fe(H2dmdt)]2+ jelenlétében. [H2dtbc]o = 54,87 mM. T = 25oC, 

oldószer: metanol. Meredekség = (5,04 ±0,5)x10-3 s-1 (számszerű adatok az 5c. táblázatban) 
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16. ábra. A dioxigén felvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti dioxigén 

koncentrációtól 1,089 mM [Fe(Hdmpd)]+ jelenlétében. [H2dtbc]o = 31,49 mM. T = 25oC, 

oldószer: metanol. Meredekség = (3,20 ±0,2)x10-3 s-1 (számszerű adatok a 6c. táblázatban) 
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17. ábra. A dioxigén felvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti dioxigén 

koncentrációtól 1,109 mM [Fe(Hdmed)]+ jelenlétében. [H2dtbc]o = 21,63 mM. T = 25oC, 

oldószer: metanol. Meredekség = (1,52 ±0,06)x10-3 s-1 (számszerű adatok a 7c. táblázatban) 
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Az áttekinthetőség kedvéért a 9.-17. ábrákon szereplő kezdeti sebesség (Vk)  értékeket az 

5. - 7. táblázatokban számszerűen is megadjuk. Jelölések: [Fe]o  - az  adott katalizátor 

[S]o  - a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin (szubsztrátum) koncentrációja. 

 

5. táblázat. A dioxigén felvétel kezdeti sebessége a katalizátor (a), szubsztrátum (b) és a 

dioxigén (c) kiindulási koncentrációjának függvényében, [Fe(H2dmdt)]2+ katalizátor esetén. A 

Vk értékek két párhuzamos méréssorozat átlagai, reprodukálhatóság  ± 2-3 % 

              (a)                                                       (b)                                                   (c) 
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6. táblázat. A dioxigén felvétel kezdeti sebessége a katalizátor (a), szubsztrátum (b) és a 

dioxigén (c) kiindulási koncentrációjának függvényében, [Fe(Hdmpd)]+ katalizátor esetén. A 

Vk értékek két párhuzamos méréssorozat átlagai, reprodukálhatóság  ± 2-3 % 

                  (a)                                           (b)            (c) 
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7. táblázat. A dioxigén felvétel kezdeti sebessége a katalizátor (a), szubsztrátum (b) és a 

dioxigén (c) kiindulási koncentrációjának függvényében, [Fe(Hdmed)]+ katalizátor esetén. A 

Vk értékek két párhuzamos méréssorozat átlagai, reprodukálhatóság  ± 2-3 % 

(a)                                             (b)                                             (c)  
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A következőkben rátérünk a  kinetikai eredményekkel összhangban álló reakciómechanizmus 

megállapítására. 

 

5.2.4. A kinetikai eredmények értelmezése és a reakciómechanizmus megállapítása  

 

A 9.-17. ábrák  ill. az 5. – 7. táblázatok alapján megállapíthatjuk, hogy mindhárom 

katalizátor esetén ([Fe(H2dmdt)]2+, [Fe(Hdmpd)]+ és [Fe(Hdmed)]+) a reakció elsőrendű a 

katalizátor koncentrációjára nézve, 1-nél kisebb rend szerint változik a szubsztrátum 

függvényében (telítési görbe jelleg) és szintén elsőrendű a dioxigén koncentrációjára nézve. 

Ez a kinetikai viselkedés a következő tapasztalati sebességi egyenletnek felel meg: 

 

Vk = A [Fe]o[O2]o[H2dtbc]o / (1 + B[H2dtbc]o)     (16) 

 

ahol [Fe]o - a katalizátorkomplex koncentrációja. Ezt az egyenletet a háromféle függésre 

illesztve megkapjuk az A és B állandók értékeit mindhárom komplex esetében. 

 

A következőkben kimutatjuk, hogy a sebességi egyenlet összhangban van a (17) – (23), ill. 

(17') - (20') – (21) - (23) reakciómechanizmussal.  

103  

[Fe]o / M 

106 

Vk / Ms-1

0 0 

0,570 1,35 

0,920 2,75 

1,470 3,96 

2,280 6,16 

103 

[S]o / M 

106

Vk / Ms-1
 

[O2]o / M 

106

Vk / Ms-1

0 0 

0,220 0,75 

0,550 1,39 

0,880 2,73 

1,100 3,44 

0 0 

14,43 3,91 

22,83 4,70 

45,45 5,86 

58,14 6,06 

 70



A kisérleti eredményekkel összhangban lévő mechanizmus felírásához egyértelmű és reális  

szerkezeteket (koordinációs számokat) kell hozzárendelnünk az egyes komplexfajtákhoz ill. 

köztitermékekhez.  

   A rövidség kedvéért a ligandumot a mechanizmusban H2L-el rövidítjük. A ligandum 

szerkezete alapján a H2L mindhárom esetben kétbázisú sav (két protonvesztésre képes 

oximcsoporttal). Donorcsoportjait tekintve azonban különbség van közöttük, mivel a H2dmed 

ill. H2dmpd négyfogú, míg a H2dmdt ötfogú ligandumként funkcionál [lásd a ligandumok 

képletét a (14), ill. (14b) egyenletekben]. Erre a feltételezett közbenső termékek felírásánál 

tekintettel kell lenni, mivel  két eset különböztethető meg: 

 

1. eset: H2L = H2dmed vagy H2dmpd 

Ekkor mindkét ligandum négyfogú. A katalizátorkomplex 4-es koordinációjú és 

síknégyzeteshez közelálló szerkezetet vesz fel, amelyben a ligandum monoanionja 

intramolekuláris hidrogénhídkötéssel stabilis makrociklussá záródik (lásd 3. ábra, 'a' 

szerkezet). A két axiális helyzetet  más ligandumokra cserélhető metanolmolekulák foglalják 

el. Ebben az esetben a kinetikai viselkedés a (17) – (22) lépésekkel értelmezhető:  

 

[FeII(HL)]+ + H2dtbc               [FeII(H2L)(Hdtbc)]+               (előegyensúly)  K1           (17)   

 
[FeII(H2L)(Hdtbc)]+ + O2              [(H2L)FeIIIO2(Hdtbc)]+     (előegyensúly) K2           (18)  
 
[(H2L)FeIIIO2(Hdtbc)]+              [(HL)FeIIIO2H]+ + dbsq•-  + H+           k3 (sml)     (19) 
 
[(HL)FeIIIO2H]+                           [FeII(HL)]+  +  O2

-  +  H+                              (gyors)             (20)  
 
dbsq•-  +  O2                    dtbq  + O2

-                                             (gyors)             (21) 

2O2
-                     O2

2-    + O2                                                                     (gyors)   (22) 

O2
2- + H2O                   0.5 O2    +  2OH-                (gyors)            (23) 

 
 

 A (17) egyensúlyban a szubsztrátum monoanionként koordinálódik és 5-ös koordinációjú 

vegyeskomplexet képez a katalizátorral (ellentétben a ferroxim(II) esetével, ahol az első 

lépésben dioxigén molekula kötődik a katalizátorhoz és utána a szubsztrátum molekula). A 

szubsztrátumból felszabaduló proton a felnyíló hidrogénhídban kötődik meg, tehát ez a lépés 

nem termel szabad protont. A 6-ik koordinációs helyet a (18) egyensúlyban a dioxigén 

K1

K2

k3
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molekulából keletkező szuperoxo ligandum foglalja el. A [(H2L)FeIIIO2(Hdtbc)]+ terner aktív 

komplex tehát a következő szerkezettel írható le: 

                                                         

                                              

FeIII

N

N N

OH

CH3

CH3

H3C

HO

But

N

H3C

HO

O

O2

But  
                                             

  A [(H2L)FeIIIO2(Hdtbc)]+ aktív köztitermék a (19) sebességmeghatározó lépésben (sml)    

3,5-di-terc-butil-1,2-benzo-szemikinon gyök-anion eliminációjával (hidrogén-peroxo)-vas(III) 

komplexszé alakul majd az utóbbi a kiindulási katalizátor-komplexszé és szuperoxidionná 

esik szét. A szuperoxidion az ismétlődő (21) – (23) lépéseken át alakul tovább, míg végül a 

hidroxidionnak (víznek) megfelelő (-2)-es oxidációfokig redukálódik, amint az a bruttó 

sztöchiometria meghatározásából kiderült. Ezáltal a (15) bruttó reakciónak megfelelő 

katalitikus ciklus bezárul. 

 A (17) – (23) reakciómechanizmus összhangban van a (16) tapasztalati sebességi 

egyenlettel. 

 A katalizátor-szubsztrátum vegyesligandumú komplex kialakulását UV-látható 

spektrofotometriás mérésekkel mutattuk ki. Ezt illusztrálja a 18. ábrán lévő spektrumsorozat.  

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra. Katalizátor-szubsztrátum vegyeskomplex képződés vizsgálata UV-látható 

spektrofotometriás módszerrel dinitrogén atmoszférában, metanolos oldatban. 

[Fe(H2dmdt)]2+ = 0,106 mM, [H2dtbc] = 0,106; 0,530; 1,590; 5,300 mM 
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 Amint a szubsztrátumot a rendszerhez adjuk a katalizátor spektrumához képest (fekete, 

legalsó spektrum, λmax = 542 nm), az abszorbancia  növekedése mellett  új elnyelés jelenik 

meg  széles, elnyúlt sáv alakjában (λmax = 740 nm). A katalizátor saját elnyelése (542 nm) 

ugyanakkor nem csökken, ami arra utal, hogy a H2dtbc szubsztrátum a reakció során nem 

szorítja ki a katalizátor-vaskomplex saját dioximáto-ligandumát, tehát a katalizátor-

szubsztrátum biner vegyeskomplex stabilisabb, mint a pirokatechináto-vas komplex. A biner 

vegyeskomplex képződését a K1 egyensúlyi állandó jellemzi. Ez a vegyeskomplex a szintén 

előegyensúly jellegű (18) lépésben O2 molekulát köt meg szuperoxo-ligandumként. Ezáltal 

létrejön a [(H2L)FeIIIO2(Hdtbc)]+ hatos koordinációjú terner aktív köztitermék. (Ehhez a 

komplexhez hasonló rendszert, ahol a fémion kobalt, Simándi és csoportja ESR mérésekkel 

korábban már vizsgált [19]). A (19) sebességmeghatározó lépésben (sml) az aktív köztitermék 

továbbalakul: a Hdtbc- ligandumból belsőszférás elektronátvitellel a dbsq•- szemikinon-

gyökanion és az 5-ös koordinációjú  [(HL)FeIIIO-OH]+ hidrogén-peroxo komplex képződik. A 

(19) lépésben fontos különbség mutatkozik a jelen rendszer és a ferroxim-rendszer között. A 

ferroxim(II) által katalizált rendszerben ténylegesen hidrogénatom átvitel történik (ld. 2.2 

fejezet, 10 komplex), amit az ott jelentkező nagyobb deutérium kinetikus izotóp effektus 

mutat (lásd később, 10. táblázat).  

A dbsq•- szemikinon gyökanion diagnosztikus értékű köztitermék, amelyet ESR 

spektroszkópiás módszerrel sikerült kimutatnunk (lásd a 19. ábrát) és így a reakció gyökös 

jellegének fontos bizonyítékához jutottunk. 
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19. ábra. A dbsq•- szemikinon gyökanion ESR-spektruma. Mért (fekete) és szimulált (piros)   

 spektrum: go = 2,0038,  aH = 3,3 G 

 

 73



A 19. ábrán látható ESR spektrum dublettje protonnal fellépő csatolás következménye. A 

fekete színnel a mért, a piros színnel a szimulált spektrumot ábrázoltuk. 

 

2. eset: H2L = H2dmdt  

Ekkor a ligandum ötfogú (5N dononoratommal). A katalizátorkomplex 5-ös koordinációjú és 

a 6-ik helyet oldószermolekula foglalja el. Ez a szerkezet torzult oktaédernek felel meg. 

Ebben az esetben a lejátszódó reakciókat a (17') - (20') ill. a változatlan (21) – (23) egyenletek 

írják le: 

 
 
[FeII(H2L)]2+ + H2dtbc               [FeII(H3L)(Hdtbc)]2+                                K1      (17') 
 
[FeII(H3L)(Hdtbc)]2+ + O2              [(H3L)FeIII (Hdtbc)(O2)]2+                      K2      (18') 
 
[(H3L)FeIII(Hdtbc)(O2)]2+    [(H2L)FeIIIO2H]2+ + dbsq•-  + H+      (sml)    k3        (19')  
 
[(HL)FeIIIO2H]+                           [FeII(HL)]+  +  O2

-  +  H+                               (gyors)     (20’)  
 

dbsq•-  +  O2          dtbq  + O2
-                                              (gyors)             (21) 

2O2
-                     O2

2-    + O2                                                                     (gyors)   (22) 

O2
2- + H2O                      0.5 O2    +  2OH-                                                 (gyors)            (23)                        

 

A (17')–(20')-(21)-(23) reakciómechanizmus szerint a szubsztrátum koordinációjakor itt sem 

szabadul fel proton. Ehelyett a dioximáto ligandum középső N-atomja protonálódik, ami 

megszünteti koordinatív kötését a vasatomhoz: a protonált dioximáto-ligandum képlete H3L+. 

A sebességmeghatározó lépés ebben az esetben  a (19') reakció. 

 A (17’) és (18’) előegyensúlyokat kísérő szerkezeti változásokat az alábbi képletsor 

mutatja: 
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A termékképződés sebességének egységes, egyszerűsített kifejezéséhez alkalmazzuk a 

következő jelöléseket: 

  

Fe   -   [(HL)Fe]+ ill. [(H2L)Fe]2+,  az alkalmazott katalizátorkomplex, 

Feb  -   [(H2L)Fe(Hdtbc)]+  ill. [(H3L)Fe(Hdtbc)]2+, a (17) ill. (17’) egyensúlyban képződő 

 biner vegyesligandumú komplex,  

Fet   - [(H2L)Fe(Hdtbc)(O2)]+  ill. [(H3L)Fe(Hdtbc)(O2)]2+, a (18) ill. (18’) egyensúlyban 

 képződő terner vegyesligandumú komplex. 

 A b ill. t felső indexek a biner ill. terner vegyesligandumú komplexeket jelölik. 

 [Fe]o ill. [Fe] - az alkalmazott  katalizátor teljes ill. szabad koncentrációja. 

 

A dtbq termék képződésének sebessége az 1. és 2. esetre egységesen a következő 

egyenlettel adható meg: 

 

                     Vk  =   k3 [Fet]                           (24) d

 

Az Fet terner aktív komplex koncentrációját a mechanizmus(ok) első két előegyensúlyi 

lépéséből fejezhetjük ki. 

A bevezetett  jelölésekkel a K1 ill. K2 egyensúlyi állandók definiciós egyenletei a (25) és 

(27) alakban írhatók fel, mivel a látszólagos elsőrendű körülmények miatt a szubsztrátum 

fogyása elhanyagolható, tehát [H2dtbc] ≈ [H2dtbc]o,  és a dioxigén koncentrációja az intenzív 

keverés miatt a telítettségi értékkel vehető azonosnak: [O2] ≈ [O2]o. A (25) és (27) 

egyenletekből [Feb] és [Fe t] a (26) és (28) egyenletekkel fejezhető ki. 

dt
[d =tbq]
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K1 = [Feb] / [Fe] [H2dtbc]o                  (25)    

       

[Feb] = K1[Fe] [H2dtbc]o                   (26) 

 

K2 = [Fet] / [Feb] [O2]o                    (27) 

 

[Fet] = K2 [O2]o [Feb] = K1K2 [Fe] [H2dtbc]o [O2]o            (28) 

 

 

Ha a sebességmeghatározó lépés után megjelenő [(H2L)FeIIIO2H]2+ vaskomplex 

koncentrációját gyors elfogyása miatt elhanyagoljuk, akkor a (29) közelítő mérlegegyenlet 

tekinthető érvényesnek: 

 

 [Fe]o ≈ [Fe] + [Feb] + [Fet]                                     (29) 

 

   A  (29) egyenlet jobboldalán az Fet terner komplex koncentrációja az egész katalitikus 

ciklus alatt jó közelítéssel elhanyagolhatóan kicsiny (és közel állandó), ezért     

 

[Fe]o ≈  [Fe] + [Feb] = [Fe](1+K1[H2dtbc]o)              (30) 

 

A (30)  átrendezésével a (31) egyenletet kapjuk.               

[Fe] = [Fe]o / (1+K1[H2dtbc]o)                     (31) 

 

A (24) egyenletet felírva a (26) és (28) kifejezések segítségével, megkapjuk a (32) kinetikai 

egyenletet. 

 

                                                                                      

                                k3K2K1[Fe]o[H2dtbc]o[O2]o 
                  Vk   =  ————————————                                        (32) 
                                       1 + K1[H2dtbc]o
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A (16) tapasztalati egyenletet a (32) kinetikai egyenlettel összevetve nyilvánvaló a két 

kifejezés azonos szerkezete, ami igazolja, hogy a megfigyelt kinetikai viselkedés összhangban 

van a feltételezett (17) - (23)  ill. a (17') - (20') - (21) - (23) reakciómechanizmussal. 

 

 

5.2.4.1. A sebességi állandók meghatározása 

 

A (32) kinetikai egyenlet birtokában meghatározhatjuk a H2dtbc     dtbq katalitikus 

oxidáció kinetikai paramétereit. Az áttekinthetőség érdekében az 5., 6. és 7. táblázatban 

megadjuk a Vk függését a katalizátor, szubsztrátum és a dioxigén koncentrációjától a 

katalizátor szerinti bontásban. (Ezek az adatok a 9.-17. ábrákon grafikusan szerepelnek.)     

Célszerűen először a Vk szubsztrátumkoncentráció  függését vizsgáljuk.  

A (32) kinetikai egyenletet a P1P2[H2dtbc]o/(1+P2[H2dtbc]o) függvénnyel illesztve, a  

paraméterek értékei:  P1 = k3K2[Fe]o[O2]o és  P2 = K1. Tehát P2 értéke közvetlen megadja a 

reakciómechanizmusban szereplő (17) és (17') reakció (a katalizátor és a szubsztrátum közötti 

komplexképződés) K1 egyensúlyi állandóját. Ennek ismeretében P1 értékéből a vaskomplex és 

a dioxigén ismert kezdeti koncentrációja alapján kiszámítható a k3K2, majd K1 ismeretében  

az oxidációs folyamatra jellemző k3K2K1 szorzat.  

     A katalitikus oxidáció kezdeti sebességét a katalizátor kiindulási koncentrációjának ([Fe]o)  

függvényében ábrázolva egyenest kapunk (elsőrendű függés). A (32) kinetikai egyenlet  

alapján az egyenes meredeksége (tg α1): 

 
                                k K K  [O ] [H dtbc]   3 2 1 2 o 2 o
                   tg α1 = –––––––––––––———              (33) 
                                   1 + K1[H2dtbc]o         

 

A szubsztrátumfüggésből kapott K1 és k3K2 állandók ismeretében tg α1 kiszámítható és 

összehasonlítható a katalizátorfüggés mért meredekségével (9. táblázat). Az egyezés 

alátámasztja a (32) kinetikai egyenlet érvényességét. 

 Ha a reakció kezdeti sebességét a kiindulási dioxigénkoncentráció (vagy a parciális 

nyomás) függvényében ábrázoljuk, akkor a katalizátorfüggéshez hasonló elsőrendű 

viselkedést tapasztalunk. A kapott egyenes meredekségét a (34) egyenlet adja meg. A 

gázvolumetriás méréseknél a különböző dioxigén parciális nyomások beállítása 

nitrogéngázzal való történő hígitással történt.  
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                          k K K  [Fe] [H dtbc]   3 2 1 o 2 o
              tg α2 = –––––––––––––———               (34) 
                             1 + K1[H2dtbc]o         

 

  A reakcióedényt a megfelelő összetételű dioxigén-dinitrogén eleggyel töltöttük fel. A 

mérést az egyensúly beállása után végeztük el.  

A szubsztrátumfüggésből meghatározott K1 és  k3K2 állandók ismeretében tg α2 is kiszámít-

ható és összevethető a mért dioxigénfüggés meredekségével. 

A 8. táblázatban a szubsztrátumfüggésből számolt kinetikai paramétereket tüntettük fel a 

három katalizátor esetére 

 

8. táblázat. A szubsztrátumfüggésből számolt paraméterek értékei  

Komplex K1 / M-1 k3K2 / M-1s-1 k3K2K1 / M-2s-1

  [Fe(H2dmdt)]2+ 5,86±0,1 9,50±0,2 55,6±1,1 

[Fe(Hdmpd)]+ 25,3±0,5 3,70±0,1 93,6±1,9 

[Fe(Hdmed)]+ 74,9±1,5 4,67±0,1 350±7,0 

 

A 8. táblázat adatainak segítségével kiszámíthatjuk a katalizátor- és a dioxigénfüggés 

meredekségét. Az így számított és a kísérletekből kapott meredekségek a három komplex 

esetére a  9. táblázatban láthatók. A kétféle úton nyert eredmények jó egyezésben vannak, ami 

azt mutatja, hogy a katalizátor- és dioxigénfüggés is összhangban van a feltételezett (17) - 

(23) és  (17’) - (20’) - (21) - (23) reakciómechanizmusokkal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 78



9. táblázat. A számított és mért katalizátor- és dioxigénfüggés (s-1)  

meredekségének (α1 és  α2) összehasonlítása a három komplex esetében 

   

103 Meredekség   

 α1 (Vk vs. [Fe]o) α2 (Vk vs. [O2]o)   

[Fe(H2dmdt)]2+
  

Számított 1,78 4,78 

Mért 1,86 5,05 

[Fe(Hdmpd)]+   

Számított 1,50 1,79 

Mért 1,36 1,52 

[Fe(Hdmed)]+   
Számított 3,04 3,20 

Mért 2,72 3,20 

    

 

   A reakciómechanizmusról további információt szolgáltat a kísérletileg mérhető deutérium 

kinetikus izotópeffektus (KIE). A vizsgált katalizátorokra kapott eredményeket [85] a 10. 

táblázatban mutatjuk be. Az adott spektrofotometriás kísérleti módszer szerint a CH3OH és a 

CH3OD oldószerben mért kezdeti sebességek hányadosából a VH/VD (KIE) kiszámítható. Az 

eredmények az általam vizsgált komplexekre 6 - 20 %-os  KIE értékeket tettek ki. Ebből 

következik, hogy jelentékenynek mondható KIE az adott reakciókban nem figyelhető meg, 

tehát H-atom átvitellel a sebességmeghatározó lépésben nem kell számolni. Ez összhangban 

van a feltételezett reakciómechanizmussal.  
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10. táblázat. Az új komplexek és a ferroxim esetén mérhető deutérium kinetikus 

izotópeffektus (DKIE) összehasonlítása. VH és VD a dioxigénfelvétel kezdeti sebessége 

metanolban és deuterometanolban (spektrofotometriás mérés).  

 

Katalizátor Szubsztrá-
tum

Oldószer VH/Ms-1 VD/Ms-1 DKIE=
VH/ VD

[Fe(Hdmg)2(MeIm)2] H2dtbc MeOH 3,80x10-6  

2,12x10-6Ferroxim(II)   MeOD  

 
1,79 

[Fe(Hdmed)]+ H2dtbc MeOH 3,33x10-5  

 

 

 MeOD  2,77x10-5 1,20 

[Fe(Hdmpd)]+ H2dtbc MeOH 2,29x10-5  

 

 
1,06  MeOD  2,16x10-5

[Fe(H2dmdt)]2+ H2dtbc MeOH 1,98x10-5   
1,10   MeOD  2,18x10-5

 
 

 

5.2.4.2. Következtetések 

 

 A 8. táblázatból látható, hogy egyértelmű összefüggés van az adott katalizátor és a 

szubsztrátum között végbemenő komplexképződésre jellemző K1 egyensúlyi állandó és a 

termékképződés sebességére vonatkozó k3K2K1 szorzat között. Minél stabilisabb az első 

lépésben képződő katalizátor-szubsztrátum vegyeskomplex, annál nagyobb a 3,5-di-terc-butil-

o-benzokinon képződésének sebessége. A három katalizátor aktivitása az [Fe(Hdmed)]+ > 

[Fe(Hdmpd)]+  > [Fe(H2dmdt)]2+ sorrendben csökken, ami megfelel a komplexek csökkenő 

szerkezeti merevségének.  

  A fenti reaktivitási sorba a korábban vizsgált [Fe(Hdmg)2(MeIm)], ferroxim(II), komplex 

is illeszkedik. Szerkezetét tekintve a ferroxim(II) legjobban az [Fe(Hdmed)]+ komplexre 

hasonlít. Az [Fe(Hdmed)]+ katalizátor esetén a k3K2K1 szorzat, ill. ferroxim(II) esetében az 

ezzel analóg k4K2K3 kifejezés értékei egy nagyságrendbe esnek (350 és 553 M-2s-1). A    

mindhárom új komplexnél aktívabb ferroxim(II)-ben [6] a két dimetil-glioxim ligandumot    

két hidrogénhíd köti össze, ami a sorozatban a legjobban kimerevített szerkezethez vezet. A 

szerkezet merevsége csökken, ha az egyik O-H..O hidrogénhíd helyét  -CH2-CH2-, -CH2-CH2-

CH2- ill  -CH2-CH2-NH-CH2-CH2- csoport foglalja el.    
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Ha a ligandumban lévő CH2CH2 csoportot hosszabb láncú és egyben mozgékonyabb 

csoportok helyettesítik (H2dmpd, H2dmdt), a katalizátor és a H2dtbc szubsztrátum közötti 

komplexképződés kevésbé kedvezményezett, így a katalitikus oxidáció sebessége is kisebb  

(ld. 8. táblázat). A 9. táblázat alapján megállapítható, hogy a kinetikai viselkedés és a vázolt 

mechanizmus mindhárom rendszer esetében jó egyezést mutat. 

 

 

5.2.5. Kinetikai vizsgálatok TEA jelenlétében 

 

A pirokatechin oxidáció típusú H2dtbc —→  dtbq reakció mind a három általam vizsgált 

vastartalmú katalizátor jelenlétében ([Fe(H2dmdt)]2+, [Fe(Hdmed)]+, [Fe(Hdmpd)]+), bázis 

jelenléte nélkül is lejátszódik. (Ugyanez nem mondható el a [Ni(H2dmdt)]2+ és a 

Mn[(H2dmdt)]2+ komplexekről [4a]). Bázis jelenlétében az oxidáció háromszor-négyszer  

gyorsabb, mint bázis nélkül. Ezt szemlélteti a 20. ábra. 
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20. ábra. Dioxigén felvétel kezdeti sebessége TEA beinjektálás előtt és után. Összetétel:  

[Fe]o = 1,973 mM [Fe(Hdmed)]+, [H2dtbc]o = 31,52 mM 
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A kinetikai méréseket trietil-amin (TEA, pKa = 9,73) jelenlétében végeztük. Erős lúg 

(NaOH, KOH) használatát a komplex bomlása miatt mellőztük. Gyenge bázisok esetén, mint  

a piridin vagy az 1-metil-imidazol, a gyorsító hatás nem jelentős. Szubsztituált fenolok ill. 

difenolok (amilyen a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin is) báziskatalizált autooxidációja a 

megfelelő o-benzokinon származékká jól ismert reakció [2]. Ezt természetesen figyelembe 

kell venni, amikor katalizátor és bázis jelenlétében mérjük a fenti oxidációs folyamat 

sebességét. A TEA jelenlétében végzett gázvolumetriás mérések alapvetően ugyanúgy 

történtek mint bázis nélkül. Itt azonban a H2dtbc —→ dtbq reakció kezdeti sebességét a 

kezdeti TEA koncentráció, mint negyedik paraméter is befolyásolja. A megfelelő mennyiségű 

TEA beadagolása a mérés elején, a volumetriás készülék reakcióteréhez csatlakozó  

háromnyakú gömblombik egyik nyakára húzott szeptumon keresztül Hamilton fecskendővel 

történik. A bázist közvetlenül a katalizátort tartalmazó tégelyke beejtése után injektáltuk, ami 

egyúttal a mérés kezdetét is jelenti.  

A dioxigénfelvétellel jellemzett oxidáció kezdeti sebessége elsőrendű függést mutat a 

kezdeti katalizátor- és dioxigénkoncentrációtól, míg telítési görbe szerint változik a 

szubsztrátum és TEA kezdeti  koncentrációjával. 

A következőkben ezeket a méréseket mutatjuk be. 

 

5.2.5.1. A kezdeti sebesség függése a katalizátor koncentrációjától  
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21. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése az [Fe(H2dmtd)]2+ katalizátor 

kezdeti koncentrációjától, 25oC-on, metanolban. [H2dtbc]o = 25,32 mM, [TEA]o = 7,174 mM. 

Meredekség = (2,40 ±0,3)x10-2 s-1  (számszerű adatok a 12a. táblázatban) 
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22. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése az [Fe(Hdmpd)]+ katalizátor 

kezdeti koncentrációjától, 25oC-on, metanolban. [H2dtbc]o = 26,28 mM,  [TEA]o = 7,174 mM. 

Meredekség = (1,31 ±0,02)x10-2 s-1 (számszerű adatok a 13a. táblázatban) 

 

23. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése az [Fe(Hdmed)]o
+ katalizátor 

kezdeti koncentrációjától, 25oC-on, metanolban. [H2dtbc]o = 28,64 mM,  [TEA]o = 7,174 mM. 

Meredekség = (2,82 ±0,1).10-2 s-1 (számszerű adatok a 14a. táblázatban) 
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5.2.5.2. A kezdeti sebesség függése a dioxigén koncentrációjától  

 

24. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti dioxigén 

koncentrációtól, 25oC-on, metanolban 0,494 mM [Fe(H2dmdt)]2+ jelenlétében, [H2dtbc]o = 

10,24 mM,  [TEA]o = 7,174 mM. Meredekség = (7,86 ±0,4)x10-3 s-1 (számszerű adatok a 12b. 

táblázatban) 

 

 

25. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti dioxigén 

koncentrációtól, 25oC-on, metanolban 0,532 mM [Fe(Hdmpd)]+ jelenlétében.   [H2dtbc]o = 

10,44 mM, [TEA]o = 7,174 mM. Meredekség = (7,62 ±0,2)x10-3 s-1 (számszerű adatok a 13b. 

táblázatban) 
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26. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti dioxigén 

koncentrációtól, 25oC-on, metanolban, 0,548 mM [Fe(Hdmed)]+ jelenlétében. [H2dtbc]o = 

10,85 mM,  [TEA]o = 7,174 mM. Meredekség = (1,43 ±0,02)x10-2 s-1 (számszerű adatok a 

14b. táblázatban) 

 

5.2.5.3. A kezdeti sebesség függése a szubsztrátum koncentrációjától 

27. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti szubsztrátum 

koncentrációtól, 25oC-on, metanolban. [Fe(H2dmdt)]o
2+ =  0,546 mM,  [TEA]o = 7,174 mM. 

(számszerű adatok a 12c. táblázatban) 
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28. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti szubsztrátum 

koncentrációtól, 25oC-on, metanolban. [Fe(Hdmpd)]o
+ =  0,534 mM,  [TEA]o = 7,174 mM 

(számszerű adatok a 13c. táblázatban) 

 

 

29. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a szubsztrátum kezdeti 

koncentrációjától, 25oC-on, metanolban, 0,564 mM  [Fe(Hdmed)]o
+ jelenlétében,  [TEA]o = 

7,174 mM. (számszerű adatok a 14c. táblázatban) 
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5.2.5.4. A kezdeti sebesség függése a TEA koncentrációjától 

30. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti TEA koncentrációtól, 

25oC-on, metanolban. [Fe]o =  0,986 mM  [Fe(H2dmdt)]2+,  [H2dtbc]o = 11,52 mM (számszerű 

adatok a 12d. táblázatban) 
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31. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti TEA koncentrációtól, 

25oC-on, metanolban. [Fe]o = 1,153 mM [Fe(Hdmpd)]+,  [H2dtbc]o = 11,37 mM (számszerű 

adatok a 13d. táblázatban) 
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32. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a kezdeti TEA koncentrációtól, 

25oC-on, metanolban,1,145 mM  [Fe(Hdmed)]+, [H2dtbc]o = 11,29 mM (számszerű adatok a 

14d. táblázatban) 

 

Az áttekinthetőség kedvéért a 21.- 32. ábrákon szereplő kezdeti sebességek (Vk) értékeit a 

12. - 14. táblázatokban számszerűen is megadjuk. Mindegyik táblázat további 4 táblázatot 

tartalmaz, amelyekben  a Vk  változása  található az  [Fe]o, [O2]o, [S]o (H2dbtc) és a [T]o  

(TEA) függvényében. Ezek az adatok közvetlenül használhatók a mérések értékelésére.   

Jelölések: [Fe]o  - az  adott katalizátor, [S]o  - a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin (szubsztrátum) 

koncentrációja. 
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12. táblázat. A dioxigénfelvétel kezdeti sebessége a katalizátor, dioxigén, szubsztrátum és a 

TEA kiindulási koncentrációjának függvényében, [Fe(H2dmdt)]2+ katalizátor esetén. A Vk 

értékek két párhuzamos méréssorozat átlagai; reprodukálhatóság 2-3 % 

 

 

                (a)                                            (b)      

 

 

 

 

 

 

 

 

           (c)                    (d)     
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13. táblázat. A dioxigénfelvétel kezdeti sebessége a katalizátor, dioxigén, szubsztrátum és a 

TEA kiindulási koncentrációjának függvényében, [Fe(Hdmpd)]+ katalizátor esetén. A Vk 

értékek két párhuzamos méréssorozat átlagai; reprodukálhatóság 2-3 % 

 

                   (a)                   (b) 

 

 

 

 

 

 

                                

 

       (c)                            (d) 
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14. táblázat. A dioxigénfelvétel kezdeti sebessége a katalizátor, dioxigén, szubsztrátum és a 

TEA kiindulási koncentrációjának függvényében, [Fe(Hdmed)]+ katalizátor esetén. A Vk 

értékek két párhuzamos méréssorozat átlagai; reprodukálhatóság 2-3 % 

 

                   (a)                                                (b) 
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 A 21. – 32. ábra és a 12.-14. táblázat szerint a TEA jelenlétében végbemenő oxidáció 

sebessége elsőrendű a katalizátor és a dioxigén koncentrációjára nézve ( 21. – 23. ill. 24. – 26.  

ábra) és telítési görbe szerint változik a szubsztrátum (H2dtbc) és a TEA koncentrációjának 

függvényében (27. – 29. és  30. – 32. ábra). A tapasztalati sebességi egyenlet ennek alapján a 

következő alakban írható: 
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         {A +  B[Fe]o}[H2dtbc]o[O2]o    
Vk   =       (35) 
                   1 +  C[H2dtbc]o/[TEA]o  
 

ahol  A, B és C állandók. 

 

 

5.2.5.5. A kinetikai egyenlet levezetése 

 

A tapasztalati sebességi egyenlet értelmezése előtt megjegyezzük, hogy a H2dtbc 

oxidációjának kinetikai viselkedése különbözik TEA jelenlétében és TEA nélkül. A 

különbségek a következők: a) A TEA, mint bázis által katalizált oxidációban a H2dtbc először 

deprotonálódik, majd a monoanion O2-t köt meg a HdtbcO2
- hidroperoxid formájában [2, 6a].  

b) A fő és egyben leggyorsabb oxidációs reakcióút a hidroperoxid aktiválása a vaskomplex 

által, ami az [FeII(Hdmed)(HdtbcO2], [FeII(Hdmpd)(HdtbcO2] és az [FeII(H2dmdt)(HdtbcO2]+ 

hidroperoxo köztitermék-komplexeket eredményezi (VFe-TEA). E komplexek mindegyike 

dbsq•- gyökaniont képes eliminálni, amely gyors lépésben tovább oxidálódik dtbq-ná. (c) 

Elvileg  a H2dtbc oxidációja  TEA részvétele nélkül, tehát egyedül a vaskomplexek hatására is 

lejátszódhat, bár csak elhanyagolható sebességgel.    

Az oxidáció bruttó kezdeti sebessége ennek megfelelően a következő alakban, három 

tag összegeként írható fel:  

 

Vk = VTEA  +  VFe-TEA +  VFe                                                                               (36)  

          (a)          (b)          (c) 

 

 

Az  (a), (b) és (c) reakcióutak relatív súlyát a 15. táblázatban megadott körülmények 

között mérhető sebességek (Vk) összehasonlítása alapján vizsgáltuk. 

 

 

 

 

 

 92



15. táblázat. A három lehetséges reakcióút hozzájárulása a  H2dtbc  

oxidáció bruttó sebességéhez TEA jelenlétében               

         

[Fe(dmed)]+  Megjegyzés   Reakcióút [TEA]o [H2dtbc]  Kezdeti 
koncentráció 

/mM 
 /mM /mM sebesség, Vin 

/mM s-1          

Számított érték 
(csak TEA) 

(a) TEA-katalizált         
                oxidáció 

0.0 7.17 23.0 1.25 

(b) Fe-aktivált 
oxidáció 

0.5 7.17 8a  (fő reakcióút) 28.64 14.2 

(c) csak Fe katalízis 0.5 0.0 22.86 1.2 4a (elhanyagolható) 

 

 

 A 15. táblázat adatai alapján TEA jelenlétében a (c) reakcióút biztonsággal elhanyagolható, 

tehát a bruttó sebesség a TEA-katalizált (a) reakcióút és a vaskomplex által indukált (b) 

reakcióút sebességének összege, azaz 

 

Vin ≈ VTEA  + VFe-TEA  (37) 

 

  A (37) sebességi egyenlet első tagja, VTEA, a Simándi és munkatársai által korábban 

talált értékekből számítható [6a]. 

 A (35) tapasztalati sebességi egyenlet összhangban van a (38) - (49)   

reakciómechanizmussal (a T alsó és felső indexek a TEA-ra vonatkoznak). A ligandum 

szerkezetétől függően  két eset lehetséges. Az  1. esetben  H2L = H2dmpd vagy H2dmed, tehát 

mindkét ligandum négyfogú. 

 

H2dtbc   +  TEA                     Hdtbc-   +   HTEA+                     K =  KC/KT                               (38)  

Hdtbc-  +   O2                   HdtbcO2
-                                            KB                                  (39)  

HdtbcO2
-                      dbsq•-   +   HO2                                       kB                                                  (40) 

HO2  +   TEA                    O2
-    +   HTEA+                                              fast                                  (41) 

dbsq•-   +   O2                     dtbq  +  O2
-                                       fast                                  (42) 

[FeII(HL)]+  +  HdtbcO2
-                  [FeIII(HL)(HdtbcO2)]          K1

T                                 (43) 

[FeIII(HL)(HdtbcO2)]                   [FeIII(HL)(O2H)]+  +  dbsq•-        kFe           (44) 
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[FeIII(HL)(O2H)]+                 [FeII(HL)] +   +   O2
-   +  H+         (fast)                         (45) 

[FeII(HL)]+  +  Hdtbc-                       [FeII(HL)(Hdtbc)]              Kbin            (46) 

[FeII(HL)(Hdtbc)]  +  O2                 [FeIII(HL)(Hdtbc)(O2)]        Kter               (47) 

2 O2
-                 O2

2-   +  O2                 (fast)         (48) 

O2
2-   +  H2O                          0.5 O2  + 2 OH-            (fast)         (49) 

 

A fenti mechanizmusban  a (38) –(42) a TEA által katalizált oxidáció lépéseit adja meg. Ezen 

belül a (38) protoncsere egyensúlyt jelent. A (39) lépésben a Hdtbc- monoanion O2 molekulát 

köt meg. A keletkező hidroperoxidion  (HdtbcO2
-) dbsq•- gyökaniont eliminál a (40) lépésben, 

vagy pedig az [FeII(HL)]+ komplexhez kötődik a (43)-ban. Az így képződő  

[FeIII(HL)(HdtbcO2)] terner köztitermékből gyorsabban eliminálódik a dbsq•- a (44) lépésben, 

mint a (40)-ben. Ez a forrása a vaskomplex által okozott gyorsulásnak. A termék dtbq a gyors 

(42) lépésben keletkezik. Az O2 primer redukciós terméke a szuperoxidion, amely a (48) és 

(49) reakciók folyamatos ismétlődése révén végül az O2- állapotig redukálódik. A (46) és (47) 

egyensúlyban keletkező biner és terner komplex a reakció szempontjából alárendelt 

jelentőségű, mivel a termékképződés ezen az úton elhanyagolható. 

 A (38) – (49) mechanizmus kismértékben módosul a 2. esetben, amikor  H2L = H2dmdt, 

tehát a ligandum ötfogú.  A módosított változat  előáll, ha  az [FeII(HL)]+ komplexet az 

[FeII(H2L)]2+  komplexszel helyettesítjük és a töltéseket módosítjuk. Ebben az esetben a (47) 

egyensúly elhagyható, mert 7-es koordinációjú terméket eredményezne.  

A (39) és (43)  lépésben bekövetkező szerkezeti változásokat az  33. ábra mutatja. 

 

O

O2FeIII(HL)

But

But

O

But

But

OH

(HdtbcO2
-) [(HL)FeIII(O2dtbcH)]

[Fe(HL)]++
Hdtbc- + O2

(39)

(43)
O2

-

OH

 
 

    33. ábra. A (39) és (43) lépésekben lejátszódó szerkezeti változások. 
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 A (38) - (49) mechanizmusnak megfelelő kinetikai egyenlet előállítható, ha a (38), (39), 

(41) és (43) lépéseket gyors egyensúlynak, a (40) és (41) párhuzamos lépéseket pedig 

sebességmeghatározónak tekintjük.  

 

Vin  =    VTEA  + VFe-TEA    =  (kB + kFe
TK1

T[Fe]o) KB[Hdtbc-][O2]o         (50) 

 

ahol  [Fe]o  az  [FeII (HL)]+  ill. az [FeII (H2L)]2+ bruttó  koncentrációja.  

 

A továbbiakban szükség van a [Hdtbc-] közelítő kifejezésére, amelyet a következőképpen 

vezethetünk le.  

 A (38) egyensúly az (51) és (52) egyensúlyokra bontható, amelyek a KC ill. KT egyensúlyi 

állandókkal ill. az (53) és (54) anyagmérlegekkel jellemezhetők.   

 

Hdtbc- +   H+                H2dtbc,        KC = [H2dtbc] / [Hdtbc-][H+]             (51)  

TEA    +   H+                HTEA+,       KT = [HTEA+] / [TEA][H+] (52) 

[H2dtbc]o  = [H2dtbc] + [Hdtbc-] (53) 

[TEA]o  = [TEA] + [HTEA+]                          (54)  

 

A fentiekből származtatható a (38) egyensúly állandója:     

                

K = KC/KT     (55) 

 

A fenti egyenletek alapján:  

 

[Hdtbc-]   = [H2dtbc]o / (1 + KC[H+]);    és                     (56) 

  

[HTEA+] = [TEA]o KT[H+] / (1 + KT[H+])        (57) 

 

Felhasználva az  (58) közelítő egyenlőséget:   

 

[HTEA+] = [Hdtbc-]                             (58) 

 

kapjuk, hogy 
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[TEA]o KT[H+] / (1 + KT[H+])  =  [H2dtbc]o / (1 + KC[H+])                (59) 

 

Az (59) egyenletből [H+]-ra a következő implicit kifejezést kapjuk:  

 

[H+] = ([H2dtbc]o / KT[TEA]o){(1 + KT[H+]) / (1 + KC[H+])}              (60) 

 

amelyet az (56) kifejezésbe helyettesítve a [Hdtbc-] koncentrációra  a  (61) kifejezést kapjuk: 

 

                                                           [H2dtbc]o   
  [Hdtbc-]  =  ―———————————―——————————— (61) 
                       1  +  (KC[H2dtbc]o/KT[TEA]o)(1 + KT[H+])/ (1 + KC[H+]) 
 

 

Közelítőleg igaz, hogy TEA jelenlétében [H+] = 10-11 M, továbbá, KT = 10 9,73 = 5,37x109 M-1 

[86] és KC = 10 9,23 = 1,70x109 M-1 (becsült érték), tehát   KT[H+] és KT[H+] << 1. 

Így a (61) egyenlet nevezőjében lévő szorzat második tényezőjét egységnyinek tekinthetjük. 

Ezáltal a (61) egyenlet helyett a (62) kifejezést használhatjuk. 

 

                                      [H2dtbc]o   
  [Hdtbc-]  =  ―——————————— (62) 
                       1  +  KC[H2dtbc]o/KT[TEA]o  
 

Ezt a kifejezést az (50) egyenletbe helyettesítve, a (63) kinetikai egyenletethez jutunk.   

 

                (kB + kFe
TK1

T[Fe]o) KB[H2dtbc]o[O2]o  
Vin  =     ————————————————                                                       (63)                 

               1  +  KC[H2dtbc]o/KT[TEA]o
 

  A (63) kinetikai egyenlet szerkezetileg azonos a (35) tapasztalati sebességi egyenlettel, 

tehát a (38) – (49) feltételezett reakciómechanizmus összhangban van a megfigyelt kinetikai 

viselkedéssel. Ez azt jelenti, hogy a javasolt mechanizmus alkalmas a kinetikai eredmények 

értelmezésére.  
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5.2.5.6. A sebességi állandó meghatározása 

 

 

A (35) és (63) egyenletek összehasonlítása alapján, felhasználva, hogy kBKB = 0,84 M-1s-1 

és KC/KT = 1,73 [6a], a  vizsgált 3 reakció kumulatív sebességi állandóira a 16. táblázatban 

megadott értékeket kapjuk.   

A 16. táblázat a Vk katalizátor-, dioxigén-, szubsztrátum- és TEA-függéséből számolt  

kumulatív sebességi koefficiens (k3K2K1) átlagértékeit mutatja a három katalizátorkomplex 

esetén. Összehasonlítás céljából a 3.-ik oszlopban feltüntettük a TEA nélküli rendszerekben 

meghatározott k3K2K1 értékeket ( 8. táblázat) és a TEA-okozta gyorsulás mértékét. 

 

16. táblázat. A Vk katalizátor-, dioxigén-, szubsztrátum- és  TEA-függéséből számolt  k3K2K1  

szorzat (M-2s-1) átlagértékei valamint a TEA által okozott gyorsulás mértéke a három 

katalizátor esetén (vö. 8. táblázat, 4.-ik oszlopával) 

 

Komplex 10-3  (k3K2K1)TEA/(k3K2K1)TEA=0
k3K2K1 / M-2s-1

   [Fe(H2dmdt)]2+          3,79±0,1  68,2 
   [Fe(Hdmpd)]+          3,29±0,1   35,1 
   [Fe(Hdmed)]+          6,75±0,1    19,3 
 

A katalizátor- és dioxigénfüggés mért és számított meredeksége a 17. táblázatban látható. 

 

17. táblázat. A Vk katalizátor- és dioxigénfüggésének (s-1) számított és mért  

meredeksége a három katalizátor esetében   

 
103 Meredekség  

  
Vk vs. [Fe]o  Vk vs. [O2]o   

  

 

 

[Fe(H2dmdt)]2+   
 Számított 24,9 8,01 
 Mért 24,0 7,86 
[Fe(Hdmpd)]+  

 
 

 Számított 13,0 7,69 
 Mért 13,1  

 

 

7,62 
[Fe(Hdmed)]+   

 Számított 24,4 12,6 
 Mért 28,2 14,3 
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5.2.5.7. Következtetések 

 

A kinetika eredmények alapján megállapítható, hogy TEA hatására a 3 vaskomplexre 

érvényes k3K2K1 szorzat értéke kb. 20 - 70 szeresére nő, ami jelentékeny gyorsulásnak 

minősül. Ugyanakkor TEA jelenlétében a 3-féle katalizátor hatékonysága közötti különbség 

nem jelentékeny (maximum 2-szeres), míg TEA nélkül a maximális különbség kb. 7-szeres 

(vö. a 8. táblázattal).  

Ez a trend összhangban van a kétféle reakciómechanizmus működésével. TEA nélkül 

jelentős különbségek figyelhetők meg a vaskomplexek aktivitása között, mivel önállóan 

érvényesülnek az egyes komplexek tulajdonságai. TEA jelenlétében a különbségek 

elmosódnak, mert a  katalitikus aktivitást nagymértékben a TEA, mint bázis, tulajdonságai 

szabják meg a szinergetikus hatás  érvényesülésekor.   

 

6.  ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 Az értekezésben áttekintettük a dioxigén szerepét az élővilágban, bemutatva a 

dioxigénaktiválás és a hozzá kapcsolódó oxidatív katalízis szerepét az élettani folyamatokban.  

Foglalkoztunk az élővilágban kulcsszerepet játszó oxigénaktiváló metalloenzimekkel 

(oxidázok, oxigenázok) és rámutattunk hatásmechanizmusuk megismerésének fontosságára. 

Áttekintettük az oxidáz típusú enzimek szerkezeti és funkcionális modellezésének 

lehetőségeit kis molekulatömegű átmenetifém komplexekkel. A modellkomplexek között 

kiemelkedően fontos szerepet játszanak a réz és a vas komplexei. 

 A disszertációs munka célkitűzése a vastartalmú pirokatechin oxidázok funkcionális 

modellezése volt az újonnan előállított dioximátovas(II) komplexekkel. A három új 

vas(II)komplex az osztályunkon korábban tanulmányozott ferroxim(II) komplex szerkezeti 

analogonjának tekinthető. A makrociklusos jellegű ferroxim(II) szerkezetét a dioximáto-

típusú ligandumok lánchosszának változtatásával módosítottuk, ami befolyásolta a komplexek 

katalitikus aktivitását. A katalitikus aktivitást a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin oxidációjának 

modelljén vizsgáltuk, elsősorban kinetikai módszerekkel és a kimutatható köztitermékek 

azonosításával.  
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Három új vas(II)komplexet állítottunk elő, amelyek szerkezete és az értekezésben használt 

képlete alább látható. Az új komplexek meglepően jól oldódnak a legtöbb ismert oldószerben, 

így kristályosításuk nem járt sikerrel. Szerkezetüket emiatt a hasonló célra csak ritkán 

alkalmazott folyadékfázisú röntgensugár-szóródás  módszerével határoztuk meg. 

II

NN

N

CH3

CH3
N

CH3

CH3

Fe

O O
H

NH
NN

N

CH3

CH3N

CH3

CH3

Fe

OH OH

II

NN

N

CH3

CH3N

CH3

CH3

Fe

O O
H

II

 

     [FeII(H2dmdt)]2+                         [FeII(Hdmpd)]+                           [FeII(Hdmed)]+ 

 

  . 

    Emellett mindhárom vaskomplexet elemanalízis, tömegspektrometria, Mössbauer-

spektroszkópia, UV-látható spektrofotometria, valamint kvantumkémiai számítások 

segítségével is jellemeztük. A négy-négy nitrogén donoratomot tartalmazó két komplexben a 

nitrogénatomok közel egy síkban helyezkednek el a központi fémion körül és a két 

hidroxicsoport között hidrogénhíd alakul ki, míg az [Fe(H2dmdt)]2+ esetén a geometria 

szabálytalan tetragonális piramis és a két hidroxicsoport között hidrogénhíd kialakulására 

nincs lehetőség. Ezek a tulajdonságok nagyobb mozgékonyságot kölcsönöznek a 

[Fe(H2dmdt)]2+ komplexnek. 

 Mindhárom vaskomplex katalitikus aktivitást mutat a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin 

(H2dtbc) oxidációjában 3,5-di-terc-butil-o-benzokinonná (dtbq) (pirokatechin oxidáz 

aktivitás): 

 

                    

OH

OH

O

O

katalizátor

MeOH

 (H2dtbc)                              (dtbq) 

 

Az elnyelt O2 térfogatának gázvolumetriás követésével vizsgáltuk a három komplex 

katalitikus hatását a H2dtbc      dtbq reakcióban. A tapasztalati sebességi egyenlet alapján 
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mechanizmust javasoltunk a kinetikai viselkedés értelmezésére, amelyet a kinetikus 

izotópeffektus mérésével is alátámasztottuk. 

 Vizsgáltuk TEA hatását az oxidáció sebességére és elemeztük a reakció mechanizmusát a 

kinetikai viselkedés alapján. Megállapítottuk, hogy TEA jelenlétében újszerű oxidációs 

mechanizmus lép működésbe, amelynek lényege, hogy a bázis hatására kialakuló 

hidroperoxid köztitermék vegyes ligandumú komplexet képez a vaskomplexekkel és ez 

gyorsabban produkálja a benzokinon terméket (dtbq), mint a bázis egyedül. Ezt a 

korábbiakban nem ismert reakcióutat először a Mn-komplexszel aktivált pirokatechin 

oxidáció és fenoxazinon szintetáz hatás esetén mutattuk ki [4]. A jelenség leírására javasoljuk  

a ‘vas-aktivált bázis katalízis’ kifejezést (iron-activated base catalysis). E mechanizmus 

kulcslépése a  [(HL)FeIII(O2dtbcH)] köztitermék kialakulása és bomlása:  

 

O

O2FeIII(HL)

But

But

O

But

But

OH

(HdtbcO2
-) [(HL)FeIII(O2dtbcH)]

[Fe(HL)]++
Hdtbc- + O2

(39)

(43)
O2

-

OH

 
 

A ‘vas-aktivált  bázis katalízis’ a következő kinetikai egyenlettel írható le: 

 

                (kB + kFe
TK1

T[Fe]o) KB[H2dtbc]o[O2]o  
Vin  =     ————————————————                                                        

               1  +   KC[H2dtbc]o/KT[TEA]o
 

amelynek érvényességét kinetikai mérésekkel bizonyítottuk.  
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segítségükért. 

Köszönöm a tömegspektrometriás felvételeket Gömöry Ágnesnek, Schlosser Gittának, 

Imre Tímeának és Pollreisz Ferencnek. 

Köszönet illeti továbbá  Dr. Gács Esztert az NMR felvételekért és azok értelmezéséért, 

Dr. Korecz Lászlót és Dr. Nagy Nórát az ESR felvételekért és elméleti számításukért. 

 Köszönöm Karácsony Józsefnének az elemanalízis méréseket, Dr. Párkányi Lászlónak és 

Kertész Csabának a ligandumokról felvett röntgendiffrakciós méréseket és értékeléseket. 

Köszönöm Sitkei Eszternek a gázvolumetriás készülék ábráját. 

Külön köszönetemet fejezem ki Egresi Lászlónénak, "Marynek", aki a laboron kívül felmerült  

összes problémában nagy segítséget nyújtott és akinek munkája és segítsége is hozzájárult 

disszertációm elkészültéhez. 
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