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Összefoglaló 

A NAD+ kofaktor számos oxido-reduktáz enzim működéséhez elengedhetetlen, mint például az alkohol-

dehidrogenáz. A kofaktor függő enzimkatalizált reakciók ipari megvalósításához alapvetően szükséges ezen 

kofaktorok regenerálása. Az elektrokémiai regenerálás ígéretes alternatívának tűnik a probléma megoldására. 

 

A kutatás során a szén-dioxid metanollá történő átalakítását vizsgáltuk, amely teljes egészében megvalósítható 

enzimek által katalizált rendszerben is. A konverzió megvalósítását egy háromlépéses, biokatalizált reakció 

sorozat végzi, amelyben a szén-dioxid formiát és formaldehid köztitermékeken keresztül alakul metanollá, 

formiát dehidrogenáz (FateDH), aldehid dehidrogenáz (AldDH) és alkohol dehidrogenáz (ADH) enzim 

segítségével. A három részlépés mindegyikéhez a nikotinamid-adenin-dinukleotid kofaktor redukált formája 

(NADH) szükséges. 

 

A NAD+ kofaktor redukálásához az elektrokémiai regenerálást tanulmányoztuk, ahol egy elektrolizáló cella 

segítségével kívántuk visszaalakítani NADH-vá. A folyamat megvalósításához célunk volt egy ón alapú elektród 

kialakítása, illetve a NADH kofaktor elektrokémiai tulajdonságainak a megismerése, köztük a ciklikus 

voltammogramjának a felvétele. 

 

Summary 

 

NAD+ cofactor is essential for functioning of many oxido-reductase enzymes, such as alcohol dehydrogenase. 

For the industrial application of cofactor-dependent, enzyme-catalyzed reactions it is necessary the regeneration 

of these cofactors. The electrochemical regeneration seems a promising alternative to solve the problem. 

 

In this research the conversion of carbon dioxide to methanol was studied, which can be completed by enzymes 

in a three step series via formate and formaldehyde by using formate dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase 

and alcohol dehydrogenase. All of the three steps need the reduced form of nicotineamide adenine dinucleotide 

cofactor (NADH). 

 

For the reduction of NAD+ electrochemical regeneration in an electrolysis cell was studied. Our aim was to 

construct a special tin electrode for the regeneration, moreover to learn the electrochemical behaviour of NADH 

cofactor by a cyclic voltammetric method. 
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