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1. Bevezetés 

 

 

Régóta ismeretes, hogy bizonyos fémek fontos szerepet töltenek be az élő 

szervezetekben. Már évszázadokkal ezelőtt alkalmazták a fémsókat terápiás célokra, és 

körülbelül 300 év óta tudjuk, hogy az emberi szervezetnek elengedhetetlenül szüksége van 

bizonyos fémekre. Az utóbbi évtizedekben rendkívül sok ismeretet szereztünk a fémek 

biológiai rendszerekben való viselkedéséről, azok előnyös vagy káros hatásáról. Ennek 

következtében a szervetlen kémia és a biokémia kapcsolata egyre szorosabbá vált és az 

idők folyamán kialakult egy új tudományág, a bioszervetlen kémia. 

A bioszervetlen kémia segítségével választ szeretnénk kapni, hogy milyen a fémion kémiai 

környezete a vizsgálandó biológiai rendszerekben, hogyan változnak meg a fémion ismert 

kémiai tulajdonságai a biomolekulákkal, elsősorban a fehérjékkel, való kölcsönhatások 

következtében, valamint hogy a fémionok milyen hatással vannak a biomolekulákra és ez 

hogyan befolyásolja azok funkcióit. 

 

A bioszervetlen kémiai kutatásoknak széles körben alkalmazott módszere a biológiai 

rendszerek modellezése. Ez azt jelenti, hogy például egy fém biológiai szerepének 

felderítésére nem magát a fehérjét vizsgálják, hanem a fémet egy kisebb méretű, de a 

fehérjével azonos fémkötő helyekkel rendelkező molekulába építik be (modellvegyületek), 

s ezen tanulmányozzák a szerkezetet és a dinamikai tulajdonságokat. A szerkezeti 

modellek az enzim aktív centrumának szerkezetét utánozzák kismolekulájú 

fémkomplexekkel, a funkcionális modellek pedig aktivitást mutatnak az enzim által 

katalizált reakciókban. 

 

Az enzimek egyik csoportját az oxidoreduktázok alkotják. Kutatómunkánk célja 

oxidáz enzimmodellek előállítása és reakcióinak vizsgálata volt. A réz- ill. vastartalmú 

pirokatechin oxidáz ill. dioxigenáz enzimek fontos szerepet játszanak az élővilágban, így a 

bőr színét adó melanin szintézise és a polifenolok lebontása kapcsán. A fenoxazinon 

szintetáz az aktinomicin nevű, természetes eredetű antibiotikum bioszintézisét végzi.  



Előzményként szolgált a csoportunkban korábban vizsgált bisz-dimetil-glioximáto-

kobalt(II) és -vas(II)komplexek, mint a pirokatechin oxidáz és a fenoxazinon szintetáz 

funkcionális modelljei.  

 

Modellvegyületként a 3,5-di-terc-butil-pirokatechint és a 2-amino-fenolt 

alkalmaztuk. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a fenti két modellreakció 

szabadgyökös mechanizmus szerint játszódik le. A szabadgyök vagy gyökanion 

köztiterméket ESR-spektroszkópiával sikerült kimutatni. A sebességmeghatározó lépés a 

katalizátor-szubsztrátum-dioxigén terner komplexen belüli hidrogénatom átvitel. 

 

A dioximáto ligandum és a mangán(II) kombinációja új katalizátorrendszerek 

kidolgozását teszi lehetővé, amelyek alkalmazásra találhatnak olyan, gyakorlati 

szempontból is fontos területeken, mint a textilfehérítés ill. a cellulózipar. Ismeretes, hogy 

e két ágazatban jelenleg a hidrogén-peroxid ill. más peroxigénvegyületek fémkomplex 

katalizátorok jelenlétében történő aktiválása az uralkodó módszer (bleach catalysis).  

A fehérítőhatás vizsgálatára a pirokatechin oxidáció ill. az o-szubsztituált fenolok ill. 

anilinek oxidációja a legalkalmasabb modellreakció.  

Folytatva a csoportunkban folyó kutatási témát olyan mangán(II)komplexet állítottunk elő, 

amely katalitikus aktivitást mutat a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin és a 2-amino-fenol 

oxidációjában a megfelelő benzokinon illetve fenoxazinon termékké.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Irodalmi rész 
 
 
2.1. Enzimek 
 
 

Az enzimek, mint biológiai katalizátorok, olyan fehérjék, melyek több száz 

aminosavból épülnek fel. Katalitikus aktivitásuk a láncban levő aminosavak sorrendjétől és 

az aminosavakon levő funkciós csoportoktól függ. Egyszerű fehérjékről (proteinek) akkor 

beszélhetünk, ha csak aminosavak alkotják őket; összetett fehérjékről (proteidek) pedig, ha 

az aminosavak mellett, ún. prosztetikus csoportokat is tartalmaznak.  

 
Az enzimek hat osztályba sorolhatók, aszerint, hogy milyen típusú reakciót katalizálnak: 
 

1. Oxidoreduktázok: redoxireakciókat katalizálnak, melyek során elektronok, oxigén-

vagy  hidrogénatom kerül át egyik molekuláról a másikra. 

2. Transzferázok: atomcsoportokat (pl. metil-, amino-, stb.) közvetítenek egyik 

molekuláról a másikra. 

3. Hidrolázok: fehérjék peptidkötését, poliszacharidok glikozidkötését, vagy zsírok és 

foszfátok észterkötését hidrolízissel hasítják. 

4. Liázok: nem hidrolitikusan hasítanak le atomcsoportokat szubsztrátumokról, 

miközben kettős kötések keletkeznek. 

5. Izomerázok: olyan enzimek, amelyek intramolekuláris átrendeződéseket 

katalizálnak. 

6. Ligázok: szintetázoknak is nevezik, mert két molekula összekapcsolódását 

katalizálják.  

 

A metalloenzimek aktív centruma fehérjébe ágyazott fémkomplex, amelyekben egy 

vagy több fémion található a fehérje N-, O- ill. S-donoratomjaihoz koordinálva. A 

metalloenzimek bonyolultsága miatt szerkezetük és működési mechanizmusuk közvetlen 

tanulmányozása mellett elterjedt az aktív centrum modellezése. Ennek oka, hogy a 

modellvegyületek a metalloenzimeknél jóval egyszerűbbek, így könnyebben kezelhetőek 

és vizsgálhatóak. A bioutánzó fémkomplexek alkalmazása ugyanakkor lehetővé teszi egy-

egy részfolyamat vagy egy-egy szerkezeti rész sajátságainak tanulmányozását is.    



A bioszervetlen kémia a többé-kevésbé egyszerűen előállítható szerkezeti és 

funkcionális modellek segítségével próbálja felderíteni az aktív helyen lejátszódó 

folyamatokat és az aktív centrum spektroszkópiai viselkedését. A szerkezeti modellek az 

aktív centrumot alkotó ligandumok és fémion természetét és spektroszkópiai tulajdonságait 

írják le. A funkcionális modellek vizsgálata elősegíti a metalloenzim funkciójának, az 

aktív centrum működési mechanizmusának jobb megismerését. 

 

Az aktív centrumban elhelyezkedő fémion hatást gyakorol a kapcsolódó ligandumok 

elektronszerkezetére és befolyásolja a térbeli elrendeződést is. A metalloenzimeket alkotó 

leggyakoribb fémek a vas, réz, mangán, cink, kalcium, magnézium és kálium. 

 

A következő fejezetekben az oxidoreduktázok családjába tartozó enzimek közül 

azok kerülnek bemutatásra, melyekhez kutatásaink kapcsolódnak. 

 

A katalitikus oxidáció egyik érdekes és specifikus területe a dioxigén homogén 

katalitikus aktiválása és a fémkomplexeken alapuló bioutánzó rendszerek vizsgálata. E 

tárgykör alapjai az oxidoreduktáz típusú enzimek felfedezéséhez kapcsolódnak, amely 

enzimek a legnépesebb enzimcsaládot képezik. Ezen enzimek megtalálhatóak állati 

szervezetekben, növényekben és mikroorganizmusokban. A dioxigént igénylő élő 

szervezetekben a dioxigén szállítása, az energiatermelés és az idegen anyagok 

metabolizmusa szorosan összefügg a különböző átmenetifém-ionokat tartalmazó 

enzimekkel, amelyek az oxidáz, oxigenáz ill. dioxigenáz kategóriába tartoznak, attól 

függően, hogy az oxidáció során a szubsztrátum dehidrogénezése, vagy 1 ill. 2 oxigénatom 

beépülése játszódik le. 

 Az oxidoreduktázok egyik csoportját az oxidázok képezik, amelyek oxidálószerként 

dioxigént használnak. Az oxidázok nagy része réz- illetve vastartalmú, de találunk 

közöttük mangántartalmút is. A továbbiakban ezen fémtartalmú oxidázokra láthatunk 

példákat. 

 

 

 

 



 

 

2.1.1. Pirokatechin oxidáz (E.C.1.10.3.1) 

 

 

A nagyrészt növényekben előforduló Cu-tartalmú enzim az o-difenol származékok 

oxidációját katalizálja a megfelelő o-benzokinonná. A növények mellett a baktériumokban 

is előforduló tirozináz két funkciót lát el: egyrészt a monofenolok o-helyzetű 

hidroxilezését, másrészt az o-difenol o-kinonná történő oxidációját katalizálja (1).   
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A reakcióban keletkező dopakinon autopolimerizációs reakcióban melaninná alakul 

(2), amelynek fontos szerepe van az emberi szervezetben és gerinces állatokban a bőr és a 

szem színének kialakulásában. 
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A pirokatechin oxidáz enzimet elsőként Krebs és munkatársai [1] édesburgonyából 

(Ipomoea batatas) izolálták és röntgendiffrakciós vizsgálatokkal azonosították a  

kristályszerkezetét (1. ábra).  

 

 

 



 

 

                  

 

 

 
 
 
 
 
     1. ábra. Édesburgonyából izolált pirokatechin oxidáz szerkezete 
 
 

Az enzimről megállapították, hogy monomer szerkezetű, molekulatömege 39 kDa és 

két formája különböztethető meg: egy oxidált (met-) és egy redukált (dezoxi)-forma. 

Mindkét formában az aktív helyen található rézionok mindegyike három hisztidinhez 

kapcsolódik. A Cu(A)-ionhoz a His88, His109 és a His118 molekulák nitrogénatomjai, 

míg a Cu(B)-hez a His240, His244 és His274 nitrogénatomjai.  

Az oxidált (met) formában a réz(II)-ionok távolsága 2,9 Å, valamint hidroxi-híd köti össze. 

A rézionok körül egy trigonális piramis szerkezet alakul ki.  

A redukált (dezoxi) formában a Cu(I)A ionhoz egy vízmolekula kötődik, ezáltal torzult 

trigonális piramis szerkezet alakul ki, a Cu(II)B ion körül síknégyzetes geometria 

tapasztalható [2]. A két rézion közötti távolság 4,4 Å.  

 

A katalízis a 2. ábrán feltüntetett mechanizmussal jellemezhető: a katalitikus ciklus 

az oxidált "met"-formából indul, amelyet az enzim izolálása során kapunk. Az enzim-

szubsztrátum vegyes komplexből (1) kinon képződése közben alakul ki a "dezoxi"- forma. 

A Cu(II)B ion szabad koordinációs helyére tud bekötni a pirokatechin és a dioxigén 

molekula, ezáltal a rézionok között peroxohíd alakul ki (2). A "met"-forma kialakulása 

közben egy újabb pirokatechin molekula kinonná oxidálódik.  
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                              2. ábra. Pirokatechin oxidáz katalitikus ciklusa 

 

 

A reakció sztöchiometriai egyenlete (3): a pirokatechin kinonná történő oxidációja mellett 

a dioxigén vízzé alakul [3]: 
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2.1.2. Fenoxazinon szintetáz (PHS) (E.C.1.10.3.4) 

   

 

A fenoxazinon szintetáz, vagy más néven o-amino-fenol oxidáz egy többmagvú, 

oligomer réz oxidáz, amelyet elsőként Katz és munkatársai [4] Streptomyces antibioticus-

ból izoláltak.  

A többmagvú rézoxidázokra a III. típusú rézcentrum jellemző. A PHS enzim a 

többmagvú rézoxidázoktól abban tér el, hogy két formában izolálható, egy kis aktivitású 

dimer-, és egy nagy aktivitású hexamer formában. A két forma különböző szerkezeti 

egységeket tartalmaz, amelyek nem hozhatók összefüggésbe egy egyszerű 

asszociációs/disszociációs egyensúllyal [5]. A dimer és hexamer forma enzimatikus 

aktivitása is különbözik, de ennek oka még nem teljesen tisztázott. A hexamer forma az 

enzim legaktívabb formája, és egységenként 5 rézatomot tartalmaz [6]. Az enzim 

szerkezete három doménre bontható, ez látható a 3. ábrán: 

 

 

                                    3. ábra.  Fenoxazinon szintetáz szerkezete 

      

Az ötödik rézatom, mely a 2-es és a 3-as domént összekötő hurok végénél található, egy 

új II. típusú rézcentrumhoz tartozik és a His434, His438 és His440 nitrogénjeihez 

koordinálódik egy T-alakú elrendeződésben (4. ábra).   

 



 

4. ábra. Új II. típusú rézcentrum a PHS szerkezetében 

 

 

Ezen új II. típusú rézatomnak tulajdonítható a hexamer forma nagyobb stabilitása és 

aktivitása.  

 

A fenoxazinon szintetáz enzim két 4-metil-3-hidroxi-antranil-pentapeptid molekula 

összekapcsolódását katalizálja aktinomicinsavvá (4), [7]. Az aktinomicinsav az utolsó 

előtti intermedier az aktinomicin D bioszintézisében, amely az egyik legfontosabb 

citosztatikum. Hatása a sejtben a dezoxiribonukleinsavhoz való kötödésen alapszik, nem 

képződhet a dezoxiribonukleinsavtól függő ribonukleinsav. Klinikai alkalmazásai közül a 

legfontosabbak a Wilms-tumor és a Kaposi-szarkóma kezelése. 
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Barry és munkatársai [7] az enzimatikus reakcióra az 5. ábrán látható mechanizmust 

javasolták. 

A 6-elektronos oxidációval járó folyamat három egymást követő 2-elektronos oxidációs 

lépéssel írható le. A fenoxazinon szintézisekor elsőként egy instabilis protonált benzokinon  

 



monoimin intermedier (4) keletkezik. Erre egy második 2-amino-fenol molekula 

addicionálódik, majd egy 2-elektronos oxidáció után p-benzokinon-monoimin (6) 

keletkezik. Egy belső addíció és egy újabb 2-elektronos oxidáció után képződik a 

fenoxazinon. Az első két oxidációs lépés történik az aktív centrumon.  
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 2.1.3. Mangántartalmú szuperoxid dizmutáz (MnSOD) (E.C.1.15.1.1) 

 

 

Az MnSOD amely az egyik legfontosabb mangánfüggő oxidoreduktáz enzim, a 

szervezetben lejátszódó oxidációs reakciók során keletkező szuperoxidion (O2
-) vízzé és 

hidrogén-peroxiddá történő diszproporcionálódását katalizálja [8]. A szuperoxidion egy 

reaktív szabadgyök, amely károsíthatja a fehérje- és a membrán- szerkezetét, a DNS 

láncot, valamint rákkeltő hatása is ismert.  



Az instabilis gyök önmagában is tud diszproporcionálódni stabilisabb termékké (5): 

hidrogén-peroxiddá és dioxigénné [9]. 

 

                              2 O2
-. + 2 H+          H2O2 + O2 (5) 

 

A szuperoxid dizmutáz megtalálható mind a baktériumokban, mind pedig a humán 

szervezetben, de még az anaerob szervezetekben is. Nagyrészük mangán - kofaktor 

tartalmú, de emellett találunk vas (FeSOD), kétmagvú réz/cink vagy éppen Ni aktív 

centrumot is. Míg a (Mn, Fe)SOD kis töredéke képes mindkét fémmel működni, addig a 

legtöbbjük csak eggyel [10,11]. A SOD enzimek reagálnak a szuperoxid gyök-anionnal, 

ezáltal az enzimek jelentik a védelmet a szervezet számára az oxidatív stressz ellen.  

 

Az enzimet Fridovich és munkatársai izolálták elsőként Escherichia coli B 

baktériumból [12]. További vizsgálatok során kiderült, hogy a prokarióták (pl. E. coli) 

esetében az enzim dimer szerkezetű, míg az eukariótáknál (pl. T. thermophilus, human 

mitochondria) tetramer szerkezet tapasztalható. A 6. ábrán a humán mitokondrium-ból 

izolált MnSOD tetramer szerkezete és a mangán(III)ion körüli koordináció látható.    

 

 

 

             6. ábra. MnSOD szerkezete és a fémion körüli koordináció 



 

Az aktív centrumban a mangánionhoz egy aszparaginsav (Asp159), három hisztidin 

(His26, His74, His163) és axiális helyzetben egy vízmolekula koordinálódik, a fémion 

körül tetragonális bipiramisos szerkezetet alakítva ki.  

A katalitikus ciklusban két félreakció különíthető el: egy oxidatív reakció, amelyben a 

szuperoxid-ion dioxigénné oxidálódik miközben a fémion Mn2+-vé redukálódik és egy 

reduktív félreakció, amelyben a szuperoxid-ion hidrogén-peroxiddá alakul át, míg a 

fémion Mn3+-ná oxidálódik (7. ábra). 
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      7. ábra. MnSOD katalitikus ciklusa 

 

 

 

 

2.2. Enzimmodellezés 

 

 

A bioszervetlen kémiai kutatásoknak egyik fontos módszere a biológiai rendszerek 

modellezése. A bioutánzó fémkomplexek segítségével az aktív centrum szerkezetéről és 

geometriai tulajdonságairól, valamint a működési mechanizmusukról nyerhetünk 

információt. 

 



  

2.2.1. Pirokatechin oxidáz modellek 

 

 

A modellvegyületek az enzimek aktív centrumát kismolekulájú fémkomplexszel 

helyettesítik. Az utóbbi évtizedekben a legváltozatosabb fémkomplexekkel modellezték a 

pirokatechin oxidáz enzim szerkezetét, illetve hatásmechanizmusát. 

 

 

 

2.2.1.1. Egy- és kétmagvú rézkomplexek   

 

Nishida és munkatársai [14] azt tapasztalták, hogy az egymagvú rézkomplexek esetében 

fontos szerepe van a rézion körüli koordinációnak. Ha a rézion körül síknégyzetes 

geometria alakul ki a pirokatechin oxidációja gátolt, míg ettől eltérő térbeli elrendeződés 

mellett a reakció lejátszódik.  

 

Malachowski és munkatársai [15] egy háromfogú ligandum [N,N-bisz(3,5-dimetil-

pirazolil-1-metil)-benzilamin] egymagvú rézkomplexét állították elő. Egy hasonló 

szerkezetű ligandummal [N,N,N',N'-tetrakisz(2'-benzimidazolil-metil)-1,2-etándiamin] az 

egymagvú rézkomplexben a fémion körül torzult oktaéderes elrendeződés alakul ki [16]. 

Az ekvatoriális helyeken két-két benzimidazol-nitrogén és amin-nitrogén található, míg az 

axiális helyeken további két benzimidazol-nitrogén helyezkedik el.  

 

A kétmagvú rézkomplexek általában nagyobb katalitikus aktivitást mutatnak, mint az 

egymagvúak [17]. Ez valószínűleg sztérikus okokból ered. A két rézionnak olyan 

távolságban kell lenniük egymástól, hogy a szubsztrátum egy- vagy mindkét 

hidroxilcsoportja koordinálódni tudjon a fémionhoz még mielőtt az elektronátvitel 

megtörténik. Ugyancsak Nishida nevéhez fűződik [18] az a megállapítás, hogy a kétmagvú 

rézkomplexek akkor mutatnak katalitikus aktivitást, ha a két rézion közötti távolság nem 

nagyobb 5 Å-nél.   

 



Casella és munkatársai [19] olyan aszimmetrikus, kétmagvú rézkomplexet állítottak elő, 

amelyben a ligandum {N,N,N',N',N"-pentakisz[(1-metil-2-benzimidazol)-metil]-

dipropilén-triamin} nem egyformán kötődik a két rézionhoz. Az egyik rézion körül 

tetragonális bipiramisos geometria alakul ki, míg a másiknál planárisan helyezkedik el a 

maradék három nitrogén.  

 

8. ábra. A két rézion körüli koordináció 

 

 

A (α,α'-bisz{(1-metil-2-benzimidazol)-metil]-amino}-m-xilén) ligandumból képzett 

rézkomplex metanol/víz elegyben nagyobb aktivitást mutat, mint az előbbi rézkomplex. A 

különböző rézkomplexek közötti aktivitás különbségek több tényezőtől függnek, ilyen 

tényező például a dioxigén kötődése a redukált fémionhoz, a keletkező addukt stabilítása, 

vagy az adott komplexben a Cu(II)/Cu(I) fémionpár redoxipotenciálja. 

 

Krebs és csoportja [20] három- illetve hétfogú ligandumok kétmagvú rézkomplexeit 

állította elő. A [(2-piridil-metil)(1-hidroxi-propil)-amin] ligandum rézkomplexe 

rendelkezik a legnagyobb pirokatechin oxidáz aktivitással. Fontos tényező, hogy a rézhez 

koordinált ligandum kötődése kisebb legyen, mint az addukt (szubsztrátum-ligandum) 

kötődés, ellenkező esetben a katalitikus oxidáció gátolva van. Minél távolabb van a két 

rézion egymástól annál kisebb a katalitikus aktivitás.  

 

Réztartalmú pirokatechináto- ill. szemikinonáto-komplexeket Tolman és munkatársai 

[21] állítottak elő, réz-dioxigén komplex és pirokatechin származékok reakciójával. A 

komplexek oxidációja során a megfelelő kinonszármazékok keletkeztek.  

Brown-nak sikerült elsőként [CuII(dbcat)(L)], (L = piridin, bipiridin) összetételű 

komplexeket előállítani [22]. 

 



 

2.2.1.2. Vaskomplexek

 

A vaskomplexek azon két csoportját foglaljuk össze a továbbiakban amelyek vagy 

pirokatechin oxidáz (o-benzokinon keletkezése) vagy dioxigenáz (aromás gyűrű 

felnyílása) aktivitást mutatnak.  

 

Simándi és csoportja által előállított [bisz-(dimetil-glioximáto)-bisz-(N-metil-imidazol)-

kobalt(II)] komplex [23], továbbá dioxim ligandumok vas(II)komplexei [24] csak 

pirokatechin oxidáz aktivitást mutatnak.  

A [bisz-(dimetil-glioximáto)-bisz-(N-metil-imidazol)-vas(II)] komplex ([FeIIN2]) 

oktaéderes szerkezetű, ekvatoriális helyzetben négy N-atom, míg axiális helyzetben a 

metil-imidazolok nitrogénjei találhatók. A reakcióra a 9. ábrán feltüntetett mechanizmust 

javasolták. 
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          9. ábra. Ferroxim ([FeIIN2]) komplex által katalizált reakció mechanizmusa 

 

Metanolban feloldva a dimetil-glioximáto komplexet, a szolvolízist követően a 

katalitikus reakció gyors előegyensúlyi lépésben a dioxigén koordinációjával indul. A 

kialakuló szuperoxokomplex egy újabb előegyensúlyi lépésben hidrogénhíd kötést létesít a 

szubsztrátummal. A terner komplexen belül a sebességmeghatározó lépésben 



hidrogénatom átvitel történik a szubsztrátum molekuláról a szuperoxokomplexre, valamint 

az O−O kötés homolitikusan hasad egy [NFeIVO]-t eredményezve, miközben a megfelelő 

kinon származék és víz keletkezik. A [NFeIVO] komplex instabilis vegyület és gyorsan 

reagál egy újabb szubsztrátum molekulával, a termékek mellett a kiindulási komplexet 

eredményezve. 

A dioxim ligandumokkal előállított Fe(II)komplexek esetén a reakciómechanizmus 

szerint a katalizátor, a szubsztrátum és a dioxigén terner aktív komplexet képez, amely a 

sebességmeghatározó lépésben szemikinon gyökanion köztiterméken át eredményezi a 

kinon terméket.  

 

A dioxigenáz elnevezést Hayaishinek köszönhetjük, aki 1955-ben mutatta ki a 

pirokatechin aromás gyűrűjének oxidatív hasítását és a dioxigén molekula beépülését a 

keletkező mukonsavba pirokatechin dioxigenáz hatására [25]. 

 

A pirokatechin dioxigenázok lehetnek intradiol- vagy extradiol-típusúak, aszerint, 

hogy az enzim aktív centrumában vas(III)- vagy vas(II)ion található. A két enzim által 

katalizált reakció az alábbi ábrán látható: 
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           10. ábra. Intradiol (6)- és extradiol (7)- típusú pirokatechin dioxigenáz által 

katalizált reakció 

 

A pirokatechin dioxigenázok első funkcionális modelljét Funabiki írta le. 

Katalizátorként vas(III)sókat alkalmazott [26,27] és megállapította, hogy a kinon mellett 

hasadási termékek is keletkeznek. 



Que és munkatársai [28,29] négyfogú ligandumokkal (NL3-típusú, L = fenol-, vagy 

karboxilát-származék, piridin) vas(III)komplexeket állítottak elő. A kísérletekből kiderült, 

hogy egyértelmű összefüggés mutatkozik a katalizátor-komplex aktivitása és a központi 

fémion Lewis-aciditása között, valamint szükséges feltétel, hogy a fémion redox-aktív 

legyen.  

 

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

komplex (TPA = trisz(2-piridil-metil)-amin) [30], amelynek jelenlétében a H2dbcat 

szubsztrátum dioxigénnel percek alatt 98%-os kitermeléssel furanonná oxidálható. 

 

Az extradiol-típusú dioxigenázok modellezése nehezebb feladat, a [FeII(L)(dbcat)] 

szerkezetű szubsztrátum-komplex izolálásának nehézségei miatt. Az első 

modellkomplexek előállítását Funabiki és csoportja végezte [31,32]. Ezekben a 

rendszerekben vas(II)- és vas(III)vegyületek is jelen vannak, ezért a reakciómechanizmus 

megállapítása nehézkes. 

 

 

 

 

2.2.1.3. Mangánkomplexek 

 

 

Power és munkatársai az alábbi szerkezetű mangántartalmú pirokatechináto 

komplexeket állították elő ([Mn2(dbcat)2(py)6], [Mn3(dbcat)4(py)4], [Mn4(dbcat)4(py)6]) 

[33].  

 

Funabiki és munkatársai a Fe(II)- és Fe(III)komplexek mellett előállították az 

[Mn(TPA)(dbsq)](BPh4) komplexet (1), amely levegőn a dtbq oxidációs termék 

képződését katalizálja [34]. A reakció során egy kétmagvú Mn(III,III)komplex (2) 

keletkezik, mely szintén pirokatechin oxidáz aktivitással rendelkezik. A 3,5-di-terc-butil-

pirokatechin oxidációjára a fenti mangánkomplexek jelenlétében, az alábbi mechanizmust 

javasolták (11. ábra). 
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11. ábra. A Mn(II) és Mn(III)komplexek által katalizált reakció mechanizmusa 

 

 

A Caneschi és Dei által előállított [Mn(CTH)(dbcat)Y] komplex (CTH = 

5,7,7,12,14,14-hexametil-1,4,8,11-tetraaza-ciklotetra-dekán; Y = BPh4
-, ClO4

-), katalizálja 

a H2dbcat oxidációját. A reakció nem teljesen szelektív, mert gyengén poláris oldószerben 

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

dimetil-etil)-2H-piranon [35]. 

 

Krebs és Kloskowski [36] nevéhez fűződik az első olyan 5-ös koordinációjú 

mangánkomplex előállítása amely katalitikus aktivitást mutat a 3,5-di-terc-butil-

pirokatechin oxidációjában a megfelelő benzokinon termékké. 

 

 

 

2.2.1.4. Kobaltkomplexek

 

 

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

aktivitását vizsgálták [37]. A kobalt(II) komplexei egy sor szuperoxo- és peroxokomplexet 

képeznek dioxigénnel. Az egyik funkcionális pirokatechin oxidáz modell a [bisz(trifenil-



foszfin)-bisz(dimetil-glioximáto)-kobalt(II)] (kobaloxim(II)). Az oktaéderes szerkezetű 

komplexben a négy donor-nitrogén atom egy síkban van, ekvatoriális helyzetben, míg a 

két axiális helyet egy-egy trifenil-foszfin (Ph3P) ligandum foglalja el. A reakció 

mechanizmusa az alábbi ábrán látható: 
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12. ábra. A 3,5-di-terc-butil-pirokatechin oxidatív dehidrogénezésének katalitikus ciklusa 

 

 

Egy gyors előegyensúlyi lépésben kialakul az 5-ös koordinációjú, négyzetes piramisos 

szerkezetű [CoIII(Hdmg)2(PPh3)O2] szuperoxokomplex (CoIIIO2). Ez a komplex a 

szubsztrátum molekulával egyensúlyi lépésben terner köztiterméket eredményez.  

Ezen belül hidrogénatom átvitel játszódik le, 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(Hdbcat) 

köztiterméket sikerült izolálni és szerkezetét röntgendiffrakcióval meghatározni. A két 

utóbbi molekula diszproporcionálódási folyamatában visszaképződik egy-egy molekula 

dioxigén és egy CoIIIOH hidroxokomplex. Ez utóbbi dbsq•- szemikinon gyökanionnal a 

dtbq termék képződése mellett a kiindulási CoII komplexet eredményezi.  



Egy másik lehetséges út, az a CoIIIOH komplex egy másik CoIII(Hdbcat) komplex 

molekulával reagálva a katalizátort és Co(III)(dbsq) komplexet eredményezi. A 

szemikinon-komplex egyensúlyi reakcióban visszaalakul a kezdeti CoII komplexszé és a 

dtbq termékké. Mind a szabad, mind a koordinált dbsq•- szemikinon gyökaniont sikerült 

ESR spektroszkópiával kimutatni. 

 

 

 

 

2.2.1.5. Pirokatechinek báziskatalizált reakciói

 

 

Grinstead már a '60-as években vizsgálta a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin oxidációját 

lúgos közegben, dioxigén jelenlétében. A megfelelő kinon származék enyhe körülmények 

között (gyengén lúgos közeg, rövid reakció idő, melegítés nélkül) izolálható. Ha a 

reakcióelegyet híg NaOH-os oldatban melegítjük a kinon mellett 2,4-di-terc-butil-4,5-

dihidroxi-α-hidroxi-mukonsav is keletkezik. Erősen lúgos közegben a hidroxi-mukonsav 

2-hexénsavvá alakul át. 

A 0,06 M-nál hígabb NaOH oldatban a reaktív vegyület a pirokatechináto-

monoanion. Szobahőmérsékleten dioxigénnel reagálva hidroperoxo adduktot eredményez 

(13. ábra.).  
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13. ábra. Báziskatalizált oxidáció során keletkező hidroperoxo addukt 

 

 

 



 

 

2.2.2. Fenoxazinon szintetáz modellek 

 

 

A pirokatechin oxidáz enzimmodellhez hasonlóan számos modellvegyületet találunk 

az irodalomban a fenoxazinon szintetáz enzim modellezésére.  

Barry és munkatársai [7] szubsztituált 2-amino-fenol származékok oxidációját vizsgálva 

megállapították a reakció mechanizmusát, melyet a 2.1.2. fejezetnél ismertettem. 

 

A hőmérséklet és a pH hatását a 2-amino-fenol autooxidációjára vizes közegben 

Oancea és munkatársai vizsgálták [38]. A pH: 4,00-9,00 tartományban, 

szobahőmérsékleten fenoxazinon keletkezik. pH = 9,85-nél, T = 40-50 oC-on rövid idő 

alatt a fenoxazinonra jellemző elnyelési sáv (λ = 434 nm) eltűnik és λ = 340 nm 

hullámhossznál egy új komponens jelenik meg, amelynek jelenlétét már Barry és 

munkatársai [7] korábban leírták.  

 

Simándi és csoportja a kilencvenes évek elején ftalocianin-származék kobalt(II) 

komplexét (tetrakisz-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-dodekakloro-ftalocianináto-kobalt(II))  

állította elő és követte az o-szubsztituált anilin katalitikus oxidációját [39]. További 

kobaltkomplexek előállításával ([Co(Hdmg)2L2], H2dmg = dimetil-glioxim, L = Ph3P, 

Ph3As és Ph3Sb) és az oxidáció követésével az alábbi mechanizmust javasolták [40]: 
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14. ábra. Kobaloxim által katalizált reakció mechanizmusa 



 

A reakció szabadgyökös mechanizmus szerint játszódik le. ESR módszerrel két gyök 

jelenlétét sikerült kimutatni [41]: az amino-fenoxil (ap·) szabadgyököt és Co3+Hapx 

gyököt. 
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Metanolban feloldva a katalizátort egy gyors előegyensúlyi lépésben szuperoxo-

kobaloxim keletkezik, amelyhez hidrogénhíd kötéssel egy újabb gyors lépésben 

kapcsolódik a szubsztrátum. Intramolekuláris H-atom átvitelt követően a sebesség-

meghatározó lépésben amino-fenoxil gyök keletkezik. A hidrogén-peroxokomplex gyors 

diszproporcionálódást követően hidroxo-kobaloximmá alakul, melynek redukciója amino-

fenoxil gyök jelenlétében a katalizátor újraképződését eredményezi. A keletkező 

benzokinon monoimin instabilis vegyület, amely a 2.1.2. fejezetben leírt mechanizmus 

lépéseket követően amino-fenoxazinont eredményez. 

 

A [bisz-(dimetil-glioximátó)-bisz-(N-metil-imidazol)] ligandum vas(II)komplexe 

(ferroxim) hasonlóan a kobaloxim komplexhez a fenoxazinon szintetáz funkcionális 

modelljeként viselkedik [42]. A reakcióban keletkező szuperoxoferroxim(III) jelenlétét 

tömegspektrometriával mutatták ki. A sebességmeghatározó lépésben H-atom átvitel 

történik a szubsztrátum molekuláról a szuperoxokomplexre (15. ábra), amelyet a kinetikus 

izotóp effektus mérésekkel igazoltak. 
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15. ábra. A H-atom átviteli sebességmeghatározó lépés 

 



 

Speier és munkatársai [43] réz(II)sók és réz(I)-klorid N-tartalmú ligandumokkal 

képzett vegyes komplexét vizsgálták, mint a fenoxazinon szintetáz enzim funkcionális 

modelljét. Megállapították, hogy a Cu(I) aktiválja a dioxigént, amelynek során egy peroxid 

vegyület keletkezik, ez utóbbi reagálva a szubsztráttal amino-fenoxil gyököt eredményez. 

Az erősebben koordinálódó N-tartalmú ligandumok gyorsítják a reakció sebességét. A 

kinetikai mérések alapján megállapítható, hogy a reakció sebességmeghatározó lépése az 

összetételtől függően a réz(II)-dioxigén adduktum képződése. 

 

Prati és munkatársai vizsgálták a 2-, 3- és 4-amino-fenolok oxidációját dioxigén 

jelenlétében, szobahőmérsékleten. Katalizátorként fém rezet, réz(I)- és Cu(II)-kloridot 

valamint Cu2O-t alkalmaztak. A 2-amino-fenol oxidációja során csak a 2-amino-3H-

fenoxazin-3-on keletkezik 90%-os kitermeléssel. A rézsók reaktivitás sorrendje: 

CuCl>Cu~CuCl2~Cu2O. A 3- és 4-amino-fenol oxidációja során több termék is keletkezik. 

Piridint is tartalmazó oldatban, a 4-amino-fenol oxidációjában a rézklorid aktivitása a 

legnagyobb [44]. 

 

A polisztirol-tartalmú Cu(II)komplex katalitikus aktivitást mutat a 2-amino-fenol 

fenoxazinonná történő oxidációjában, DMF-ban, 70 ºC-on. A reakció 62%-os kitermelés-

sel játszódik le [45]. 

 

A 2-amino-3H-fenoxazin-3-on keletkezését fotooxidációval Crank és munkatársai 

vizsgálták [46]. UV-lámpával megvilágítva a 2-amino-fenol etanolos oldatát a fenoxazinon 

mellett még további két terméket izoláltak, amelyek 4-4 kondenzált gyűrűt tartalmaznak. 

 

 

 

2.2.3. Szuperoxid dizmutáz modellek 

 

 

A SOD enzimek reagálnak a szuperoxid gyökanionnal, ezáltal védelmet jelentenek a 

szervezet számára az oxidatív stressz ellen. Az enzimműködés hiánya miatt olyan 



betegségek alakulhatnak ki, mint a Parkinson-kór, az AIDS vagy más idegi alapú 

betegségek. Ezért az utóbbi időben számos modellkomplexet állítottak elő és vizsgáltak, 

mint a szuperoxid dizmutáz enzim funkcionális modelljét. 

Számos módszer fejlődött ki az évtizedek folyamán a szuperoxid dizmutáz aktivitás 

mérésére. A gyökös reakciók sebességi állandóját közvetlen módon csak nagyon nagy 

időfelbontású technikákkal lehet meghatározni. Alternatív megoldást jelentett a kompetitív 

kinetikai módszerek alkalmazása. Ezek olyan közvetett technikák, ahol relatív sebességi 

állandót határoznak meg valamilyen szelektív referencia reagenssel szemben. Amennyiben 

ismerjük a referencia vegyület és a gyök reakciójának sebességi állandóját, a SOD utánzó 

vegyület kSOD értékét is meg tudjuk határozni. 

A modellkomplex szuperoxiddal szembeni aktivitását I50-nel jelzik, amely azt a 

komplex koncentrációt jelőli, ahol a közvetett módszer során alkalmazott indikátor 

vegyület és a szuperoxid gyökanion között lejátszódó redoxireakció sebessége 50%-al 

csökken. 

 

1986-ban Sawyer és munkatársai a szuperoxid dizmutáz funkcionális modelljeként a 

[trisz(pikolináto)MnII] komplexet állították elő [47].  

Kitajima csoportja [48] olyan szerkezeti és funkcionális mangán(II) modellvegyületeket 

állítottak elő, amelyben pirazolil-borát ligandum kötődik a fématomhoz. A komplex 

MnSOD utánzó aktivitását NBT (nitro-tetrazolium-klorid) reagens jelenlétében vizsgálták, 

szuperoxid-forrásként xantin oxidázt alkalmaztak.  

 

A Jacobsen által kifejlesztett Mn(III)salen komplexek [49], amellett, hogy epoxidációt 

katalizálnak, kataláz és SOD aktivitással is rendelkeznek. Klinikai alkalmazásig az alábbi 

két salen-származékkal jutottak el: 
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Liu és munkatársai egy olyan Mn(III)salophen komplexet állítottak elő, amely a 

citokróm-c reagens jelenlétében SOD aktivitást mutat [50].  

 

A salen-típusú ligandumok mellett porfirináto-(a) illetve penta-aza-ciklusos-(b) 

ligandumok mangánkomplexei is szuperoxid dizmutáz aktivitást mutatnak [51,52].  
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Mint a fenti példákból is láthatjuk a nitrogén donoratomot tartalmazó ligandumok az 

enzim aktív helyének szerkezetét utánozva próbálják annak működését minél jobban 

biztosítani.   

 

A mangántartalmú szuperoxid dizmutáz modellvegyületek bizonyultak a 

legalkalmasabbnak, hogy az élő szervezetben enzim helyettesítőként alkalmazzák, főleg a 

mangán(II)ion kis toxicitásának köszönhetően. Az egyik legfontosabb követelmény a 

modellvegyületekkel szemben, hogy stabilisak legyenek, emellett a ligandumok mérete 

elég kicsi legyen ahhoz, hogy a sejtmembránon átjuthassanak. Nem utolsó szempont a 

ligandumok biológiai lebonthatósága a szervezet számára káros termékek keletkezése 

nélkül [53].  

 

 

 

 

 

 



 

3. Célkitűzések 

 

 

A bioszervetlen kémia egyik fontos irányzata a metalloenzimek szerkezeti és 

funkcionális modellezése fémkomplexekkel, és ezen belül a bioutánzó katalitikus oxidáció 

vizsgálata. A kutatásaink alapját képező oxidoreduktáz enzimek közül részletesen a 

pirokatechin oxidáz és a fenoxazinon szintetáz enzimek funkcionális modellezésével 

foglalkoztunk. 

A réztartalmú pirokatechin oxidáz enzimnek az élővilágban van fontos szerepe, a bőr 

színét adó melanin szintézisében. A fenoxazinon szintetáz az aktinomicin D 

bioszintézisében játszik szerepet. 

 

Munkám előzményként szolgált, hogy a csoportunkban korábban tanulmányozták a 

dioxigén bioutánzó katalitikus aktiválásának kinetikáját és mechanizmusát a [bisz-(dimetil-

glioximáto)-kobalt(II)] (kobaloxim) és [bisz-(dimetil-glioximáto)-vas(II)] (ferroxim) 

komplexek jelenlétében. Ezek a komplexek a pirokatechin oxidáz és a fenoxazinon 

szintetáz enzimek funkcionális modelljeiként működnek. E két enzimreakció a 3,5-di-terc-

butil-pirokatechin (H2dbcat) oxidatív dehidrogénezésével és a 2-amino-fenol (H3ap) 

oxidatív dimerizációjával modellezhető. A reakciók terméke a 3,5-di-terc-butil-1,2-

benzokinon (dtbq) és a 2-amino-3H-fenoxazin-3-on (apx).  

 

A dolgozatban bemutatásra kerülő kutatómunka céljául oxidáz enzimek 

(pirokatechin oxidáz és fenoxazinon szintetáz) működésének modellezését tűztük ki 

mangánkomplex jelenlétében. Célunk volt a dimetil-glioximáto ligandum helyettesítése 

dioximáto ligandummal a kevésbé merev koordinációs szféra kialakítása érdekében, 

valamint a változtatás hatásának vizsgálata a katalitikus oxidáció mechanizmusára és a 

reakció kinetikai paramétereire.  

 

1. Első lépésben célul tűztük ki egy dioximáto-ligandumot tartalmazó mangán(II) 

komplex előállítását. Választásunk a (3,3’-(3-aza-pentán-diil-diimino)-bisz-bután-2-on-

dioxim), röviden H2dmdt ligandumra esett és sikerre vezetett. E felismerés jelentősége 



abban van, hogy a dioximáto ligandumtípus és a mangán(II) kombinációja olyan 

katalizátorrendszer kidolgozását teszi lehetővé, amely gyakorlati szempontból is fontos 

lehet. Értjük ezalatt a textilfehérítést, amely ágazatban jelenleg a hidrogén-peroxid és az 

egyéb peroxigén vegyületek fémkomplex katalizátorok jelenlétében történő aktiválása van 

alkalmazásban. Megfelelő hatékonyságú mangánkomplex kidolgozása esetén elképzelhető 

a levegő dioxigénjének hasznosítása a textilfehérítésben.   

 

2. A 3,5-di-terc-butil-pirokatechin szubsztrátum oxidációját lúgos közegben, dioxigén 

jelenlétében korábban részletesen vizsgálták, és ennek alapján javaslatot tettek a 

báziskatalizált reakció mechanizmusára. Célunk volt annak felderítése, hogy milyen 

hatással van a báziskatalizált reakcióra a mangán(II)komplex. Ezért részletes kinetikai 

vizsgálatok elvégzését tűztük ki, amelyből következtetni tudunk a mangán(II)komplex és a 

bázis együttes hatásairól a reakció mechanizmusára.      

 

3. A hőmérséklet és a pH hatását a 2-amino-fenol autooxidációjára korábban már 

tanulmányozták. Célul tűztük ki a reakció mechanizmusának a vizsgálatát abban az 

esetben amikor mangánkomplexet is tartalmaz a rendszer.  

 

4. Korábbi vizsgálatok, amelynek során kobaloxim ill. ferroxim katalizátort alkalmaztak 

szabadgyök ill. gyökanion jelenlétét igazolták ESR-spektroszkópiával. Ezért a 3,5-di-terc-

butil-pirokatechin és a 2-amino-fenol szubsztrátumok esetén célunk volt a katalitikus 

oxidáció során keletkező köztitermékek azonosítása, különös tekintettel a szabadgyökökre 

ill. gyökanionokra.  

 

5. A mangán- és báziskatalizált oxidáció reakciómechanizmusának sebességmeghatározó 

lépését a deutérium kinetikus izotópeffektussal (KIE) tudjuk alátámasztani. A 

[Fe(Hdmg)2(MeIm)2] és a [Co(Hdmg)2(Ph3P)2] által katalizált oxidációkban a sebesség-

meghatározó lépésben hidrogénatom-átvitel történik a szubsztrátumról a fémhez koordinált 

szuperoxo-ligandumra. Célunk volt annak a kiderítése, hogy a mangánkomplex esetében is 

megfigyelhető-e H-atom átvitel a sebességmeghatározó lépésben. 

 

 



 
4. Kísérleti rész 

 
 
4.1. A szerkezeti és kinetikai vizsgálatoknál alkalmazott műszerek és módszerek 

 

 

A kinetikai reakciók nyomon követésére és az anyagok jellemzésére különböző 

analitikai módszereket használtunk.  

A szerkezeti adatok meghatározásához 1H-NMR és IR-spektroszkópiát alkalmaztunk. A 

dioximáto-mangán(II)komplex szerkezetét egykristály röntgendiffrakcióval határoztuk 

meg. Az NMR spektrumokat CDCl3 oldószerben Varian Unity-Inova (400 MHz) 

spektrométeren vettük fel, referenciaként TMS (tetrametil-szilán) szolgált. A ligandum ill. 

a komplex infravörös spektrumainak  felvételét AVATAR 320 (Thermo Nicolet) FT-IR 

típusú spektrométeren végeztük.  

A dioximáto-mangán(II)komplex szerkezetmeghatározását Enraf-Nonius CAD4 

egykristály röntgendiffraktométeren végezték.  

Az elemanalízis EA 1108 CHNS-O típusú analizátorral történt, amelyhez Agilent 6850 

típusú gázkromatográfiás egység csatlakozott. 

A komplexek metanolos oldatának tömegspektrumát Perkin-Elmer Sciex API 2000 típusú 

készüléken vettük fel, electrospray ionizációt alkalmazva, ill. VG ZAB2-SEQ típusú 

tandem-tömegspektrometriás rendszeren elektronütközéses ionizáció mellett. 

Az ESR spektrumokat Bruker ELEXYS E500 CW-EPR spektrofotométeren metanol és 

acetonitril oldószerben vettük fel. A reakció teljes ideje alatt az oldat dioxigénnel volt 

telítve. A spektrumokat 30 percig gyűjtöttük. A kiértékelésnél a Rockenbauer és 

munkatársai által kifejlesztett programot használtuk [54].  

 

Az oxidáció nyomonkövetése két módszerrel történt:  

 

a.) Hewlett-Packard 8453 típusú diódasoros spektrofotométerrel. A kísérletekhez 1 mm-

es és 1 cm-es kvarcküvettákat használtunk, méréseinket T = 25 oC végeztük, ehhez –10 és 

+35 °C között Grant LTD 6 típusú termosztáttal ± 0,1 °C pontossággal termosztáltunk. 

 



 

b.) állandó nyomáson működő, termosztált gázbürettában. A készülék vázlata a 16. ábrán 

látható. 

  

 

 
 

16. ábra: A gázvolumetriás készülék rajza 
 

 

A szubsztrátumot feloldottuk az oldószerben, a szilárd katalizátort pedig a beejthető 

edénybe helyeztük. A készüléket lezárva 30 percig termosztáltuk, ami elégségesnek 

bizonyult a termikus egyensúly beállásához. A reakció elindításához a katalizátort az 

oldószerbe ejtettük. A trietil-amint (TEA) a szeptumon keresztül  fecskendeztük be. A 

dioxigén elnyelés időbeli változását ezután a gázbüretta leolvasásával követtük, 

kiegyenlítve a külső és a belső gáznyomást. Az elnyelt dioxigén mennyiségét (mól dm-3) a 

leolvasott térfogatból számítjuk ki, figyelembe véve a metanol tenzióját és a 

barométerállást. A méréseket a reakcióelegy maximális kevertetése mellett végeztük, a 

dioxigénfelvétel nem függ a fordulatszámtól.  

 



 

A kinetikai vizsgálatok az így kapott O2-elnyelési görbékből számítható kezdeti 

sebességek (vk) változásain alapulnak. A O2-elnyelési sebességek függését a reagensek 

koncentrációitól nemlineáris illesztéssel dolgoztuk fel a MicrocalTM OriginTM 5.0 szoftver 

felhasználásával. 

 

 
 
 
4.2. Alapanyagok előállítása és tisztítása 

 

 

Az inert kísérletek esetében a levegő és nedvesség gondos kizárásával dolgoztunk 

Schlenk-technikát alkalmazva. A kiindulási anyagokat az Aldrich, Reanal és Fluka 

cégektől vásároltuk. A felhasznált oldószereket standard módszerekkel tisztítottuk, 

szárítottuk, nagytisztaságú dinitrogéngáz átbuborékoltatásával dioxigénmentesítettük. 

Eltávolításukra olaj-rotációs vákuumszivattyút (2DS15) használtunk szárazjeges-alkoholos 

csapdával. 

 

 

H2dmdt előállítása 

 

A kísérleti munkámhoz alapligandumként szolgáló H2dmdt [(3,3’-(3-aza-pentán-diil-

diimino)-bisz-bután-2-on-dioxim)] ligandumot az irodalomból leírt módszer módosításával 

állítottuk elő [55], az alábbi egyenlet alapján (8) .  

 

 

 
[H2NCH2CH2]2NH + 2 HON=C(CH3)C(CH3)=O       [HON=C(CH3)C(CH3)=NCH2CH2]2NH 
                                                                               -2H2O 

(8) 

 

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

be, majd annyi metanolt adtunk hozzá, amennyiben éppen feloldódott a teljes mennyiség. 

Kevertetés közben az oldathoz 5,4 cm3 (49,5 mmol) térfogatú dietilén-triamint csepegtettünk.  

 



Az így kapott sárgás-barna homogén oldatot 5 percig forraltuk, majd kevertetés közben 

hagytuk szobahőmérsékletüre lehűlni, és éjszakára hűtőszekrénybe tettük. A másnapra 

kivált anyagot leszűrtük, hideg metanollal mostuk, majd etanolból átkristályosítottuk. Az 

így kapott fehér kristályos H2dmdt ligandum tisztaságát elemanalízis, 1H-NMR, tömeg- ill. 

IR-spektroszkópiával ellenőriztük. 

 

 

[Mn2(Hdmdt)2][B(C6H5)4]2 előállítása 

 

Mintegy 100 cm3 térfogatú, mágneses keverővel ellátott Schlenk-edénybe, dinitrogén 

atmoszféra alatt, 25 cm3 dioxigénmentesített metanolt öntöttünk. Az oldószerbe 0,198 g 

(1,00 mmol) MnCl2·4H2O sót, valamint 0,538 g (2,00 mmol) H2dmdt ligandumot mértünk 

be. Az elegyet kevertetés és dinitrogén-gáz átáramoltatás mellett 20 percig 

refluxhőmérsékleten termosztáltuk. Az oldathoz 0,342 g (1,00 mmol) NaB(C6H5)4 

metanolos oldatát adtuk. Az így kapott narancssárga csapadékot üvegszűrőn leszűrtük és 

szobahőmérsékleten hagytuk megszáradni. Tisztítás céljából a terméket átkristályosítottuk 

metanol:diklór-metán (1:1) elegyéből.  A kitermelés  0,700 g, ami kb. 55 %-os hozamnak 

felel meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5. Eredmények és értékelésük 
 
 
 
5.1. A [Mn2(Hdmdt)2][B(C6H5)4]2 dimer előállítása  
 
 
 

A ligandum kiválasztásánál elsődleges szempont volt a dimetil-glioximáto ligandum 

helyettesítése dioximáto ligandummal a kevésbé merev koordinációs szféra kialakítása 

érdekében. Emelett a dioximáto ligandumtípus és a mangán(II) kombinációja olyan 

katalizátorrendszer kidolgozását teszi lehetővé, amely gyakorlati szempontból is fontos 

lehet.   

A MnCl2·4H2O metanolos oldatához dinitrogén alatt H2dmdt ligandumot adtunk és 20 

percig refluxáltattuk. Ezután az oldathoz NaB(C6H5)4-t adtunk, majd lehűtöttük. A 

keletkezett narancssárga csapadékot metanol:diklór-metán (1:1) elegyéből átkristályosítva 

röntgendiffrakciós mérésre alkalmas egykristályokat kaptunk (9).   

2 MnCl2 + 2 H2dmdt + 2 NaB(C6H5)4 - 2 NaCl
- 2 HCl
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2
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(9) 

 
 
5.2. A [Mn2(Hdmdt)2][B(C6H5)4]2 dimer szerkezetének jellemzése 
 
 
 
 

A mangánkomplex összetételének és szerkezetének meghatározása elemanalízissel 

és spektroszkópiai vizsgálatokkal történt. Az így kapott eredményeket az alábbiakban 

ismertetjük: 

 

 



 
5.2.1. Elemanalízis  

 

Elvégeztük a mangánkomplex elemanalízisét szénre, hidrogénre és nitrogénre. Szilárd 

állapotban a következő általános összetételt kaptuk: [Mn(C12H22N5O2)]2[B(C6H5)4]2. A 

mért és számolt %-os összetételt az 1. táblázatban foglaltuk össze.  

 

%-os összetétel C H N 

mért 67,01 6,64 10,92 

számolt 67,30 6,59 10,90 

 

              1. táblázat. A [Mn(Hdmdt)]2[B(C6H5)4]2 komplex elemanalízise 

 

 

 

5.2.2. Tömegspektrometria 
 

 

Az electrospray ionizációs tömegspektrum felvételéhez a dimer szerkezetű 

mangán(II)komplexet metanolban oldottuk fel. A spektrumban egy intenzív, egyszeresen 

töltött kationt találunk, amely megfelel az ötös koordinációjú monomer [MnII(HL)]+ 

szerkezetének (m/z = 323,2). Emellett egy közepes intenzítású csúcsot is találunk, amely 

egy 6-os koordinációjú [MnII(HL)(CH3OH)]+ komplexnek felel meg (m/z = 355). Az 

oldatban a ligandum mellett az oldószermolekula is koordinálódik a fémionhoz. A 

protonált szabad ligandum [H2L+H+] is megjelenik a spektrumban, de csak kis 

intenzítással (m/z = 270,1). 

A tömegspektrumból (17.ábra.) következtethetünk arra, hogy  a metanolos oldatban 

[MnII(HL)(CH3OH)]+ a domináló komponens.  
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17. ábra. A dimer szerkezetű komplex metanolos oldatának ESI-MS felvétele 

 
 
 
 
5.2.3. ESR-spektroszkópia 
 
 
 

Az ESR-spektrumból információt nyerhetünk a mangánkomplex természetéről. 

Metanolos oldatban, szobahőmérsékleten feloldva a dimer szerkezetű mangán(II)-

komplexet megjelenik a monomer mangán(II)-re oly jellemző 6-vonalas szerkezet, mely 

órákon át fennmarad, utalva a dimer komplex disszociációjára. 
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 18. ábra. A dimer szerkezetű 

komplex ESR spektruma feloldás 

(MeOH) után, szobahőmérsékleten  

(g = 2,007; csat. áll. = 96,4 G) 

 

 



Az ESR spektrumban az idő előrehaladtával nem történik változás, ezért teljes 

disszociációt tételezhetünk fel (10). 

 

                   [Mn2(HL)2]2+  +  2MeOH       2 [MnII(HL)(MeOH)]+                   (10) 

 

 

 

 

5.2.4. Egykristály röntgendiffrakció 

 

 

A röntgendiffrakciós vizsgálathoz kapcsolódó krisztallográfiai adatokat a 2. 

táblázatban tüntettük fel. 

 

 

 Komplex                    [Mn(Hdmdt)B(C6H5)4]2  

Összegképlet C36H42BMnN5O2 α (o) 90,00 
Szín narancssárga β (o) 112,52 

Molekulatömeg 642,50 γ (o) 90,00 
Kristályrendszer monoklin Elemi cella térfogata [Å3] 3308,2 

Tércsoport P21/c Z 4 
Elemi cella méretei  Abszorpciós koeff. μ[mm-1] 3,552 

a [Å] 14,143 F(000) 1356,0 
b [Å] 14,226 Gyűjtött reflexiók 4849 
c [Å] 17,800 Végső R [I>2�(I)] R1 = 0,0569

wR2 = 0,1122
 

2. táblázat. A [Mn(C12H22N5O2)]2[B(C6H5)4]2 krisztallográfiai adatai 

 

 

A metanol:diklór-metán (1:1) elegyéből kivált egykristály röntgendiffrakciós szerkezete 

látható az alábbi ábrán. 



                  

 

19. ábra. A [MnII(Hdmdt)B(C6H5)4]2 komplex röntgendiffrakciós szerkezete 

 

 

A 19. ábrán látható szerkezethez tartozó fontosabb kötésszögeket és kötéstávolságokat a 3. 

táblázatban foglaltuk össze. 

 
Kötés Kötésszög(o) Kötés Kötésszög(o) 

N1 - Mn1 - N2 73,8 N2 - Mn1 - N5 124,2 
N1 - Mn1 - N3 143,0 N3 - Mn1 - N5 132,7 
N1 - Mn1 - N4 136,1 N3 - Mn1 - O2 93,7 
N1 - Mn1 - N5 74,3 N4 - Mn1 - O2 94,4 
N2 - Mn1 - N4 149,2 N5 - Mn1 - O2 124,5 

Atompár Kötéshossz(Å) Atompár Kötéshossz(Å) 
Mn1 - N1 2,337 Mn1 - N4 2,253 
Mn1 - N2 2,223 Mn1 - N5 2,207 
Mn1 - N3 2,332 Mn1 - O2 2,103 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. táblázat. Fontosabb kötésszögek és kötéstávolságok a [MnII(Hdmdt)B(C6H5)4]2 

komplexben 

 

A röntgenszerkezet alapján elmondható, hogy a molekula szilárd formában dimer 

szerkezetű. Mindkét monomer egység tartalmaz egy HL- ligandumot, amely egy oximáto-, 



és egy oxim csoportot tartalmaz. A mangán atom körül egy torzult oktaéderes szerkezet 

figyelhető meg, mint azt a 20. ábrán láthatjuk: 

 

 

   

                                       20. ábra. Mn1 atom körüli koordináció 

 

A négy nitrogénatom (N1, N2, N3, N5) közel egy síkban helyezkedik el, az ötödik 

nitrogén atom (N4) pedig pszeudo-axiális pozicióban. A másik axiális pozicióban a 

második ligandum oxim oxigénje (O2) található.  

A két monomer egységet (N4-O2-Mn1a, N4a-O2a-Mn1) kötések tartják össze, ezáltal egy 

bisz(μ-oximáto-1κN:2κO) dimer alakul ki az inverziós centrum körül.   

Intramolekuláris hidrogénkötést találunk egyrészt az oxim hidrogénatomja és az oximáto 

csoport oxigénje között, másrészt az oxim hidrogénatomja és a nitrogénaton (N4) között, 

biztosítva továbbá a dimer stabilitását. 

A H-kötés kötéshosszát és a kötésszögeket a 4. táblázat tartalmazza: 

 

[O1 - H1o...O2: H - O 0,71 Å, H...O 1,98 Å, O...O 2,568 Å, <(O - H...O) 141o] 

[O1 - H1o...N4: H - O 0,71 Å, H...N 2,62 Å, O...N 3,062 Å, <(O - H...N) 123o] 

 

                            4. táblázat. Intramolekuláris hidrogénkötés adatai 

 

 

 



 

5.2.5. UV-Vis spektroszkópia 

 

 

Felvettük a mangán(II)komplex spektrumát, metanolos oldatban. A narancssárga 

színű komplexet feloldva (2,08×10-5 M) közel színtelen oldatot kaptunk. Mint az a 

spektrumból is kiderül csak az UV-tartományban van elnyelése a komplexnek.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

21. ábra. A [MnII(Hdmdt)B(C6H5)4]2 komplex metanolos oldatának UV-spektruma 
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5.3. Pirokatechin oxidáz modellezése 

 

 

A pirokatechin oxidáz enzim modellreakciójának vizsgálata során a 3,5-di-terc-butil-

pirokatechint (H2dbcat) használtuk szubsztrátumként. Mint, azt az irodalmi bevezetőben 

ismertettük, az enzim az orto-difenol származékok oxidációját katalizálja a megfelelő orto-

benzokinonná.  

 

 



5.3.1. H2dbcat reakciója dioxigénnel trietil-amin bázis jelenlétében 

 

 

Az irodalomból ismert a pirokatechinek báziskatalizált oxidációja. A bázis erőssége 

nagymértékben meghatározza a keletkező terméket. Szobahőmérsékleten, ha az 

alkalmazott bázis koncentrációja, jelen esetben a [NaOH] < 0,06 M, metanolt használva 

oldószerként a 3,5-di-terc-butil-1,2-pirokatechinből a megfelelő kinonszármazék 

keletkezik.  

A H2dbcat deprotonálódása megfelelő erősségű nitrogéntartalmú bázissal is lehetséges. 

A következő táblázatban az általunk alkalmazott nitrogén-bázisok által katalizált oxidáció 

kezdeti sebességeit tüntettük fel a megfelelő báziserősségek függvényében. 

 

 

Bázis pKb kezdeti sebesség / M s-1

nélkül  1,68×10-9

piridin 5,33 1,83×10-9

1-metilimidazol 7,06  3,79×10-9

trietil-amin 9,73              4,34×10-7

1,8-bisz(dimetilamino)naftalin 
(proton sponge) 12,34              3,41×10-7

   
  

5. táblázat. A H2dbcat báziskatalizált oxidációjának kezdeti sebességei   
 
 

 

A reakció követése, mely a 3,5-di-terc-butil-1,2-benzokinon képződését eredményezte 

UV-látható spektroszkópiával történt. A kinonképződés kezdeti sebessége szorosan 

összefügg a nitrogén-bázis erősségével. Az 1,8-bisz(dimetilamino)naftalin, más néven 

proton sponge esetén a kinonképződés kezdeti sebessége kb. megegyezik a TEA-nál mért 

értékkel, jelezvén, hogy a dianion reaktivitása a pirokatechináto-monoanion (Hdbcat-) 

reaktivitásával megegyező.  

 



Egy fontos sajátossága a báziskatalizált oxidációnak a 3,5-di-terc-butil-1,2-benzo-

szemikinonáto gyökanion (dbsq.-) köztitermék megjelenése, amelyet ESR-

spektroszkópiával tudtunk detektálni.  

3500 3510 3520 3530 3540 3550
-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500
In

te
nz

itá
s

Mágneses tér[G]

22. ábra. 3,5-di-terc-butil-1,2-benzo-szemikinonáto gyökanion ESR spektruma 

 

A szemikinon gyökanion azonosítására az irodalomban már korábban közölt csatolási 

állandó és a g érték szolgált (g = 2,004, a csatolási állandó = 3,01 G).  

 

A kinetikai mérések során bázisként trietil-amint (TEA) használtunk. A 23. ábrán a 

TEA által katalizált oxidáció spektrumbeli változását tüntettük fel, a 200-340 nm 

hullámhossz tartományban. 
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23. ábra. A komponensek és a báziskatalizált oxidáció spektrumsorozata 



 

A fenti ábrán látható spektrumok: (1) spektrum a trietil-amin spektruma ([TEA]0 = 

3,86×10-3 M); (2) a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin ([H2dbcat]0 = 3,80×10-5 M); a (3) 

spektrumsorozat a két komponens együttes jelenlétében készült: [H2dbcat]0 = 3,92×10-4 M 

+ [TEA]0 = 3,74×10-4 M; a mérések során l = 1 mm és T = 25 oC, t = 0-1020 s. Ezen 

spektrumsorozat megfelel a trietil-amin által kiváltott gyors pirokatechin 

deprotonálódásnak, amelyet a kinonná történő oxidáció követ. A 202 és 282 nm, valamint 

a 404 nm (24. ábra)hullámhossznál növekvő abszorbancia, és az izoszbesztikus pont 

hiánya egyetlen abszorbeáló termék jelenlétét igazolja, amely nem más mint a kinon.  
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24. ábra. A 3,5-di-terc-butil-1,2-benzokinon termék képződésének UV-látható spektruma 

 

A komponensek koncentrációja a reakció során: [TEA]0 = 3,86×10-3 M; [H2dbcat]0 = 

3,80×10-5 M; [O2] = 2,2×10-4 M; T = 25 oC; t = 0-200 s. 

 

 

 

5.3.2. A [MnII(Hdmdt)(MeOH)] komplex hatása a H2dbcat oxidációjára 

 

 

Metanolos oldatban, szobahőmérsékleten a [MnII(Hdmdt)(MeOH)] komplex 

önmagában nem reagál dioxigénnel, és nem is katalizálja a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin 

oxidációját 3,5-di-terc-butil-1,2-benzokinon termékké.  



A trietil-amin által katalizált oxidáció során, ha a reakcióelegyhez 

[MnII(Hdmdt)(MeOH)] komplexet adunk a kinonképződés sebessége jelentős (kb. 2,5-

szeres) mértékben megnő. A növekvő kinonképződés spektrális változását az alábbi ábrán 

szemléltetjük: 
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25. ábra. A kinon képződésének UV-látható spektruma 

 

 

A 404 nm-en tapasztalható abszorbancia növekedés igazolja a 3,5-di-terc-butil-1,2-

benzokinon termék keletkezését.  

Az 1. spektrumsorozat a trietil-amin által katalizált oxidációnak felel meg, a komponensek 

kiindulási koncentrációi: [H2dbcat]o = 3,91×10-3 M, [TEA]o = 3,80×10-3 M; [O2] = 

2,22×10-4 M; T = 25  oC; t = 0-200 s. 

 A 2. spektrumsorozat a fenti reakcióelegyhez (1. spektrumsorozat) hozzáadott 

[MnII(Hdmdt)(MeOH)] komplex hatása által gyorsított kinonképződést szemlélteti  

([Mn]o = 5,20×10-4 M).  

A reakciót szobahőmérsékleten, metanolos oldatban, l = 1 cm-es küvettában, 750 s-ig 

követtük. A kinonképződés időbeli változását, valamint a mangánkomplex gyorsító hatását 

a következő ábrán mutatjuk be. 
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26. ábra. Kinonképződés időbeli változása és a Mn-komplex gyorsító hatása 

 

  

Felmerült a kérdés, hogy a mangán(II)klorid képes-e a báziskatalizált oxidáció 

gyorsítására, ezért ugyanazon körülmények között, MnCl2-al megismételtük a reakciót. 

Ebben az esetben nem tapasztalunk kinonképződést. A reakció során az oldat barnul, majd 

MnO2 kiválását tapasztaljuk, ami arra enged következtetni, hogy a Mn2+→Mn3+-á 

oxidálódik, amelyet diszproporcionálódás követ és ezen viselkedés pedig a lúgos hatásnak 

tudható be. 

 

 

 

5.3.3. Kinetikai mérések és a reakciómechanizmus 

 

 

 A H2dbcat szubsztrátum szobahőmérsékleten reagál dioxigénnel trietil-amin és 

[MnII(Hdmdt)(MeOH)] jelenlétében. A reakció során dtbq és víz keletkezik a (11) egyenlet 

szerint. 

O

O

OH

OH

OH2O2+ +0,5
[Mn(Hdmdt)]+

TEA
(11) 



 

Gázvolumetriás módszerrel követtük a dioxigénfelvételt az idő függvényében és 

megállapítottuk, hogy a szubsztrátum 2:1 sztöchiometria szerint reagál a dioxigénnel. A 

sztöchiometria meghatározása történhet UV-vis spektroszkópiai módszerrel is, a termék 

(dtbq) koncentrációjának mérésével, a kinonra jellemző 404 nm hullámhosszon. 

A sztöchiometria kérdésében fontos információs forrás Speier és Tyeklár 

közleménye [56], amelyben a szerzők kimutatták, hogy vizes oldatban a 3,5-di-terc-butil-

1,2-benzokinon oxidálható hidrogénperoxiddal. A lejátszódó reakciókban gyűrűhasadással 

járó termékek keletkeznek, amelyek a bioutánzó reakciók külön kategóriájába tartoznak. 

Vizsgálataink során a dtbq mennyisége megegyezett a (11) reakció alapján várható 

értékkel, tehát ezt a mellékreakciót nem kell figyelembe vennünk.    

 

A reakció mechanizmusának tisztázása érdekében részletes reakciókinetikai 

mérésekre volt szükség. A méréseket metanolban, szobahőmérsékleten, dioxigén 

atmoszférában végeztük. A dioxigénfelvételt állandó nyomáson gázvolumetriás 

módszerrel követtük.  

A kinetikai mérések látszólagos elsőrendű körülmények között történtek, ami azt 

jelenti, hogy a kiindulási szubsztrátum koncentráció minden mérésnél legalább tízszerese 

volt a kiindulási katalizátor koncentrációnak. Ezen körülmények között a szubsztrátum 

koncentrációjának csökkenése a reakció során elhanyagolható. 

Egy másik fontos követelmény a reakció során a fogyott dioxigén pótlása. A 

gázoldódás sebességét úgy kellett megválasztani, hogy a gáz stacionárius oldatbeli 

koncentrációja elérje a gáz oldhatóságának értékét, azaz a teljes reakcióidő alatt az oldat 

telítve legyen dioxigénnel. Továbbá fontos tényező, hogy az dioxigénelnyelés független 

legyen a keverés intenzításától. 

 

Az egyes reaktánsok részrendjének meghatározása érdekében, a reakciót különböző 

szubsztrátum-, katalizátor-, trietil-amin- és dioxigénkoncentrációk mellett végeztük el.  

A továbbiakban a dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függését mutatjuk be a négy 

komponens különböző kiindulási koncentrációitól. A mért értékek három párhuzamos 

mérés átlagából adódnak és ± 4%-os reprodukálhatóság jellemzi a kinetikai méréseinket. 

 



5.3.3.1. A katalizátor koncentrációjának hatása 

 

 

A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének (vk) függését a [MnII(Hdmdt)(MeOH)] 

katalizátor koncentrációjától ([Mn]o) a 27. ábrán láthatjuk.  
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27. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a katalizátor koncentrációjától 

 

A mérések során a többi komponens koncentrációja állandó volt, [H2dbcat]o = 3,12×10-2 M; 

[TEA]o = 1,15×10-2 M; [O2]o = 1,10×10-3 M. A sebesség - koncentráció diagram pontjaira 

egyenes illeszthető (meredeksége: (5,25 ± 0,16) ×10-3 s-1). Ennek alapján a katalizátor 

részrendje a reakció sebességi egyenletében egységnyinek tekinthető. 

 

 

 

 

5.3.3.2. A dioxigén koncentrációjának hatása 

 

 

A dioxigénfelvétel kezdeti sebessége (vk) függ oldatbeli koncentrációjától, amely az 

oldattal egyensúlyban lévő gázelegyben uralkodó gáz parciális nyomásának függvénye. 

Állandó nyomáson a dioxigén koncentrációja kiszámítható a dioxigén parciális 



nyomásából. A számításnál figyelembe kell venni az oldószer tenzióját és a légköri 

nyomást.  

A reakció során az oldószerből (jelen esetben metanol) evakuálással eltávolítottuk a 

levegőt, és a gázteret dioxigénnel töltöttük fel.  

Abban az esetben amikor dioxigén - dinitrogén elegyben vizsgáltuk rendszerünket 

hasonlóan jártunk el, azzal a különbséggel hogy a gázteret az evakuálás után a megfelelő 

arányú gázkeverékkel töltöttük fel. 

 

A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének (vk) függését a dioxigén koncentrációjától a 

28. ábrán mutatjuk be. 
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28. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a dioxigén koncentrációjától 

 

 

 A reakció során a többi komponens koncentrációja állandó volt, [Mn]o = 6,26×10-4 M; 

[H2dbcat]o = 1,25×10-2 M; [TEA]o = 1,29×10-2 M. A sebesség - koncentráció diagram 

pontjaira egyenes illeszthető (meredeksége (6,69 ± 0,33) ×10-3 s-1). Ez alapján a dioxigén 

részrendje a reakció sebességi egyenletében egységnyinek tekinthető. 

 

 

 

 



5.3.3.3. A szubsztrátum koncentrációjának hatása 

 

 

A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függését a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin 

szubsztrátum koncentrációjától, állandó katalizátor és trietil-amin koncentráció mellett a 

29. ábra szemlélteti. 

 

A reakció során a komponensek koncentrációi: [Mn]o = 6,26×10-4 M; [TEA]o = 1,15×10-2 M; 

[O2]o = 1,10×10-3 M és T = 25 oC-on, oldószer: metanol.  

A dioxigénfelvétel kezdeti sebessége telítési görbe szerint változik a szubsztrátum 

koncentrációjának függvényében, ami az enzimkinetikából jól ismert "enzim-

szubsztrátum" komplex kialakulására utal.  
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29.ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a szubsztrátum koncentrációjától 

 

 

A mért pontokra nemlineáris illesztést végeztünk, illesztőfüggvényünk az y = P1X / (1 + 

P2X) telítési jellegű függvény volt.  

A kapott paraméterek: P1 (1,53 ± 0,19) ×10-3 és P2 149,43 ± 23,32. 

 



5.3.3.4. A trietil-amin koncentrációjának hatása  
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30. ábra. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének függése a trietil-amin koncentrációjától 

 

A reakció során a komponensek koncentrációi: [Mn]o = 1,02×10-3 M; [H2dbcat]o = 1,50×10-2 M; 

[O2]o = 1,10×10-3 M és T = 25 oC-on, oldószer: metanol. 

A dioxigénfelvétel kezdeti sebessége (vk) telítési görbe szerint változik a trietil-amin 

koncentrációjával. Hasonló viselkedés volt tapasztalható a szubsztrátum koncentrációjának 

változtatásakor is. 

A mért pontokra nemlineáris illesztést végeztünk, illesztőfüggvényünk az y = P1X / (1 + 

P2X) telítési jellegű függvény volt.  

A kapott paraméterek: P'1 (1,09 ± 0,01) ×10-3 és P'2 37,86 ± 1,08. 

 

A  27. – 30.  ábrák alapján megállapíthatjuk, hogy a reakció elsőrendű a katalizátor 

([MnII(Hdmdt)(MeOH)]+) és a dioxigén koncentrációjára nézve, és 1-nél alacsonyabb 

rendet mutat a szubsztrátum és a trietil-amin koncentrációjára nézve.  

Ezen kinetikai viselkedés a (12) empirikus sebességi egyenletnek felel meg.  

           {A + B [Mn]o} [O2]o[H2dbcat]o

vk  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                 (12) 
              1 + C [ H2dbcat]o/[TEA]o 

 

 
 

ahol [Mn]o a katalizátor koncentrációja, A, B és C állandók. 



 

A (12) egyenlet összhangban van a (13) - (22) reakciómechanizmussal. 

A reakciómechanizmus felírásánál a H2dmdt ligandumot H2L-el rövidítjük.  

 

H2dbcat  +  TEA    Hdbcat-   +  TEAH+           KC/KT         (13) 
 
Hdbcat-    + O2             HdbcatO2

-                     KB         (14) B

 
HdbcatO2

-                dbsq•-  + HO2                    kB                                  (15) 
 
dbsq•-  +  O2            dtbq   +   O2

-         gyors      (16) 
 
HO2  +  TEA                 O2

-  +  TEAH+            gyors                         (17) 
 
                                                                   -MeOH 
[(HL)MnII(MeOH)]+ +  HdbcatO2

-                [(HL)Mn(O2dbcatH)]  K6         (18) 
                                         (X) 
 
X             dbsq•-  +  [(HL)MnIIIO2H]+                      k 7                                         (19) 
 
[(HL)MnIIIO2H]+   +   MeOH                 [(HL)MnII (MeOH)]+  + HO2     (20) 
 
2 O2

-                 O2    +  O2
2-          gyors      (21) 

 
H2O + O2

2-                       0.5 O2 + 2 OH-                           gyors                 (22) 
 
 
 

A 3,5-di-terc-butil-pirokatechin oxidációja a megfelelő kinon származékká a (13) - (22) 

lépéseken keresztül játszódik le. A (13) egyensúlyi lépésben a trietil-amin deprotonáló 

szerepét láthatjuk, melynek során monoanion keletkezik, amelyből dioxigén jelenlétében 

egy újabb egyensúlyi lépésben dioxigén adduktot eredményez, melynek szerkezete 

 

tBu

tBu

O
O-O

OH

- (HdbcatO2
-) 

 

 



A báziskatalizált reakció sebességmeghatározó lépésében a hidroperoxo-addukt 

bomlik szemikinonáto-monoaniont eredményezve (dbsq.-), a gyökanion jelenlétét ESR-

spektroszkópiával igazoltuk (22. ábra). Ezt követően a (16) lépésben a szemikinonáto-

monoanion kinonná oxidálódik.  

 

A [MnII(Hdmdt)(MeOH)]+ komplex szerepe itt kezdődik: a koordinált 

oldószermolekula (MeOH) helyére a hidroperoxo addukt (HdbcatO2
-) koordinálódik. A 

(18) lépésben egy terner komplex keletkezik, amely tartalmazza a komplexet, a dioxigént 

és a szubsztrátumot: [(HL)Mn(O2dbcatH)]+ (X). A sebességmeghatározó (19) lépésben 

szemikinon gyökanion és egy Mn(III) intermedier keletkezik. 

 

tBu

tBu

O

tBu O

tBu

+

(dtbq.-)(X)

[(HL)MnIII(O2H)]+
O

.

-O2Mn(HL)

OH
k7

 

A (20) lépésben visszaképződik a katalizátor, miközben a HO2 gyök szuperoxid-ionná 

deprotonálódik. A következő két lépés (21) – (22) a szuperoxid-ion gyors bomlását és a 

dioxigén képződését mutatja.  

A szemikinon-gyökanion, mint azt a (16) egyenletben láthatjuk kinonná oxidálódik. A 

[MnII(Hdmdt)(MeOH)]+ komplex újraképződésével zárul a mangán által gyorsító 

katalitikus ciklus.   

Míg a (13) – (20) lépések a szemikinon-gyökanion intermedier kialakulását írják le, a 

(21) – (22) gyors lépések a keletkezett szuperoxid-ion hidroxid-ionná alakulását mutatják, 

peroxo-anionon keresztül. 

 

Az irodalomból ismert [57], hogy különböző tetrazolium-sók szuperoxid gyök-

anionnal szelektíven redukálhatók formazán-származékokká. A leggyakrabban alkalmazott 

ilyen vegyület a 2,2'-bisz(4-nitrofenil)-5,5'-difenil-3,3'-(3,3'-dimetoxi-4,4'-difenilén)-

ditetrazolium-klorid (nitro-tetrazolium-klorid, NBT). A sárga színű NBT szabad 



szuperoxid gyökanion jelenlétében mono- illetve diformazánná alakul, amely lila színű, 

kevésbé vízoldható vegyület (λmax = 560 nm) (31.ábra). 
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31. ábra. Diformazán képződés szuperoxid gyök-anion jelenlétében  

 

A (17) lépésben keletkező szabad szuperoxid gyökanion jelenlétét nitro-tetrazolium-

kloriddal sikerült kimutatnunk. 

 

 

A reakciómechanizmus sebességmeghatározó lépését a kinetikus izotópeffektussal 

(KIE) vizsgálhatjuk. A reakciót elvégeztük deuterometanolban is, és fontos különbséget 

tapasztaltunk a jelen rendszer és a Simándi csoportja által korábban vizsgált ferroxim  

(=[Fe(Hdmg)2(MeIm)2]) és kobaloxim (=[Co(Hdmg)2(Ph3P)2]) rendszerek között. A 

ferroxim és kobaloxim által katalizált oxidációkban a sebességmeghatározó lépésben 

hidrogénatom-átvitel történik a szubsztrátumról a fémhez koordinált szuperoxo-

ligandumra (2.2.1.2. és 2.2.1.4. fejezetek). A KIE értékek a fenti két esetben 1,8 - 3,5 közé 

esnek.  

A báziskatalizált és a mangánkomplex által gyorsított katalitikus reakcióban 1.02 

kinetikus izotópeffektus értéket kaptunk, amely sokkal kisebb a Fe és Co rendszereknél 

mért értékeknél, tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez esetben nem történik H-atom 

átvitel a szubsztrátum OH csoportjáról a szuperoxo-ligandumra. 

 

 

 

 

 



 

5.3.4. A kinetikai egyenlet és sebességi állandók meghatározása 

 

A javasolt mechanizmus alapján az oxidáció sebessége két tag összegeként 

értelmezhető:  

 

vk = vB + vB Mn                                                                               (23) 

 

ahol vB a báziskatalizált reakció sebessége, vB Mn pedig a mangánkomplex által gyorsított 

oxidáció sebessége.  

A báziskatalizált oxidáció esetén a dtbq termék képződésének sebessége a következő 

egyenlettel írható le: 

 

d[dtbq]/dt = vB = kB BB [HdbcatO2
-]                                                 (24) 

 

ahol  

 kB a báziskatalizált oxidáció sebességi állandója B

 [HdbcatO2
-] a pirokatechináto-anionból és a dioxigénből képződött hidroperoxo-addukt  

koncentrációja. 

 

 

A mangánkomplex által gyorsított reakció során a termék képződésének sebessége: 

 

d[dtbq]/dt = vMn = k7 [(HL)Mn(HdbcatO2)] =  k7 [X]                   (25) 

 

ahol  

 k7 a mangánkomplex által gyorsított reakció sebességi állandója 

 [X] a komplexet–szubsztrátumot–dioxigént tartalmazó terner komplex koncentrációja 

 

A terner komplex koncentrációját a reakciómechanizmus (18) előegyensúlyi lépéséből 

kaphatjuk meg:  

 



     [X] = K6 [Mn]o [HdbcatO2
-]                                                      (26) 

 

[Mn]o a komplex kezdeti koncentrációja 

 

A [(HL)Mn(MeOH)+] koncentrációja mellett az egyébb Mn-komplexek koncentrációja az 

anyagmérlegben elhanyagolható. 

 

A mangánkomplex által gyorsított reakció sebessége a (25) és (26) egyenletek alapján: 

 

vMn = k7 K6 [Mn]0 [HdbcatO2
-]                                                              (27) 

 

A teljes sebességi egyenlet a (24) és (27) figyelembe vételével: 

 

vk = kB [HdbcatOB 2
-] + k7 K6 [Mn]0 [HdbcatO2

-]                                       (28) 

 

A hidroperoxo-addukt koncentrációja a báziskatalizált reakcióból (mechanizmus 14 

lépése) az alábbi egyenlettel írható fel: 

 

 [HdbcatO2
-] = KB [Hdbcat ] [OB

-
2]                                                               (29) 

  

 

Az (28) egyenlet a következőképpen alakul: 

 

vk = kBKB BB [Hdbcat-] [O2] + k7K6KB [Hdbcat ] [OB

-
2] [Mn]0                          (30) 

 

A pirokatechináto-monoanion koncentrációja ([Hdbcat-]) a (33) egyenlettel írható le, 

figyelembe véve a H2dbcat anyagmérlegét (31) és a protonálódási egyensúlyt (32). 

 

[H2dbcat]0 = [H2dbcat] + [Hdbcat-]                                                               (31) 

KC = [H2dbcat] / ([Hdbcat-] [H+])                                                                  (32) 

[Hdbcat-] =  [H2dbcat]0 / (1+ KC [H+])                                                           (33) 

 



A trietil-amin hatását a szubsztrátumra a reakciómechanizmus első lépésében 

ismertettük. Figyelembe véve az anyagmérleget (34) és a protonálódási egyensúlyt (35) a 

[TEAH+] koncentrációja a következő egyenlettel fejezhető ki (36). 

 

[TEA]0 = [TEA] + [TEAH+]                                                                        (34) 

KT = [TEAH+] / ([TEA] [H+])                                                                      (35) 

[TEAH+] =  [TEA]0 KT [H+] / (1+ KT [H+])                                                 (36) 

 

A töltésmérleget felírva a reakciómechanizmus első előegyensúlyi lépésére 
 

[TEAH+] = [Hdbcat-]                                                                                    (37) 

 

A fenti egyenletbe behelyettesítve a (33) és (36) egyenleteket: 
 

[TEA]0 KT [H+] / (1+ KT [H+]) = [H2dbcat]0 / (1+ KC [H+])                        (38) 

 

A proton koncentrációjára a fenti egyenletet átrendezve a következő kifejezést kapjuk: 

 

                                    [H2dbcat]o       (1 + KT [H+]) 
                       [H+] =  ⎯⎯⎯⎯⎯  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                                 (39) 
                                    KT [TEA]o      (1 + KC [H+]) 
 

 

A pirokatechináto-monoanion koncentrációjára kapott egyenletbe (33) behelyettesítve a 

fenti egyenletet (39) az alábbiak szerint változik: 

 

                                                         [H2dbcat]o

[Hdbcat-] =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                       (40) 
                                            KC [H2dbcat]o       (1 + KT [H+]) 
                                    1 +  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                               KT  [TEA]o        (1 + KC [H+]) 
 

Ha feltételezzük, hogy a KT [H+] << 1 és KC [H+] << 1, (TEA jelenlétében [H+] = 10-11 M, 

továbbá Kt = 10 9,73 = 5,37x109 M-1 (irodalmi érték) és Kc = 10 9.23 = 1,70x109 M-1 (becsült 

érték)), a [Hdbcat-]-ra vonatkozó egyenlet az alábbi egyenletre egyszerűsödik: 



                                                      [H2dbcat]o 

[Hdbcat-]  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯―⎯⎯⎯       (41) 
                              1 + {(KC/KT) [H2dbcat]o / [TEA]o} 
 

 

Az oxidáció teljes sebességi egyenlete, figyelembe véve a [Hdbcat-]-ra kapott kifejezést 

(41), a következő egyenlettel írható le: 

 

 
          (kB KB BB  +  k7 K6 KB [Mn]B o) [O2]o[H2dbcat]o

vk  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                       (42) 
                1 + {(KC/KT) [H2dbcat]o / [TEA]o} 
 

 

 

 

 

Az empirikus sebességi egyenletet (12) összevetve a kinetikai egyenlettel (42) 

egyértelmű a két kifejezés azonos szerkezete, ami igazolja, hogy a kinetikai viselkedés 

összhangban van a feltételezett reakciómechanizmussal.     

 

A kinetikai egyenlet (42) ismeretében meghatározhatjuk a pirokatechin oxidációjának 

kinetikai paramétereit. Az alábbi táblázatokban a dioxigénfelvétel kezdeti sebességeinek 

értékeit, valamint a kiindulási katalizátor ([Mn]), szubsztrátum ([S]), trietil-amin ([T]) és 

dioxigén ([O2]) koncentrációit tüntettük fel. 

 

Sorsz. T(0C) 103 [O2]0 / M 103 [S]0 / M 103 [T]0 / M 103 [Mn]0 / M 105 vk / M s-1

1 25 1,10 31,2 11,5 0 0,484 

2 25 1,10 31,2 11,5 0,312 0,735 

3 25 1,10 31,2 11,5 0,445 0,783 

4 25 1,10 31,2 11,5 0,624 0,926 

5 25 1,10 31,2 11,5 0,891 0,982 

6 25 1,10 31,2 11,5 1,56 1,40 

7 25 1,10 31,2 11,5 3,12 2,11 

 
 6. táblázat. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének változása a katalizátor 

koncentrációjával állandó szubsztrátum és trietil-amin koncentráció mellett 



 

Sorsz. T(0C) 104 [Mn]0 / M 103 [S]0 / M 103 [T]0 / M 103 [O2]0 / M 106 vk / M s-1

1 25 6,26 12,5 12,9 0,224 1,16 

2 25 6,26 12,5 12,9 0,550 3,56 

3 25 6,26 12,5 12,9 0,880 5,85 

4 25 6,26 12,5 12,9 1,10 7,19 

 
7. táblázat. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének változása a dioxigén 

koncentrációjával állandó katalizátor, szubsztrátum és trietil-amin koncentráció mellett 

 

Sorsz. T(0C) 103 [O2]0 / M 104 [Mn]0 / M 103 [T]0 / M 102 [S]0 / M 106 vk / M s-1

1 25 1,10 6,26 11,5 0 0 

2 25 1,10 6,26 11,5 0,623 5,20 

3 25 1,10 6,26 11,5 0,933 5,71 

4 25 1,10 6,26 11,5 2,18 7,54 

5 25 1,10 6,26 11,5 3,1 8,92 

6 25 1,10 6,26 11,5 6,2 9,13 

 
8. táblázat. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének változása a szubsztrátum 

koncentrációjával állandó katalizátor és trietil-amin koncentráció mellett 

 

Sorsz. T(0C) 103 [O2]0 / M 103 [Mn]0 / M 103 [S]0 / M 102 [T]0 / M 105 vk / M s-1

1 25 1,10 1,02 15 0 0 

2 25 1,10 1,02 15 0,374 0,360 

3 25 1,10 1,02 15 0,5 0,472 

4 25 1,10 1,02 15 1,0 0,788 

5 25 1,10 1,02 15 1,5 1,04 

6 25 1,10 1,02 15 3,0 1,54 

 
9. táblázat. A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének változása a trietil-amin 

koncentrációjával állandó katalizátor és szubsztrátum koncentráció mellett 

 



A telítési jelleget mutató szubsztrátum függés kiértékeléséhez az y = P1X / (1+P2X) 

alakú illesztőfüggvényt használtuk. A (42) kinetikai egyenlet alapján:  

 

P1 = (kB KB BB + k7 K6 KB [Mn]o)[O2]o                                              (43) 

P2 = (KC / KT) / [T]o                                                                      (44) 

 

A P2 paraméterből a KC / KT arány kiszámítható, ahol KC a pirokatechin protonálódási 

állandója, a KT a trietil-amin protonálódási állandója. Ez az érték 1,72±0,05. 

 

A dioxigénfelvétel kezdeti sebességének (vk) függése a trietil-amin koncentrációjától 

szintén telítési görbe szerint változik. A (42) kinetikai egyenletet kissé átrendezve (45), az 

y = P1X / (1+P2X) alakú, a szubsztrátumfüggésnél már használt illesztőfüggvényt 

alkalmazhatjuk a bázisfüggésnél is. 

 

  
          (kB KB BB  +  k7 K6 KB [Mn]

 

 

B o) [O2]o[T]o / (KC / KT) 
vk  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                 (45) 
                1 + {1 / (KC / KT) [S]o [T]o} 
 

 

 

Tehát a fenti egyenlet alapján:  

 

          P'
1 = (kB KB BB + k7 K6 KB [Mn]o)[O2]o / (KC / KT)                                             (46) 

           P'
2 = 1 / (KC / KT) [S]o                                                                                   (47) 

    

A P'
2 paraméterből a KC / KT arány szintén kiszámítható. Ez az érték 1,75±0,05. Láthatjuk, 

hogy a szubsztrátumfüggésből és a trietil-amin függésből kiszámított egyensúlyi állandók 

aránya jó közelítést mutatnak. 

 

 

A (43) és (46) egyenletek megoldásával kiszámíthatóak a kB KB BB és a k7 K6 KB 

szorzatok, ahol a k

B

BB a báziskatalizált reakció sebességi állandója, a KB a pirokatechináto-

anionból és a dioxigénből képződött addukt egyensúlyi állandója, k

B

7 a mangánkomplex 



által gyorsított reakció sebességi állandója és K6 a terner komplex (szubsztrátum-dioxigén-

katalizátor) egyensúlyi állandója. 

 

A dioxigénfelvétel kezdeti sebessége a kiindulási katalizátor koncentrációjától 

elsőrendű függést mutat, mint azt a 27. ábrán láthatjuk. Az egyenes meredeksége: 

 (5,25 ± 0,16) ×10-3 s-1.  

A (42) kinetikai egyenlet alapján a katalizátorfüggésre kapott egyenes meredeksége az 

alábbi képlettel írható le: 

 
                                          k K K  [O ] [S]   7 6 BB 2 o o

tg α1 =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯__________  (48) 
                                   1 + {(KC/KT) [S]o / [T]o}         

 

Ha a szubsztrátum- és bázisfüggésből kiszámolt kinetikai paramétereket behelyettesítjük a 

(48) egyenletbe akkor a katalizátorfüggés meredekségére (5,39 ± 0,14) ×10-3 s-1 értéket 

kapunk.  

Mint láthatjuk a mért és számolt meredekség értékek jó egyezést mutatnak. 

 

 

Ha a dioxigénfelvétel kezdeti sebességeit a kiindulási dioxigén koncentráció 

függvényében ábrázoljuk, akkor a katalizátorfüggéshez hasonlóan elsőrendű viselkedést 

tapasztalunk. Az így kapott egyenes meredeksége: (6,69 ± 0,33) ×10-3 s-1).  

A (42) kinetikai egyenlet alapján a dioxigénfüggésre kapott egyenes meredeksége az 

alábbi képlettel írható le: 

 

 
              (kB K B BB  +  k7 K6 KB [Mn]B o) [S]o

tg α2  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                 (49) 
                1 + {(KC/KT) [S]o / [T]o} 
 

 

 

 

Ha a szubsztrátum- és bázisfüggésből kiszámolt kinetikai paramétereket behelyettesítjük a 

(49) egyenletbe akkor a dioxigénfüggés meredekségére (6,53 ± 0,31)×10-3 s-1 értéket 

kapunk.  



Mint láthatjuk jelen esetben is a mért és számolt meredekség-értékek jó egyezést mutatnak. 

 

 

Az alábbi táblázatban a metanolos oldatban vizsgált pirokatechin oxidáció kinetikai 

paramétereit foglaljuk össze. 

 

Függés KC/KT k7 K6 KB / M  sB

-2 -1 kB KB B / M  s-1 -1 meredekség / s-1

szubsztrátum 1,72±0,05 895±27  0,84±0,025  

bázis 1,75±0,05    

katalizátor (mért)    (5,25 ± 0,16)×10-3

katalizátor (számolt)    (5,39 ± 0,14)×10-3

dioxigén (mért)    (6,69 ± 0,33)×10-3

dioxigén (számolt)    (6,53 ± 0,31)×10-3

 

10. táblázat. Sebességi és egyensúlyi állandók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5.4. Fenoxazinon szintetáz modellezése 

 
 

A fenoxazinon szintetáz enzim katalizálja két 4-metil-3-hidroxi-antranil-pentapeptid 

molekula összekapcsolódását aktinomicinsavvá. A szubsztrátum egy amino-fenol 

származék, ezért az általunk vizsgált modellvegyület a 2-amino-fenol (H3ap) volt.  

 

 

5.4.1. A H3ap reakciója dioxigénnel trietil-amin bázis jelenlétében 

 

Az amino-fenolok autooxidációja különböző pH-on vizes közegben az irodalomból 

ismert. Szobahőmérsékleten és pH 4,00-9,00 tartományban a 2-amino-fenol autooxidációja 

során 2-amino-3H-fenoxazin-3-on temék keletkezik. Magasabb pH-n egy új termék jelenik 

meg, amelyet még nem tudtak izolálni. 

 

A pirokatechin oxidáz enzim modellezésénél már részleteztük a különböző bázisok 

hatását az oxidáció kezdeti sebességére. Minél töményebb bázist használunk annál 

nagyobb az oxidáció kezdeti sebessége. 

 

A 2-amino-fenol oxidációja során az általunk alkalmazott bázis a trietil-amin volt. Az 

alábbi ábrán a TEA által katalizált oxidáció spektrumbeli változását láthatjuk. 
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32. ábra. A 2-amino-3H-fenoxazinon-3-on termék keletkezésének UV-látható spektruma 



 

A 410-440 nm közötti széles sáv növekedése az idő előrehaladtával a termék keletkezését 

jelzi. A reakció paraméterei: [TEA]0 = 3,90×10-3 M, [H3ap] = 7,80×10-3 M, [O2] = 2,22×10-4M, 

t = 0-250 s,  T = 25 oC.  

 

 

5.4.2.  A [MnII(Hdmdt)(MeOH)]+ komplex hatása a H3ap oxidációjára 

 

 

Metanol oldószert alkalmazva, T = 25 oC a mangán komplex inaktív a dioxigénnel 

szemben és nem katalizálja a 2-amino-fenol átalakulását 2-amino-3H-fenoxazin-3-on 

temékké.  

Trietil-amin bázis jelenlétében, ha az oldathoz [MnII(Hdmdt)(MeOH)] komplexet adunk a 

termék keletkezésének sebessége jelentősen megnövekedik (kb. 7,7-szeres növekedés). 

A fenoxazinon termék képződését az alábbi ábrán láthatjuk: 
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33. ábra. A fenoxazinon képződést kísérő UV-látható spektrumváltozások 

 

A 410-440 nm hullámhossz tartományban tapasztalható abszorbancia növekedés 

igazolja a 2-amino-3H-fenoxazin-3-on (apx) termék keletkezését. A reakció követése 

metanol oldószerben, szobahőmérsékleten történt. 

 



 

Az 1. spektrumsorozat a bázis által katalizált oxidációnak felel meg, a komponensek 

koncentrációi: [TEA]0 = 3,90×10-3 M, [H3ap] = 7,80×10-3 M, [O2] = 2,22×10-4 M, t = 0-250 s. 

A fenti reakcióelegyhez hozzáadott mangánkomplex hatása látható a 2. 

spektrumsorozaton, a komplex koncentrációja: [Mn] = 5,20×10-4M, t = 250-550 s. 

 

Az alábbi ábra a fenoxazinon termék képződését mutatja az időben, kezdetben csak a 

báziskatalizált reakció, majd a mangánkomplex gyorsító hatása látható ([TEA]0 = 3,90×10-

3 M, [H3ap] = 7,80×10-3 M, [Mn] = 5,20×10-4M, [O2] = 2,22×10-4 M). 
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34. ábra. Az apx képződés időbeli változása és a Mn komplex gyorsító hatása 

 

Hasonlóan, mint a pirokatechin oxidáz modellezésénél, itt is felmerül a kérdés, milyen 

változás  tapasztalható, ha a mangánkomplex helyett mangán sót (pl. MnCl2) használunk. 

A kísérletek tanusága szerint ilyenkor a fenoxazinon termék képződése elmarad és a lúgos 

közeg miatt mangán-dioxid válik ki.    

 

 

 

 

 

 



 

5.4.3. Kinetikai mérések és a reakciómechanizmus 

 

 

A H3ap szobahőmérsékleten reagál dioxigénnel trietil-amin és [MnII(Hdmdt)(MeOH)]+ 

jelenlétében. A reakció során apx és víz keletkezik (50). 

 

 

NH2

OH
O2

O

N

O

NH2

OH2
2 + 1.5 + 3

[Mn(Hdmdt)(MeOH)]+

TEA
(50) 

 

 

Gázvolumetriás módszerrel követtük a dioxigénfelvételt az idő függvényében és azt 

tapasztaltuk, hogy a szubsztrátum 2:1,5 sztöchiometria szerint reagál a dioxigénnel. 

UV-látható spektroszkópiával, 432 nm hullámhosszon követtük a keletkező termék (apx) 

abszorbancia növekedését.  

 

A reakció mechanizmusának meghatározása érdekében részletes kinetikai méréseket 

végeztünk. A méréseket metanolban, T = 25 oC-on, levegőn végeztük.  

 

A kinetikai mérések látszólagos elsőrendű körülmények között történtek, ami azt 

jelenti, hogy a kiindulási szubsztrátum koncentráció minden mérésnél legalább tízszerese 

volt a katalizátor kiindulási koncentrációjának. Ezen körülmények között a szubsztrátum 

koncentrációjának csökkenése a reakció során elhanyagolható. 

  

Az egyes reaktánsok részrendjének meghatározása érdekében, a reakciót különböző 

szubsztrátum, katalizátor, dioxigén és trietil-amin koncentrációk mellett végeztük el. A 

továbbiakban az amino-fenoxazinon termék képződés kezdeti sebességének függését 

mutatjuk be a négy komponens különböző kiindulási koncentrációitól. A mért értékek 

három párhuzamos mérés átlagából adódnak és ± 4%-os reprodukálhatóság jellemzi a 

kinetikai méréseinket. 



 

 

5.4.3.1. A katalizátor koncentrációjának hatása 

 

 

A 2-amino-3H-fenoxazin-3-on (apx) képződés kezdeti sebességének (vk) függését a 

[MnII(Hdmdt)(MeOH)]+ katalizátor koncentrációjától ([Mn]o) az  alabbi ábrán láthatjuk.  
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35. ábra. Az apx képződés kezdeti sebességének függése a katalizátor koncentrációjától 

 

A reakció során a többi komponens koncentrációja állandó volt: [H3ap]o = 7,80×10-3 M; 

[TEA]o = 3,90×10-3 M; [O2]o = 2,20×10-4 M. A sebesség vs koncentráció diagram pontjaira 

egyenes illeszthető (meredeksége (6,13±0,12)×10-4 s-1). Ennek alapján a katalizátor 

részrendje egynek tekinthető. 

 

 

 

5.4.3.2. A dioxigén koncentrációjának hatása 

 

 

Az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességének (vk) függését a dioxigén 

koncentrációjától a 37. ábrán mutatjuk be. 

A reakció során a többi komponens koncentrációja állandó volt: [H3ap]o = 7,80×10-3 M;  



[TEA]o = 3,90×10-3 M; [Mn]o = 2,24×10-4 M. A sebesség vs koncentráció diagram 

pontjaira egyenes illeszthető (meredeksége (7,28±0,12)×10-4 s-1). Ez alapján a dioxigén 

részrendje egynek tekinthető. 
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36. ábra. Az apx képződés kezdeti sebességének függése a dioxigén koncentrációjától 

 

 

 

5.4.3.3. A szubsztrátum koncentrációjának hatása 

 

 

Az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességének függését a 2-amino-fenol 

szubsztrátum koncentrációjától, állandó katalizátor és trietil-amin koncentráció mellett a 

37.  ábra szemlélteti. 

 

A reakció során a komponensek koncentrációi: [Mn]o = 2,65×10-4 M; [TEA]o = 3,90×10-3 M; 

[O2]o = 2,20×10-4 M és T = 25 oC-on, metanol oldószer. 
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37. ábra. Az apx képződés kezdeti sebességének függése a szubsztrátum koncentrációjától 

 

Az apx termék képződésének kezdeti sebessége telítési görbe szerint változik a 

szubsztrátum koncentrációjával, ami az enzimkinetikából jól ismert "enzim-szubsztrátum" 

komplex kialakulására utal.  

 

A mért pontokra nemlineáris illesztést végeztünk, illesztőfüggvényünk az y = P1X / (1 + 

P2X) telítés jellegű függvény volt.  

A kapott paraméterek: P1 (5,00 ± 0,12)×10-3 és P2 115,31 ± 5,02. 

 

 

 

5.4.3.4. A trietil-amin koncentrációjának hatása 

 

 

Az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességének függését a trietil-amin 

koncentrációjától, állandó katalizátor és szubsztrátum koncentráció mellett a 38. ábra. 

szemlélteti. 

A reakció során a komponensek koncentrációi: [Mn]o = 5,34×10-4 M; [TEA]o = 7,83×10-3 M; 

[O2]o = 2,20×10-4 M és T = 25 oC-on, metanol oldószer. 
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38. ábra. Az apx képződés kezdeti sebességének függése a trietil-amin koncentrációjától 

 

Az amino-fenoxazinon termék képződés kezdeti sebességének (vk) függése a trietil-

amin koncentrációjától telítési görbe szerint változik. Hasonló viselkedés volt 

tapasztalható a szubsztrátum koncentrációjának változtatásakor is. 

 

A mért pontokra nemlineáris illesztést végeztünk, illesztőfüggvényünk az y = P1X / (1 + 

P2X) telítési jellegű függvény volt.  

A kapott paraméterek: P'1 (1,80 ± 0,08) ×10-4 és P'2 365,1 ± 26,1. 

 

A 35. – 38. ábrák szerint elsőrendű viselkedést tapasztaltunk a katalizátor 

([MnII(Hdmdt)(MeOH)]) és a dioxigén koncentrációjára nézve, és 1-nél kisebb rendű 

viselkedést a szubsztrátum és a trietil-amin koncentrációjára nézve.  

Ezen kinetikai viselkedés az (51) empirikus sebességi egyenletnek felel meg.  

 
         {A + B [Mn]o} [O2]o[H3ap]o

vk  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                 (51) 
              1 + C [ H3ap]o/[TEA]o 

 

 

 

ahol [Mn]o a katalizátor koncentrációja, A, B és C állandók. 
 



A reakció mechanizmus felírásánál a következő rövidítéséket alkalmaztuk: H2dmdt = 

H2L, 2-amino-fenol = H3ap, benzokinon-monoimin = bqmi, 2-amino-3H-fenoxazin-3-on = 

apx. 

 

H3ap  +  TEA    H2ap-   +  TEAH+           KA/KT  (52) 
 
H2ap-    + O2             H2apO2

-                     KB    (53) B

 
H2apO2

-                bqmi  + HO2
-                    kB                           (54) 

 
[Mn2(HL)2]2+ + 2MeOH              2[(HL)Mn(MeOH)]+  gyors                      (55) 
 
                                                                   -MeOH 
[(HL)MnII(MeOH)]+ +  H2apO2

-                    [(HL)Mn(O2apH2)]  K5   (56) 
                                                                                 (X) 
 
X             bqmi  +  [(HL)MnII(MeOH)]+ + HO2

-         k 6                                    (57) 
 
2HO2

-                2OH- + O2                                             gyors                       (58) 
 
bqmi + H3ap + O2              apx + 2H2O                          gyors                       (59) 
 

 

Az utolsó (59) lépés több, gyors egymásutáni nem-katalitikus lépésből tevődik össze. A 

benzokinon-monoimin, mint instabilis köztitermék, és egy második amino-fenol molekula 

reakciójának részletezését láthatjuk az alábbiakban (60).  

O

N NH2

OHOH

N NH2

O

OH

NH2 NH2
+

O

N NH2

O

H

OH

H

O

N NH2

OO

N NH2

O  

-2H

-H

+

-H

(60) 

 

 



 

A 2-amino-fenol oxidációja a megfelelő fenoxazinon származékká az (52) - (60) 

mechanizmus lépéseken keresztül játszódik le.  

Az (52) egyensúlyi lépésben a trietil-amin deprotonáló szerepét láthatjuk, melynek 

során monoanion keletkezik, majd egy újabb egyensúlyi lépést követően dioxigén 

jelenlétében egy adduktum jön létre, amelynek szerkezete 

O
O

NH2O-

(H2apO2
-) 

 

A báziskatalizált reakció sebességmeghatározó lépésében a hidroperoxo-adduktum 

bomlik benzokinon-monoimint (bqmi) és hidro-peroxidot eredményezve. A bqmi egy 

instabilis vegyület és gyorsan tovább alakul, hasonlóan a hidroperoxid-anion is.  

A [MnII(Hdmdt)(MeOH)]+ komplex szerepe itt kezdődik: a koordinált 

oldószermolekula (MeOH) helyére a hidroperoxo adduktum (H2apO2
-) koordinálódik. Egy 

terner komplex keletkezik az (56) lépésben, amely tartalmazza a komplexet, a dioxigént, és 

a szubsztrátumot: [(HL)Mn(O2dbcatH)]+ (X). A sebességmeghatározó (57) lépésben a 

terner komplex bomlik benzokinon-monoiminné és visszaképződik a katalizátor. 
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Az (58) lépésben a hidroperoxo-anion gyors bomlását látjuk hidroxid-ionná és 

dioxigénné. Az utolsó lépés a fenoxazinon termék gyors képződése benzokinon-monoimin 

és egy újabb amino-fenol molekula reakciójaként. A nem-katalitikus reakció gyors bqmi-re 

történő amino-fenol addiciós lépéssel kezdődik, amelyet dehidrogénezés és gyűrűzárodás 

követ. Egy újabb hidrogénatom elvonással Hapx. gyök keletkezik, amelynek jelenlétét 

sikerült ESR-spektroszkópiával kimutatni. Az alábbi ábrán a gyök mért és szimulált ESR 

spektruma látható: 
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39. ábra. A Hapx. gyök mért (A) és szimulált (B) ESR spektruma 

 

Az ESR spektrum felvételekor a komponensek koncentrációi: [Mn]0 = 2,05×10-3 M,  

[H3ap] = 3,00×10-2M, [TEA] = 3,00×10-2M, metanol oldószer, T = 25oC. 

Az ESR paraméterek: g = 2,0049, 1×aN = 4,8 G (2), 1×aN = 4,5 G (10), aNH = 2,8 G,  

aNH = 2,7 G, aH = 2,3 G (4), aH = 2,1 G , aH = 1,6 G (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.4. A kinetikai egyenlet és sebességi állandók meghatározása 

 

A javasolt mechanizmus alapján az oxidáció sebessége két tag összegeként 

értelmezhető:  

 

vk = vB + vB Mn                                                                               (61) 

 

ahol vB a báziskatalizált reakció sebessége, vB Mn pedig a mangánkomplex által gyorsított 

oxidáció sebessége.  

 

A báziskatalizált oxidáció esetén az apx termék képződésének sebessége a következő 

egyenlettel írható le: 

 

d[apx]/dt = vB = kB BB [H2apO2
-]                                                 (62) 

 

ahol  

 kB a báziskatalizált oxidáció sebességi állandója B

 [H2apO2
-] a deprotonált 2-amino-fenolból és a dioxigénből képződött hidroperoxo-

addukt  koncentrációja 

 

A mangánkomplex által gyorsított reakció során a termék képződésének sebessége: 

 

d[apx] = vMn = k6 [(HL)Mn(H2apO2)] = k6  [X]                                       (63) 

 

ahol  

 k6 a mangánkomplex által gyorsított reakció sebességi állandója 

 [X] a komplexet–szubsztrátumot–dioxigént tartalmazó terner komplex koncentrációja 

 

A terner komplex koncentrációját a reakciómechanizmus (56) előegyensúlyi lépéséből 

kaphatjuk meg:  

 



 

[X] = K5 [Mn]o [H2apO2
-]                                 (64) 

 

[Mn]o a komplex kezdeti koncentrációja. 

 

A [(HL)Mn(MeOH)+] koncentrációja mellett az egyébb Mn-komplexek koncentrációja az 

anyagmérlegben elhanyagolható. 

 

A mangánkomplex által gyorsított reakció sebessége a (63) és (64) egyenletek alapján: 

 

  vMn = k6 K5 [Mn]0 [H2apO2
-]                                                      (65) 

 

A teljes sebességi egyenlet a (62) és (65) figyelembe vételével: 

 

vk = kB [HB 2apO2
-] + k6 K5 [Mn]0 [H2apO2

-]                                     (66) 

 

A hidroperoxo-addukt koncentrációja a báziskatalizált reakcióból a mechanizmus (53) 

lépése az alábbi egyenlettel írható fel: 

 

 [H2apO2
-] = KB [HB 2ap ] [O-

2]                                                           (67) 

  

Ezzel a (66) egyenlet a következőképpen alakul: 

 

vk = kBKB BB [H2ap-] [O2] + k6K5KB [HB 2ap ] [O-
2] [Mn]0                       (68) 

 

A deprotonált amino-fenol-monoanion koncentrációja ([H2ap-]) a (71) egyenlettel írható 

le, figyelembe véve a H3ap anyagmérlegét (69) és a protonálódási egyensúlyt (70). 

 

                      [H3ap]0 = [H3ap] + [H2ap-]                                                        (69) 

    KA = [H3ap] / ([H2ap-] [H+])                                                      (70) 

[H2ap-] =  [H3ap]0 / (1+ KA [H+])                                                   (71) 

 



A trietil-amin hatását a szubsztrátumra a reakciómechanizmus első lépésében 

ismertettük. Figyelembe véve az anyagmérleget (72) és a protonálódási egyensúlyt (73) a 

[TEAH+] koncentrációja a következő egyenlettel fejezhető ki (74). 

 

[TEA]0 = [TEA] + [TEAH+]                                                               (72) 

KT = [TEAH+] / ([TEA] [H+])                                                              (73) 

[TEAH+] =  [TEA]0 KT [H+] / (1+ KT [H+])                                         (74) 

 

A reakciómechanizmus első lépésére felírva a töltésmérleget: 

[TEAH+] = [H2ap-]                                                                                  (75) 

 

A fenti egyenletbe behelyettesítve a (71) és (74) egyenleteket: 
 

[TEA]0 KT [H+] / (1+ KT [H+]) = [H3ap]0 / (1+ KA [H+])                          (76) 

 

A proton koncentrációjára a fenti egyenletet átrendezve a következő kifejezést kapjuk: 

 

                                    [H3ap]o          (1 + KT [H+]) 
                       [H+] =  ⎯⎯⎯⎯⎯  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                            (77) 
                                    KT [TEA]o      (1 + KA [H+]) 
 

A deprotonált amino-fenol-monoanion koncentrációjára kapott (71) egyenletbe 

behelyettesítve a fenti egyenletet, (77) az alábbiak szerint változik: 

 

 

                                                         [H3ap]o

[H2ap-] =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                          (78) 
                                             KA [H3ap]o          (1 + KT [H+]) 
                                    1 +  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                               KT  [TEA]o        (1 + KA [H+]) 
 

 

Ha feltételezzük, hogy a KT [H+] << 1 és KA [H+] << 1, (TEA jelenlétében [H+] = 10-11 

M, továbbá Kt = 10 9,73 = 5,37x109 M-1 (irodalmi érték)), a [H2ap-]-ra vonatkozó egyenlet 

az alábbi egyenletre egyszerűsödik: 



 

                                                      [H3ap]o 

[H2ap-]  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯―⎯⎯⎯    (79) 
                               1 + {(KA/KT) [H3ap]o / [TEA]o} 
 

Az oxidáció teljes sebességi egyenlete, figyelembe véve a [H2ap-]-ra kapott kifejezést (79), 

a következő egyenlettel írható le: 

 

 
          (kB +  kB 6 K5 [Mn]o) KBB [O2]o[H3ap]o

vk  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                   (80) 
                1 + {(KA/KT) [H3ap]o / [TEA]o} 
 

 

 

 

Az (51) empirikus sebességi egyenletet összevetve a (80) kinetikai egyenlettel egyértelmű 

a két kifejezés azonos szerkezete, ami igazolja, hogy a kinetikai viselkedés összhangban 

van a feltételezett reakciómechanizmussal.     

 

A (80) kinetikai egyenlet ismeretében meghatározhatjuk az amino-fenol oxidációjának 

kinetikai paramétereit. A 11. – 14. táblázatokban összefoglaltuk a fenoxazinon képződés 

kezdeti sebességeit a katalizátor ([Mn]), a dioxigén ([O2]), a szubsztrátum ([S]) és trietil-

amin ([T]) kiindulási koncentrációinak függvényében. 

 

 

Sorsz. T(0C) 104 [O2]0 / M 103 [S]0 / M 103 [T]0 / M 103 [Mn]0 / M 107 vk / M s-1

1 25 2,20 7,80 3,90 0 0,189 

2 25 2,20 7,80 3,90 0,114 0,905 

3 25 2,20 7,80 3,90 0,163 1,20 

4 25 2,20 7,80 3,90 0,222 1,55 

5 25 2,20 7,80 3,90 0,529 3,46 

6 25 2,20 7,80 3,90 0,818 5,20 

 
11. táblázat. Az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességének változása a katalizátor 

koncentrációjával állandó szubsztrátum és trietil-amin koncentráció mellett 

 



 

Sorsz. T(oC) 104 [Mn]0 / M 103 [S]0 / M 103 [T]0 / M 103 [O2]0 / M 107 vk / M s-1

1 25 2,22 7,80 3,90 0,224 1,44 

2 25 2,22 7,80 3,90 0,550 3,55 

3 25 2,22 7,80 3,90 0,880 6,10 

4 25 2,22 7,80 3,90 1,10 7,81 

 
12. táblázat. Az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességének változása a dioxigén 

koncentrációjával állandó katalizátor, szubsztrátum és trietil-amin koncentráció mellett 

 

 

Sorsz. T(0C) 104 [O2]0 / M 104 [Mn]0 / M 103 [T]0 / M 102 [S]0 / M 107 vk / M s-1

1 25 2,20 2,65 3,9 0 0 

2 25 2,20 2,65 3,9 0,264 0,945 

3 25 2,20 2,65 3,9 0,403 1,26 

4 25 2,20 2,65 3,9 0,909 1,95 

5 25 2,20 2,65 3,9 1,31 2,24 

 

13. táblázat. Az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességének változása a 

szubsztrátum koncentrációjával állandó katalizátor és trietil-amin koncentráció mellett 

 

 

Sorsz. T(0C) 104 [O2]0 / M 104 [Mn]0 / M 103 [S]0 / M 103 [T]0 / M 107 vk / M s-1

1 25 2,20 5,34 7,83 0 0 

2 25 2,20 5,34 7,83 1,56 1,92 

3 25 2,20 5,34 7,83 2,59 2,72 

4 25 2,20 5,34 7,83 3,91 3,46 

5 25 2,20 5,34 7,83 7,91 4,72 

 

14. táblázat. Az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességének változása a trietil-

amin koncentrációjával állandó katalizátor és szubsztrátum koncentráció mellett 



A telítési jelleget mutató szubsztrátumfüggés kiértékeléséhez az y = P1X / (1+P2X) 

alakú illesztőfüggvényt használtuk. A (80) kinetikai egyenlet alapján:  

 

P1 = (kB + kB 6 K5 ) [Mn]o) KBB [O2]o                                              (81) 

P2 = (KA / KT) / [T]o                                                                   (82) 

 

A P2 paraméterből a KA / KT arány kiszámítható, ahol KA az amino-fenol protonálódási 

állandója, a KT a trietil-amin protonálódási állandója. Ez az érték 0,55±0,01. 

 

Az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességének (vk) függése a trietil-amin 

koncentrációjától szintén telítési görbe szerint változik. A (80) kinetikai egyenletet kissé 

átrendezve (83), az y = P1X / (1+P2X) alakú, a szubsztrátumfüggésnél már használt 

illesztőfüggvényt alkalmazhatjuk a bázisfüggésnél is. 

 

           (kB +  kB 6 K5 [Mn]o) KBB [O2]o[T]o / (KA / KT) 
vk  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                 (83) 
                1 + {1 / (KA / KT) [S]o [T]o} 
 

 

 

 

Tehát a fenti egyenlet alapján:  

 

  P'
1 = (kB + kB 6 K5 [Mn]o) KBB [O2]o / (KA / KT)                                             (84) 

             P'
2 = 1 / (KA / KT) [S]o                                                                               (85) 

    

 

A P'
2 paraméterből a KA / KT arány szintén kiszámítható. Ez az érték 0,56±0,01. Láthatjuk, 

hogy a szubsztrátum függésből és a trietil-amin függésből kiszámított egyensúlyi állandók 

aránya jó egyezést mutatnak. 

 

A (81) és (84) egyenletek megoldásával kiszámíthatóak a kB KB BB és a k6 K5 KB szorzatok, 

ahol a k

B

BB a báziskatalizált reakció sebességi állandója, a KB a deprotonált amino-fenolból 

keletkező anionból és a dioxigénből képződött addukt egyensúlyi állandója, k

B

6 a 



mangánkomplex által gyorsított reakció sebességi állandója és K5 a terner komplex 

(szubsztrátum-dioxigén-katalizátor) egyensúlyi állandója. 

 

Az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességének függése a kiindulási katalizátor 

koncentrációjától elsőrendű függést mutat, mint azt a 35. ábrán láthatjuk. Az egyenes 

meredeksége (6,13±0,12) ×10-4 s-1.  

A (80) kinetikai egyenlet alapján a katalizátorfüggésre kapott egyenes meredeksége az 

alábbi képlettel írható le: 

 
 
                                          k K K  [O ] [S]   6 5 BB 2 o o

tg α1 =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯__                                     (86) 
                                   1 + {(KA/KT) [S]o / [T]o}         

 

Ha a szubsztrátum- és bázisfüggésből kiszámolt kinetikai paramétereket behelyettesítjük a 

(86) egyenletbe akkor a katalizátorfüggés meredekségére (6,11±0,12) ×10-4 s-1 értéket 

kapunk.  

Mint láthatjuk jelen esetben is a mért és számolt meredekség értékek jó egyezést mutatnak. 

 

 

Ha az amino-fenoxazinon képződés kezdeti sebességeit a kiindulási dioxigén 

koncentráció függvényében ábrázoljuk, akkor a katalizátorfüggéshez hasonlóan elsőrendű 

viselkedést tapasztalunk (36. ábra.). Az így kapott egyenes meredeksége: (7,28 ± 0,12)×10-4 s-1). 

 

A (80) kinetikai egyenlet alapján a dioxigénfüggésre kapott egyenes meredeksége az 

alábbi képlettel írható le: 

 

 
              (kB K B BB  +  k6 K5 KB [Mn]B o) [S]o

tg α2  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                 (87) 
                1 + {(KA/KT) [S]o / [T]o} 
 

 

 

 



Ha a szubsztrátum- és bázisfüggésből kiszámolt kinetikai paramétereket behelyettesítjük a 

(87) egyenletbe akkor a dioxigénfüggés meredekségére (7,15±0,11)×10-4 s-1 értéket 

kapunk.  

Mint láthatjuk jelen esetben is a mért és számolt meredekség értékek jó egyezést mutatnak. 

 

 

Az alábbi táblázatban a metanolos oldatban vizsgált amino-fenol oxidációjának 

kinetikai paramétereit foglaltuk össze. 

 

Függés KA/KT k6 K5 KB / M  sB

-2 -1 kB KB B / M  s-1 -1 meredekség / s-1

szubsztrátum 0,55±0,01 756±14   (2,44±0,10)×10-2  

bázis 0,56±0,01    

katalizátor (mért)    (6,13 ± 0,12)×10-4

katalizátor (számolt)    (6,11 ± 0,12)×10-4

dioxigén (mért)    (7,28 ± 0,12)×10-4

dioxigén (számolt)    (7,15 ± 0,11)×10-4

 

15. táblázat. Sebességi és egyensúlyi állandók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Összefoglalás 

 

 

A koordinációs kémia egyik fontos területe a fémkomplexek reakcióinak kinetikai 

vizsgálata a különböző szubsztituciós, redoxi és katalitikus folyamatok mechanizmusának 

megállapítása céljából. Mivel az utóbbi évtizedekben fokozatosan fény derült a fémek 

biológiai szerepére és számos fémkomplex talált gyógyászati és diagnosztikai 

alkalmazásra, a tudományág súlypontja a biokoordinációs kémia irányába tolódott el. 

Ennek következményeként előtérbe kerültek a biológiailag fontos ligandumok komplexei, 

ezek modelljei. Az élő szervezetekben lejátszódó oxidációs reakciók nagy részét 

valamilyen oxidoreduktáz enzim katalizálja. Ezért célul tűztik ki a pirokatechin oxidáz és a 

fenoxazinon szintetáz enzimek működésének megismerését egyszerű, fémtartalmú 

modellrendszerek vizsgálatán keresztül.  

 

Az inert kísérletek esetében a levegő és a nedvesség gondos kizárásával dolgoztunk 

Schlenk-technikát alkalmazva. Az előállított anyagok jellemzésére különböző analitikai 

módszereket használtunk (1H-NMR, IR, röntgendiffrakció, elemanalízis, 

tömegspektrometria, ESR). Az oxidáció nyomonkövetése UV-vis spektroszkópiával és 

állandó nyomáson működő, termosztált gázbürettával (gázvolumetria) történt. A 

pirokatechin oxidáz enzim modellezésénél szubsztrátumként a 3,5-di-terc-butil-

pirokatechint használtuk, míg a fenoxazinon szintetáz modellezésére a 2-amino-fenol 

szubsztrátumot alkalmaztuk.  

 

Új tudományos eredmények

 

1. Mangán(II)komplex előállítása 

 

A (3,3’-(3-aza-pentán-diil-diimino)-bisz-bután-2-on-dioxim), röviden H2dmdt ligandum 

és mangán(II)-klorid reakciója során, metanol oldószerben, inert körülmények között, 

nátrium-tetrafenil-borát hatására egy dimer szerkezetű [Mn2(Hdmdt)2][B(C6H5)4]2 

komplexhez jutunk. Röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározás alapján elmondható, hogy 



mindkét monomer egység tartalmaz egy HL- ligandumot, amely egy oximáto-, és egy oxim 

csoportot tartalmaz. A mangán(II)-ionok körül egy torzult oktaéderes szerkezet figyelhető 

meg. A két monomer egységet N-O-Mn kötések tatják össze. Az intramolekuláris hidrogén 

kötések biztosítják továbbá a dimer stabilitását.  

A dimer szerkezetű komplex, szobahőmérsékleten, metanolban feloldva monomerré 

disszociál. Ezt támasztja alá az electrospray ionizációs tömegspektrum. Ugyanezt 

tapasztaljuk a MeOH-ban végzett ESR vizsgálatok alapján is. Az idő előrehaladtával az 

ESR-spektrumban nem történik változás, tehát teljes disszociációt feltételezhetünk metanol 

oldószerben. Ha pedig acetonitrilben oldjuk fel a mangán(II) dimer komplexet, nem jelenik 

meg a monomer mangán(II)-re oly jellemző 6-vonalas szerkezet. Ha metanolt is adunk az 

acetonitriles oldathoz ismét tapasztalható lesz a mangán(II)-re jellemző ESR spektrum.    

  

2. Pirokatechin oxidáz funkcionális modellezése 

 

Elvégeztük a H2dbcat reakcióját dioxigénnel trietil-amin bázis jelenlétében. Ha a 

reakcióelegyhez [Mn(Hdmdt)(MeOH)]+ komplexet adunk a kinonképződés sebessége 

megnövekedik. A reakció követése, mely a 3,5-di-terc-butil-1,2-benzokinon keletkezését 

eredményezte UV-látható spektroszkópiával történt, 404 nm hullámhosszon mérve az 

abszorbanciát. A dtbq termék mellett az oxidáció során H2O keletkezik.  

Megállapítottuk, hogy metanolos oldatban, szobahőmérsékleten a 

[Mn(Hdmdt)(MeOH)]+ komplex önmagában nem reagál dioxigénnel és nem is katalizálja 

a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin oxidációját o-benzokinonná.  

Vizsgálataink alapján elmondható, hogy a báziskatalizált reakció gyorsítására a 

mangán(II)-klorid nem alkalmas. Ugyanazon körülmények között, de MnCl2 használva 

katalizátorként, nem tapasztalunk további kinon képződést, ha a báziskatalizált 

reakcióelegyhez mangánsót adunk. 

Részletes reakciókinetikai méréseket végeztünk a reakció mechanizmusának 

megállapítása céljából. Gázvolumetriás módszerrel követtük a dioxigénfelvétel kezdeti 

sebességének változását a kiindulási katalizátor, szubsztrátum, dioxigén és trietil-amin 

koncentrációjától. A katalizátor és dioxigén esetén elsőrendű függést tapasztalunk, míg a 

szubsztrátum és a trietil-amin koncentrációjának változtatása egynél kisebb reakciórendet 

eredményez. 



Megállapítottuk, hogy a báziskatalizált oxidáció során gyors előegyensúlyi 

lépésekben egy hidroperoxo-addukt keletkezik. Ettől a lépéstől a reakció két írányba 

mehet: egyrészt a báziskatalizált oxidációban a fenti addukt bomlik, szemikinon-

gyökaniont eredményezve, amely egy gyors lépést követően benzokinonná oxidálódik. 

Másrészt, a mangán(II) komplex hozzáadásával egy szubsztrátum-dioxigén-katalizátor 

terner komplex keletkezik. A sebességmeghatározó lépésben e terner komplex bomlik 

szemikinon gyökanionná és mangán(III) köztitermékké, amely a következő lépésben 

átalakul mangán(II)-vé. Az ezt követő lépésekben a szuperoxid-ion gyors bomlása 

játszódik le. 

A szemikinon gyökanion jelenlétét ESR-spektroszkópiávak igazoltuk. A szabad 

szuperoxid gyökanion jelenlétét nitro-tetrazolium-kloriddal (NBT) mutattuk ki.  

Megállapítottuk, hogy a 3,5-di-terc-butil-pirokatechin oxidációját o-benzokinonná a 

báziskatalizált és a mangánkomplex által katalizált reakció együttesen határozza meg. 

 

 

3. Fenoxazinon szintetáz funkcionális modellezése 

 

Vizsgáltuk a H3ap reakcióját dioxigénnel trietil-amin bázis jelenlétében. Ha a 

reakcióelegyhez [Mn(Hdmdt)(MeOH)]+ komplexet teszünk az amino-fenoxazinon termék 

képződési sebessége jelentősen megnövekedik. A reakció követése UV-látható 

spektroszkópiával történt, 432 nm hullámhosszon mérve a 2-amino-3H-fenoxazin-3-on 

termék keletkezésének elnyelését. A reakció során apx és H2O keletkezik.  

Vizsgálataink alapján elmondható, hogy a báziskatalizált reakció gyorsítására a 

mangánsó nem alkalmas. Ugyanazon körülmények között, de MnCl2 használva 

katalizátorként, nem tapasztalunk további apx képződést, ha a báziskatalizált 

reakcióelegyhez adunk mangánsót. 

Részletes reakciókinetikai méréseket végeztünk a reakció mechanizmusának 

megállapítása céljából. UV-vis spektroszkópiával követtük a fenoxazinon képződés 

kezdeti sebességének változását a kiindulási katalizátor, dioxigén, szubsztrátum és trietil-

amin koncentrációjától. A katalizátor és a dioxigén esetén elsőrendű függést tapasztalunk, 

míg a szubsztrátum és a trietil-amin koncentrációjának változtatása egynél kisebb 

reakciórendet eredményez. 



Megállapítottuk, hogy a báziskatalizált oxidáció során gyors előegyensúlyi 

lépésekben egy hidroperoxo-addukt keletkezik. Ettől a lépéstől a reakció két írányba 

mehet: egyrészt a báziskatalizált oxidációban a fenti addukt bomlik és benzokinon 

monoimin keletkezik. Másrészt, a mangán(II)komplex hozzáadásával egy szubsztrátum-

dioxigén-katalizátor terner komplex keletkezik. A sebességmeghatározó lépésben e terner 

komplex bomlik és szintén benzokinon monoimin keletkezik, valamint visszaképződik a 

katalizátor. A benzokinon monoimin instabilis köztitermék és egy újabb 2-amino-fenol 

molekulával reagálva gyors lépéseket követően apx keletkezik. Ezen gyors lépések un. 

nem-katalitikus lépések és az addiciós, dehidrogénezési és gyűrűzárodási lépéseket 

követően egy Hapx-gyök jelenlétét sikerült ESR-spektroszkópiával kimutatni. 

A reakció során keletkező hidroperoxo-ion gyors bomlását követően hidroxidion és 

dioxigén keletkezik. 

Megállapítottuk, hogy a 2-amino-fenol oxidációját 2-amino-3H-fenoxazin-3-on 

termékké a báziskatalizált és a mangánkomplex által katalizált reakció együttesen 

határozza meg. 

 

 

Az értekezésben bemutatott munka alapkutatás jellegű, így az eredmények 

elsősorban az adott tudományos területre vonatkozó ismereteink bővítését szolgálják. Az 

oxidáz enzimekhez kapcsolódó vizsgálataink amellett, hogy közelebb visznek minket az 

enzimek hatásmechanizmusának megértéséhez, gyakorlati szempontból is érdeklődésre 

tarthatnak számot. Egyik ilyen fontos terület a textilfehérítés ill. a cellulózipar. A 

megfelelő hatékonyságú mangán-katalizátorok kidolgozása esetén elképzelhető a levegő 

dioxigénjének hasznosítása a textilfehérítésben. 
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8.1. Összefoglaló 

 

Dioximáto-mangán(II)komplex alkalmazása oxidáz enzimek  
funkcionális modellezésében 

 
Szigyártó Imola Csilla 

 
 
Új tudományos eredmények 
 
Kimutattuk, hogy a H2dmdt ([HON=C(CH3)C(CH3)=NCH2-CH2]2NH) ligandum és a 

mangán(II)-klorid reakciója során, metanol oldószerben, inert körülmények között, 

nátrium-tetrafenil-borát hatására egy dimer szerkezetű [Mn2(Hdmdt)2][B(C6H5)4]2 

komplex keletkezik. A Mn(II)komplexet elemanalízis, tömegspektrometria, ESR-

spektroszkópia és egykristály röntgendiffrakciós módszerekkel jellemeztük. 

Megállapítottuk, hogy metanolos oldatban a monomer szerkezetű [Mn(Hdmdt)(MeOH)]+ 

komplex önmagában nem reagál dioxigénnel és nem is katalizálja a 3,5-di-terc-butil-

pirokatechin és a 2-amino-fenol oxidációját a megfelelő o-benzokinon ill. amino-

fenoxazinon származékká. Ha a mangán(II)komplexet az adott szubsztrátum és a trietil-

amin dioxigénnel reagáló elegyéhez adjuk, az oxidáció sebessége jelentősen megnő. Ennek 

az un. "mangán-aktivált bázis katalízis"-nek - melyet elsőként sikerült megfigyelnünk - az 

oka egy új oxidációs reakcióút megjelenése.  

A reakció mechanizmusának tisztázása érdekében indokolt volt részletes reakciókinetikai 

mérések elvégzése. A 3,5-di-terc-butil-pirokatechin szubsztrátum esetén a dioxigénfelvétel 

kezdeti sebességének mérésével (gázvolumetriás módszer), pszeudoelsőrendű 

körülmények között, megállapítottuk a reaktánsokra vonatkozó részrendeket (katalizátor, 

dioxigén, trietil-amin és szubsztrátum) és a tapasztalati sebességi egyenletet. Ennek 

alapján javasoltunk egy reakciómechanizmust.  

A 2-amino-fenol szubsztrátum esetén a kinetikai paraméterek meghatározása céljából UV-

Vis spektroszkópiával követtük a fenoxazinon képződés kezdeti sebességének változását a 

kiindulási katalizátor, dioxigén, szubsztrátum és trietil-amin koncentrációjától.  

Mindkét szubsztrátum esetén elmondható, hogy a feltételezett mechanizmus öszhangban 

van a megfigyelt kinetikai viselkedéssel. Megállapítottuk, hogy a 3,5-di-terc-butil-

pirokatechin és a 2-amino-fenol oxidációját a báziskatalizált és a mangánkomplex által 

katalizált reakció együttesen határozza meg. 



8.2. Summary 

Functional oxidase models based on dioximatomanganese(II) 
 

Imola Csilla Szigyártó 
 
 

New scientific results 
 

We have demonstrated that the H2dmdt ([HON=C(CH3)C(CH3)=NCH2-CH2]2NH) ligand 

can react with manganese-chloride in methanol solution and after the addition of 

NaB(C6H5)4 a dimeric Mn(II) was formed. We have characterized the complex by 

elemental analysis, electrospray ionization mass spectrometry, electron spin resonance 

spectroscopy and X-ray diffraction. 

We have established that in methanol solution the complex [Mn(Hdmdt)(MeOH)]+ does 

not react with O2 nor does it catalyze the oxidation of 3,5-di-tert-butylcatechol and 2-

aminophenol to the corresponding o-benzoquinone resp. amino-phenoxazinone 

derivatives. However, when the complex added to a solution in which the triethylamine 

(TEA)-catalyzed oxidation of substrates is in progress, it brings about a remarkable 

increase in the oxidation rate. This is due to a new reaction path, which we termed 

"manganese-enhanced base catalysis" and was first observed by us. 

For establishing the underlying mechanism, we have carried out detailed kinetic studies of 

the catalytic oxidation.  

By measuring the initial rate of O2 absorption under pseudo-first order conditions we have 

established the partial kinetic orders with respect to the individual reactants (catalyst, O2, 

substrate and TEA) and determined the empirical rate law, when the substrate is 3,5-di-

tert-butylcatechol. Based on the empirical rate law we have proposed a reaction 

mechanism. 

For establishing the kinetic parameters for 2-aminophenol oxidation, we have measured 

the initial rate of amino-phenoxazinone formation by UV-spectroscopy as a function of the 

catalyst, dioxygen, substrate and triethylamine concentration. 

In both cases the proposed reaction mechanism is consistent with the observed kinetic 

behavior. We have established that the oxidation of substrates can be given as the 

contribution of base- and manganese catalyzed oxidation.  
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