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I. Bevezetés 

 

Az élő szervezetben fontos szerepet játszanak a metalloenzimek, melyek legnépesebb 

csoportját az oxidoreduktázok alkotják. Példaként említhető a pirokatechin oxidáz ill. 

dioxigenáz, amely fontos szerepet játszik a bőr színét adó melanin szintézisében és a 

polifenolok lebontásában, vagy a fenoxazinon szintetáz, amely az aktinomicin  

bioszintézisében játszik szerepet, vagy a szuperoxid dizmutáz, mely a szervezetben 

lejátszódó oxidációs reakciók során keletkező szuperoxidion diszproporcionálódását 

katalizálja. 

 

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. 

 

Doktori munkám kapcsolódik a kutatócsoportunkban korábban tanulmányozott [bisz-

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

komplexek, mint a pirokatechin oxidáz és a fenoxazinon szintetáz funkcionális 

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

alkalmaztunk. 

 

 

II. Célkitűzések 

 

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 
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ligandummal a kevésbé merev koordinációs szféra kialakulása 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.  

 

2. A 3,5-di-terc-butil-pirokatechin szubsztrátum báziskatalizált oxidációját korábban 

vizsgálták. 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 hatása a 2-amino-fenol autooxidációjára irodalomból már ismert. 

Célul tűztük ki a reakció mechanizmusának 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 

sebességmeghatározó 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. 
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III. A szerkezeti és kinetikai vizsgálatokhoz alkalmazott műszerek és módszerek 

 

A kiindulási vegyületek és termékek jellemzésére elsősorban spektroszkópiai módszereket 

használtunk. 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 szerkezetét 

röntgendiffrakcióval határoztuk meg, Enraf-Nonius CAD4 egykristály 

röntgendiffraktométeren. A szerkezeti adatokat C, H, N elemanalitikai adatokkal 

egészítettük ki. 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 kinetikai vizsgálatokat: egyrészt diódasoros spektrofotométeren végeztük (Hewlett-

Packard 8453). A kísérletekhez 1 mm-es és 1 cm-es kvarcküvettákat használtunk, 

méréseinket T = 25oC végeztük, ehhez –10 és +35°C között Grant LTD 6 típusú 

termosztáttal ± 0,1°C pontossággal termosztáltunk. Másrészt pedig állandó nyomáson 

működő, termosztált gázbürettában követtük az oxidációt. 

 

 

IV. Új tudományos eredmények 

 

 

1. Kimutattuk, hogy a H2dmdt ([HON=C(CH3)C(CH3)=NCH2-CH2]2NH) ligandum 

reakciója MnCl2-vel, metanol oldószerben, inert körülmények között, nátrium-

tetrafenilborát hatására alkalmas egy dimer szerkezetű Mn(II)komplex előállítására. 

 

2 MnCl2 + 2 H2dmdt + 2 NaBPh4            [Mn2(HL)2](BPh4)2 + 2 NaCl 

 

A Mn(II)komplexet elemanalízis, tömegspektrometria, ESR-spektroszkópia és 

egykristály röntgendiffrakciós módszerekkel jellemeztük. 
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2. A mangán(II)komplex röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározása 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 tartják össze. 

Az intramolekuláris hidrogén kötések biztosítják a dimer stabilitását.  

      A dimer szerkezetű komplex, szobahőmérsékleten, metanolban feloldva monomerré 

disszociál. Ezt támasztja alá az electrospray ionizációs tömegspektrum és az ESR 

spektrum. 

 

3. 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. Ha azonban a 

H2dbcat és a trietil-amin dioxigénnel reagáló elegyéhez adjuk a 

[Mn(Hdmdt)(MeOH)]+ komplexet, akkor az oxidáció sebessége megnő. Ennek oka 

egy új oxidációs reakcióút megjelenése a bázis és a Mn-komplex kölcsönhatása 

következtében. Ez az un. "mangán-aktivált bázis katalízis", melyet elsőként sikerült 

megfigyelnünk.  

 

4. A reakció kinetikai jellemzésére és a kinetikai paraméterek meghatározása céljából 

gázvolumetriás módszerrel követtük a dioxigénfelvétel kezdeti sebességének változását 

pszeudoelsőrendű körülmények között. 

Megállapítottuk, hogy a dioxigénfelvétel kezdeti sebessége a kiindulási katalizátor és 

dioxigén koncentrációjától elsőrendű függést mutat, míg a trietil-amin és a 

szubsztrátum koncentrációjától egynél kisebb reakciórendet tapasztalunk.  

 

5. A tapaszlati sebességi egyenlet alapján reakciómechanizmust javasoltunk. A 

báziskatalizált oxidáció során gyors, egymást követő előegyensúlyi lépésekben 

hidroperoxo-addukt keletkezik, amely koordinálódik a mangánkomplexhez.  
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Az aktív terner köztitermék szerkezete a következő: 

Bu

But

t

O

OH

O2Mn(HL)

 

 

A terner köztitermékből a sebességmeghatározó lépésben szemikinon gyökanion 

(dbsq•-) keletkezik, amelynek jelenlétét ESR spektroszkópiával igazoltuk. A dbsq•- a 

dioxigénnel gyors lépésben benzokinonná oxidálódik. 

 

6. A feltételezett mechanizmus összhangban van a megfigyelt kinetikai viselkedéssel. A 

reakció az alábbi kinetikai egyenlettel jellemezhető: 

 

 

  

 

 

A reakció kinetikai viselkedése alapján megállapítottuk, hogy a 3,5-di-terc-butil-

pirokatechin oxidációját o-benzokinonná a báziskatalizált és a mangánkomplex által 

katalizált reakció együttesen határozza meg.  

 

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

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

7. Kimutattuk, hogy a mechanizmus sebességmeghatározó lépésében nem történik H-

atom átvitel a szubsztrátum OH csoportjáról a hidroperoxo-ligandumra. Az 1,02-es 

kinetikus izotópeffektus érték ezt igazolja. 

 

8. Megállapítottuk, hogy metanolos oldatban, szobahőmérsékleten a 

[Mn(Hdmdt)(MeOH)]+ komplex önmagában nem reagál dioxigénnel és nem is 

katalizálja a 2-amino-fenol oxidációját amino-fenoxazinonná. Ha azonban a H3ap és a 

trietil-amin dioxigénnel reagáló elegyéhez adjuk a [Mn(Hdmdt)(MeOH)]+ komplexet,  
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akkor az oxidáció sebessége jelentősen megnövekedik. Ennek oka egy új oxidációs 

reakcióút megjelenése a bázis és a Mn-komplex kölcsönhatása következtében. 

 

9. A reakció kinetikai jellemzésére és a kinetikai paraméterek meghatározása céljából 

UV-vis spektroszkópiával követtük a fenoxazinon képződés kezdeti sebességének 

változását a kiindulási katalizátor, dioxigén, szubsztrátum és trietil-amin 

koncentrációjától. Megállapítottuk, hogy a  katalizátor és a dioxigén esetén elsőrendű 

függést tapasztalunk, míg a szubsztrátum és a trietil-amin koncentrációjának 

változtatása egynél kisebb reakciórendet eredményez.  

 

10. A feltételezett mechanizmus összhangban van a megfigyelt kinetikai viselkedéssel és a 

következő kinetikai egyenlettel jellemezhető: 

 

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

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

 

 

 

A reakció kinetikai viselkedése alapján megállapítottuk, hogy a 2-amino-fenol 

oxidációját amino-fenoxazinonná a báziskatalizált és a mangán komplex által katalizált 

reakció együttesen határozza meg.  

A reakció során keletkező Hapx-gyök jelenlétét ESR spektroszkópiával igazoltuk. 
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