
Kvantumkémia számítások alkalmazása gyógyszeripari jelentőségű 

vegyületek vizsgálatára 

 

 A kvantumkémia számítások (QM) alkalmazásának fontosságát jelzi, hogy a tudomány 

terület úttörőit 1998-ban és 2013-ban kémiai Nobel díjjal jutalmazták. A kvantumkémia 

számítások felhasználhatók például molekulák, molekuláris komplexek szerkezetének 

meghatározására, kémiai reakciók mechanizmusának feltárására, valamint UV-VIS, ECD, 

NMR, EPR spektrumok becslésére.  

 A kutatásunk több témakörre terjed ki, ezekben a közös, hogy a probléma megoldására 

kvantumkémiai számításokat alkalmaztunk, illetve, hogy a vizsgált rendszer gyógyszeripari 

jelentőséggel bír. A cirkuláris dikroizmussal és ciklodextrin komplexekkel kapcsolatos kutatást 

a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetével együttműködésben végeztük. 

 Számításainkhoz Gaussian 09 és ORCA program csomagokat használtuk a Műszaki 

Egyetem „Superman” számítógép clusterén. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-

-2010-0009 program támogatta.  

Cirkuláris dikroizmus spektrumok becslése 

Az elektronikus cirkuláris dikroizmus spektroszkópia egy széleskörűen és jól alkalmazható 

eszköz királis anyagok szerkezetének vizsgálatára, felderítésére, mint például természetes 

anyagok, gyógyszerek, katalizátorok. A spektrum megfejtésére nincsenek jól használható 

empirikus szabályok, de a spektrum jósolható kvantumkémia módszerekkel. A TD-DFT a 

legszélesebb körben alkalmazott és költséghatékony módszer UV-VIS és CD spektrum 

becslésére.  

Már sikeresen alkalmaztuk a TD-DFT-t designer drogok, enzimatikus rezolválások terméke és 

néhány természetes anyag (pl.: morfin származékok, balanophonin) abszolút konfigurációjának 

meghatározására. Találtunk olyan eseteket, amikor legtöbbet használt B3LYP funkcionál nem 

szolgáltatott megbízható eredményt. A B3LYP és a “long range corrected” CAM-B3LYP 

összehasonlításából kiderült, hogy az utóbbi minden esetben jobb eredményt szolgáltat. 

Fragmens populáció analízis és természetes átmeneti orbitálok alapján bizonyítottuk, hogy a 

CD spektrum érzékeny a távoli kölcsönhatások és töltés szétválással járó gerjesztések pontos 

leírására. 
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