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Bevezetés 

A szupramolekuláris kémia egyik definícióját Jean-Marie Lehn adta meg, aki 1987-

ben Charles J. Pedersennel és Donald J. Crammal együtt Nobel díjat kapott az ezen a területen 

végzett munkájáért. Definíciója szerint a szupramolekuláris kémia a molekuláris 

összerendeződések és intermolekuláris kölcsönhatások kémiája.1 A hétköznapi 

nyelvhasználatban a „molekuláris szint fölötti kémia”-ként említik, ahol két vagy több, 

intermolekuláris erőkkel összetartott speciesz által kialakított, összetettebb szerkezetről 

beszélhetünk. Párhuzamot vonva a beszélt nyelvünk felépítésével, az atom, a molekula és a 

szupramolekula a kémia nyelvében a betűnek, a szónak és a mondatnak felel meg.  

Kezdetben a szupramolekuláris kémiát egy gazda és egy vendégmolekula által 

kialakított, nem-kovalens kötést tartalmazó komplex képződésével foglalkozó 

tudományterülettel azonosították (1. ábra). Ebbe azonban számos kölcsönhatás-típus nem fért 

bele, mint például a nagy jelentőséggel bíró organometallikus vegyületek. A modern 

szupramolekuláris kémia már nem csak a gazda-vendég rendszerek, hanem molekuláris 

eszközök és gépek, illetve nanorendszerek vizsgálatával is foglalkozik.2  

 
1. ábra. A molekuláris és a szupramolekuláris kémia közötti különbség. 

A szupramolekuláris kémia területén végzett kutatások egyik célja az önszerveződő 

biológiai rendszerek modellezése. Az élő sejt jellegzetessége, hogy a felépítésében résztvevő 

molekulák spontán, reverzibilis módon, nem-kovalens kötésekkel összetartott 

szupramolekuláris szerkezeteket alakítanak ki. Ilyen szupramolekuláris asszociátumok 

például a sejtvázat alkotó, fehérje alegységekből felépülő sejtváz, a fehérjékből és lipidekből 
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kialakuló sejtmembrán és a DNS-ből és fehérjékből álló kromoszóma. Ahhoz, hogy a 

különböző életfolyamatokat alaposabban megismerjük, az őket alkotó szupramolekuláris 

rendszerek tanulmányozására is szükség van. A biológiai szupramolekuláris önszerveződő 

rendszerek élő szervezetben végzett, in vivo vizsgálata a számos befolyásoló körülmény miatt 

nehezen kivitelezhető, ezért in vitro az organizmus bizonyos részeinek vizsgálatával, vagy 

modellvegyületek alkalmazásával lehet megközelíteni a valódi folyamatokat. Az 

anyagtudomány egyik fontos feladata olyan szupramolekulák tervezése, melyek modellezni 

tudják az élő szervezetben kialakuló speciális kötéseket, molekulafelismerő folyamatokat. 

A gazda-vendég rendszerek esetén a nagyméretű gazda- és a kisebb vendégmolekula 

közötti kölcsönhatást vizsgálják. Gazdamolekulaként micellát, vezikulát, vagy valamilyen 

makrociklust alkalmaznak, utóbbiak közül például a ciklodextrineket, kukurbiturilokat, 

koronaétereket és kalixaréneket. A vendégmolekulák többek között fémionok, ammónium-

ionok, aminosavak, peptidek, illetve fluoreszkáló jelzőanyagok lehetnek.  

A fluoreszkáló jelzőanyagok (más néven festékpróbák, angolul „dye probes”) 

alkalmazása azon alapul, hogy a mikrokörnyezet erősen befolyásolja a festék fotofizikai és 

fotokémiai tulajdonságait, így a makrociklusos vegyületekkel kialakított kölcsönhatás 

módosítja a festék sajátságait. A fluoreszkáló festékpróbák közül gyakran az oxazin és tiazin 

származékok tulajdonságait vizsgálják, mely vegyületek közül az oxazin 1 (OX) és a 

metilénkék (MK) jelzőanyagok kiemelkedő jelentőségűek széles körű anyagtudományi, 

analitikai és biológiai felhasználásuk révén (2. ábra). Vendégmolekulaként való 

alkalmazásuk a biológiai rendszerek modellezése szempontjából igen előnyös, hiszen vízben 

jól oldódnak, kevéssé mérgezőek, illetve abszorpciójuk és emissziójuk a látható tartomány 

vörös részébe esik, ahol az élő szövetek elnyelése kis mértékű. 

O

N

N
+

CH2-CH3

N
H3C-H2C

H3C-H2C

CH2-CH3

ClO4
-

 
  OX 

S

N

N
+

CH3

CH3

N
CH3

CH3

Cl  
  MK 

2. ábra. Az OX és MK szerkezeti képlete 

A biológiai minták modellezése mellett számos analitikai alkalmazási lehetőség is 

adódik a szupramolekuláris gazda-vendég rendszerek kutatásából. A makrociklusokhoz 

kötődő festékek fluoreszcenciájuk révén például felhasználhatóak lehetnek nem fluoreszkáló 

anyagok kimutatására. 
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Munkánk során az OX, illetve MK vendégmolekulák és szulfokalixarén 

gazdamolekulák (SCAn, n = 4,6,8, ld. 3. ábra) által kialakított szupramolekuláris 

komplexeket vizsgáltuk. Kutatásainkhoz stacionárius abszorpciós és fluoreszcencia 

spektroszkópiát, illetve lézeres villanófény fotolízis módszerét alkalmaztuk. Noha a két 

fluoreszkáló festék szerkezetileg nagyon hasonló, a makromolekulák jelenlétében eltérő 

módon viselkedtek, mely lényeges különbségekhez vezetett az egyensúlyi folyamatok 

leírásában. 

 
OH

SO3 n

 

Na+

 
3. ábra. A SCAn szerkezeti képlete, n = 4, 6, 8. 

Az analitikai alkalmazás területén a gazda-vendég rendszerek mellett számos, 

komplexképződésen alapuló technika ismert. Ezek egyik típusa a színváltozással járó 

folyamatok, melyek segítségével érzékeny optikai szenzorok készíthetők. A komplex 

kialakulását színesedéssel jelző technikák egyik speciális esete a fotokróm vegyületek 

alkalmazása receptormolekulaként. A fotokromizmus olyan reverzibilis átalakulás, melynek 

során két – egymástól eltérő abszorpciós spektrumú – molekula között kialakult egyensúlyt 

befolyásolni tudjuk különböző hullámhosszúságú fénnyel történő besugárzással. A fotokróm 

vegyületek napfényen besötétülő szemüveglencsékben, nagysűrűségű memóriákban, optikai 

kapcsolókban való alkalmazhatóságuk miatt kerültek az érdeklődés középpontjába.  

Az egyik leggyakrabban vizsgált fotokróm vegyületcsalád a spiropiránok, melyeknél a 

zárt, színtelen, ún. spiro (SP) formában UV besugárzás hatására kötéshasadás következik be, 

és a gyűrűfelnyílás eredményeképpen nyitott, színes, ún. merocianin (MC) forma keletkezik. 

A színtelen és színes forma közül csak az utóbbi emittál, ezen alapul a vegyület fluoreszcens 

kapcsolókban való felhasználása.  

A spiropiránok különböző funkciós csoportok – pl. koronaéter, metoxi csoport – révén 

fémionok szelektív kimutatására is alkalmasak lehetnek. A módszer azon alapul, hogy 

fémionokkal történő komplexképzéskor UV besugárzás nélkül is színes lesz az oldat, mert a 

funkciós csoport mellett a nyitott forma is részt vesz a fémion megkötésében. A vegyület 

származékainak szenzorként való alkalmazása a fémionok szelektív, nagy érzékenységű 
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meghatározását teszi lehetővé. Az ilyen rendszerek tanulmányozása rendkívül összetett, 

hiszen a komplexképződést egy gyűrűfelnyílási folyamat előzi meg. A fotokróm vegyületeket 

tartalmazó szupramolekuláris komplexek megismerése ezért elsődlegesen a fotokróm reakció 

alapos ismeretét igényli. 

Munkánk során az 1’,3’,3’-trimetil-6-nitro-1’,3’-dihidrospiro[2H-1-benzopirán-2,2’-

2’H-indol] (BIPS) molekula és alkáli, illetve alkáli földfém ionok közötti szupramolekuláris 

kölcsönhatás egyensúlyi és kinetikai vizsgálatát végeztük el (4. ábra). Méréseinkhez 

stacionárius abszorpciós és fluoreszcencia spektroszkópia, NMR spektroszkópia, időkorrelált 

egyfoton számlálás és lézeres villanófény fotolízis módszerét alkalmaztuk. Eredményeink 

jelentőségét növeli, hogy a BIPS alapvegyület fotokromizmusa és a fémionokkal kialakított 

komplexei még korántsem ismertek kellő mértékben, noha a különböző származékainak 

kinetikai és egyensúlyi leírásához ezen ismeretek mindenképp szükségesek.  

 

O NO2N

O

NO2
N

+

hν1, ∆

hν2, ∆

+ Men+

SP MC

Men+·MC

Ca2+ Mg2+Li+ Ba2+

- Men+

 
4. ábra. A BIPS fotokróm reakciója és a fémkomplex kialakulása. A fényképek a zárt (SP) és 
nyitott (MC) forma, illetve az egyes fémionokkal kialakított komplexek színét mutatják. 
 

A fotokróm festékek gyakorlati alkalmazása során előnyös, ha gyors gyűrűzáródási 

folyamattal jellemezhetőek, és a megvilágítás degradáló hatásának ellenálló, fotostabil 

vegyületek. A spirooxazinok nitro-csoport nélküli származékai a spiropiránokhoz képest jóval 

ellenállóbbnak bizonyultak a fotodegradációval szemben, és az UV-besugárzást követő 

visszaalakulásuk szerves oldószerekben rendkívül gyorsan, pár másodperc alatt végbemegy. 

A gyakorlati alkalmazáshoz szükséges a fotokróm vegyületek szilárd, polimer 

mátrixban való fotokémiai viselkedésének ismerete. A különböző fotokróm polimer filmek és 

mikrogömbök, polimer szálak és gyöngyök mellett a fotokróm vegyületek kapszulázási 

lehetőségeit is vizsgálják.   
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Munkánk során az 5. ábrán látható 5-klór-1,3-dihidro-1,3,3-trimetilspiro[2H-indol-

2,3’-(3H)napft[2,1-b](1,4)oxazin] (SPOX) vegyület kinetikai vizsgálatát végeztük el 

acetonitrilben és nanokapszulákba ágyazva. Tanulmányoztuk a kapszulázás hatását a vegyület 

fotokromizmusára, illetve ún. fáradásos vizsgálatokkal, hosszan tartó UV-megvilágítást 

alkalmazva vizsgáltuk a SPOX fotodegradációjának mértékét az oldószeres és nanokapszulás 

közegben. 

hν1, ∆

hν2, ∆ ,O

N

N
CH3

CH3CH3Cl Cl

ON
CH3

CH3CH3
NCl

ON
+

CH3

CH3CH3
N

 
 Zárt forma (SO)  Nyitott forma (MC) 
 

5. ábra: A SPOX fotokróm reakciója, a merocianin ikerionos és kinoidális határszerkezete 
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I. Irodalmi áttekintés  

I.1. Gazda-vendég rendszerek – szulfokalixarének és fluoreszkáló 

festékek 

A gazda-vendég komplexek kutatásának egyik kiemelkedő eseménye Emil Fischer 

1894-ben megalkotott elmélete volt, melyben az enzim-szubsztrát kölcsönhatást a kulcs-zár 

modellel közelítette, mely az első próbálkozás volt a molekuláris felismerés és a gazda-

vendég rendszerek fogalmának kialakításában. Alfred Werner (1866–1919) zürichi 

professzor, a koordinációs kémia atyja 1896 és 1920 között tizennégy közleményben számolt 

be a platinakomplexekkel kapcsolatos kutatási eredményeiről, munkája eredményeképpen 

1913-ban Nobel-díjjal jutalmazták. Werner fontos megállapítása volt, hogy a vendégmolekula 

szelektív megkötése csak valamilyen vonzóerő, vagy kölcsönös affinitás révén valósulhat 

meg. Paul Ehrlich a metilénkék festék szelektív sejtfestése kapcsán 1906-ban arra a 

következtetésre jutott, hogy a sejtekben lévő receptorokhoz nem akármilyen molekulák, 

hanem csak bizonyos specifikus szubsztrátok kapcsolódhatnak. Híressé vált mondata szerint a 

molekulák csak megkötődve fejtik ki hatásukat („corpora non agunt nisi fixata”). Ez vezetett 

el ahhoz a felfedezéshez, mely szerint az antitestek oldalláncának alapvető szerepe van az 

immunválasz kialakításában, mely az immunológia új fejezeteit nyitotta meg, és Ehrlichnek 

meghozta a Nobel-díjat 1908-ban.2 

A biológiában előforduló gazda-vendég rendszerekben a gazdamolekulák olyan 

nagyobb méretű molekulák vagy aggregátumok (pl. enzim), melyek egy központi üreggel 

rendelkeznek. A biológiai szupramolekulák üregeinek váza, alakja és mérete flexibilis. 

Nyílásaikban és belső felületükön oxigén-, nitrogén- vagy kénatomok helyezkednek el, 

melyek szelektív szubsztrátmegkötést tesznek lehetővé. A vendégmolekula legtöbbször 

egyatomos kation, egyszerű szervetlen anion, ionpár, de lehet bonyolultabb szerves molekula 

is, mint például hormonok, feromonok vagy neurotranszmitterek. A gazda-vendég komplexek 

esetén nemcsak egyféle nem-kovalens kötéstípusról van szó, hanem többféle kölcsönhatás (pl. 

hidrogén-híd, ionpár képződés, sav-bázis kölcsönhatás, fém-ligandum kötés, van der Waals 

vonzóerő, oldószer szolvatáció) együtt fejti ki hatását. A szelektív kötődést tehát számos 

tényező határozza meg, mely annál erősebb, minél inkább sikerül a gazda és a vendég 

molekula közötti taszító erőket csökkenteni, és a vonzó erőket növelni. 
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A szupramolekuláris kémiával foglalkozó kutatások során a biológiai receptorokat 

gyakran makrociklusok segítségével modellezik, melyekkel a különböző méretű, alakú és a 

hidrofobicitású gazdamolekula hatása tanulmányozható. A makrociklusok közül 

szupramolekuláris receptorként eleinte ciklodextrineket (CD) alkalmaztak.3 A CD-ek olyan 

ciklikus oligoszacharidok, melyek üregük révén számos szerves molekulával képesek 

zárványkomplex kialakítására, melyet hidrofób kölcsönhatás tart össze. A kötéserősség a 

különböző komplexek esetén attól függ, hogy a vendégmolekula mennyire illeszkedik az 

üregbe. A CD-ek három alaptípusát vizsgálják leggyakrabban, az α, β és γ-CD-eket, melyek 

rendre 6, 7 és 8 glükóz egységet tartalmaznak.  

A CD-ek festékmolekulákkal kialakított gazda-vendég komplexeivel kapcsolatos 

kutatások a festék abszorpciós és fluoreszcencia spektrumának megváltozásából 

következtettek a kialakuló komplexek összetételére és a folyamat egyensúlyi állandójára. 

Számos vendégmolekulát vizsgáltak, többek között a 2-hidroxifenil-metiloxazol,4 a kumarin,5 

az Auramin O,6 a nitrobenzotiazolil,7 a tionin,8 az akridin-dion9, az OX10,11 és a MK12,13 

festékeket. A CD méretétől függően a gazda-vendég arány 1:1 vagy 1:2, nagy CD 

koncentrációknál 2:1 is lehet. 

Az utóbbi évtizedben megnőtt az érdeklődés a vízoldható szulfokalixarének iránt14,15 

(SCA), melyek számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek a CD gazdamolekulákhoz 

képest. Több tanulmányban mindkét típusú receptort vizsgálták,16,17,18,19 melynek során 

megállapították, hogy a semleges töltésű CD-ek és a többszörös töltéssel rendelkező SCA 

molekulák különböző mikrokörnyezetet alakítanak ki: míg a CD komplexeket hidrofób 

kölcsönhatás tartja össze, addig a SCA receptorok és a vendégmolekulák között az 

elektrosztatikus kölcsönhatás a domináns. A kétféle komplex erősségének összehasonlítására 

irányuló kutatások szerint vizes közegben a kationos festékek erős komplexet képeznek az 

anionos SCA molekulákkal. Míg a festék-CD rendszereknél az 1:1 arányú komplex stabilitási 

állandójára 102-104 M-1 érték jellemző, addig a SCA molekulák esetén általában 105-107 M-1 

közé esik.  

A különböző gyűrűméretű szulfokalixarének kutatásának történetét, szintézisét, a 

lehetséges konformereit és gazdamolekulaként való vizsgálatait a következő fejezetben 

ismertetem részletesebben. 
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I.1.1. Szulfokalixarén gazdamolekula 

A kalixarének elnevezése az 1980-as évekre tehető, amikor Gutsche NMR mérésekkel 

igazolta a molekula makrociklusos szerkezetét. Javaslatára a görög „calix” (jelentése: kehely) 

szóból származtatták a vegyület triviális nevét, a feltételezett alakjára utalva. Az „-arén” 

szótag jelzi a molekulát felépítő aromás gyűrűket.20  

A kalixaréneket a szupramolekuláris receptorok harmadik generációjának nevezik, a 

ciklodextrinek és a koronaéterek után.21 A kalixarének fenol és formaldehid ciklizációjával 

kialakított oligomerek, melyekben az egyes fenolgyűrűket metilén-hidak kapcsolják össze. 

Gutsche és csoportja két évtizeddel ezelőtt különféle p-tercbutil-kalix[n]arének (n = 4; 6; 8) 

szintézisét optimalizálta.22 Ezek az alapvegyületek egyszerű eljárással, olcsó alapanyagokból 

állíthatók elő. A kalixarének nagy előnye a ciklodextrinekhez képest, hogy könnyebben 

módosíthatók. A fenolcsoportok, ill. a hozzájuk képest p-helyzetű szénatomok sokféleképpen 

szubsztituálhatók, ezért a kalixarén-váz kiváló lehetőséget nyújt szupramolekuláris receptorok 

szintéziséhez, melyek képesek ionok, vagy kisebb molekulák szelektív felismerésére. 

A kalixarének többsége rosszul vagy egyáltalán nem oldódik vízben, azonban 

vízoldható kalixaréneket is szintetizáltak, így szulfonált, amino, nitro és karboxil 

származékokat. Ezek közül a szulfonált kalixarének kerültek előtérbe jó vízoldhatóságuknak 

(0,1 M) köszönhetően.23 A szulfonált kalixarének előállítása többféleképpen történhet: 

1. közvetlen szulfonálás: a kalixarénhez kénsavat adva, 80°C-on szubsztitúciós reakció 

révén keletkezik a SCA,24  

2. ipszo-szulfonálás: terc-butil-kalixarénből kiindulva kénsav jelenlétében, 80°C-on 

történik a szulfonálás,25 

3. klórszulfonálás: kénsavra érzékeny vegyületeknél alkalmazzák, kloroformban 

klórkénsav jelenlétében hajtják végre, elsősorban hidroxi-szubsztituált származékok 

szulfonálására alkalmas módszer.26,27 

Gutsche szerint a SCA4, SCA6 és SCA8 négy-, nyolc- és tizenhat-féle 

konformációval jellemezhető, melyek vizes közegben egymás között gyors fluktuációval 

váltakoznak.28 A négy fenolgyűrűt tartalmazó molekula esetén ún. kónusz, részleges kónusz, 

1,2-alternáló és 1,3-alternáló struktúrák fordulnak elő, attól függően, hogy a fenolgyűrűk 

felfele („u”) vagy lefele („d”) állnak (I-1. ábra). A vendégmolekula bekötődése a 

konformációk közti átalakulást gátolja. A szulfokalixarének a CD-ekhez képest jóval 
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flexibilisebb gyűrűvel jellemezhetők,19 így alkalmasabbak a szintén flexibilis biológiai 

receptorok modellezésére. 

 
I-1. ábra. A négy fenolgyűrűt tartalmazó kalixarén lehetséges konformerei. 

A vízoldható kalixarének szupramolekuláris komplexeit különféle fluoreszkáló 

festékmolekulákkal vizsgálták. Szinte mindegyik kutatás a fluoreszcencia intenzitás 

csökkenéséről számol be a komplex kialakulásának következtében, ez alól kivételt képez az 

Auramin O – SCA614 és a berberin – SCAn (n = 4, 6, 8)29 által kialakított rendszer. A 

ciklodextrinekkel való összevetésük többek között a dopamin,30 az akridinvörös,16 a 

fluoreszcein és a krezilibolya18 vendégmolekulákkal történt. A SCA gazdamolekulák esetén a 

fluoreszcencia spektrum kismértékű batokróm eltolódása és az intenzitás csökkenése 

egyértelműen a festékek komplexálódására utal. A komplex annál stabilabb, minél nagyobb 

gyűrűméretű SCA molekulával lép kölcsönhatásba, ami a kötés elektrosztatikus jellegének 

feltételezését erősíti meg. A CD-ek esetén az emissziós spektrum hipszokróm sáveltolódása és 

intenzitásnövekedése hidrofób kölcsönhatást mutat, a CD-ek merev szerkezetéből adódóan a 

komplex stabilitása az egyre nagyobb üregmérettel nem feltétlenül növekszik (pl. az akridin 

vörös festék esetén az egyensúlyi állandó α < γ < β sorrendben nő). A szulfokalixarének 

esetén a folyamat az entrópia növekedése mellett entalpiacsökkenéssel jár, mely általánosan 

jellemző az elektrosztatikusan kötődő gazda-vendég rendszerekre. A CD-ek esetén a hidrofób 

kölcsönhatásokra jellemző entrópianövekedés segíti a komplex kialakulását. 

A SCA molekulák számos egyéb vendégmolekulával is szupramolekuláris komplexet 

képeznek, így fémionokkal, szerves ammónium-ionokkal, piridinnel, viologénekkel, semleges 
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szerves molekulákkal, illetve sok más molekulával (pl. aminosav, fehérje, tesztoszteron, 

fullerén, porfirin, ferrocén, stb.), az ezzel kapcsolatos eredményekről Guo és munkatársai 

készítettek részletes összefoglalót.31  

A szulfokalixarének néhány további lehetséges gyakorlati felhasználása is ismert, így 

például alkalmazhatók katalizátorként aminosav alkoholízisében,32 metalloenzim-modellként 

átmeneti fémek megkötésében,33 víztisztításra szilárd-folyadék extrakcióval34 és vízben nem 

oldódó gyógyszerek vízoldhatóvá tételére.35  

A munkánk szempontjából érdekes felhasználási területe a fluoreszcenciás próbák 

SCA komplexeinek ún. kiszorításos eljárásokban való alkalmazása. A módszer lényege, hogy 

a festék-kalixarén komplex a kalixarénhez erősebben kötődő analát miatt felbomlik, a festék 

kiszorul a komplexből, melynek következtében fluoreszcenciája megváltozik. A módszerrel 

nyomon követhető például az enzimaktivitás, ahol az enzim által katalizált reakció 

végterméke verseng a festékmolekulával kalixarén kötőhelyért,36,37 de kimutatható a K3 

vitamin38 és az acetilkolin39,40 is. A festékek fluoreszcenciája a kiszorítás révén nő vagy 

csökken, így a rendszer switch-on, vagy switch-off kapcsolóként működhet. 

I.1.2. Az oxazin 1 és a metilénkék vendégmolekulák 

A fluoreszkáló festékek vendégmolekulaként való alkalmazása azért előnyös, mert 

optikai tulajdonságaik, különösen az emissziójuk érzékenyen reagál az őket körülvevő 

mikrokörnyezet fizikai és kémiai sajátságainak változására (pl. polaritás, viszkozitás, 

rendezettség, diffúziósebesség, ionok vagy makromolekulák funkciós csoportjainak 

elhelyezkedése).41 Az OX és MK relatíve kis méretük, kationos jellegük, vízoldhatóságuk és 

fluoreszcenciájuk révén kiválóan alkalmazhatók biológiai rendszerek modellezésére, illetve 

különböző analitikai és anyagtudományi vizsgálatokban.  

Az oxazin 1 (angolul Oxazine 1), más néven oxazin 725 a gyakorlati alkalmazást 

tekintve lézerfestékként vált ismertté,42 emellett számos kutatási területen alkalmazzák 

kedvező optikai tulajdonságai miatt.  

Az OX és a MK kemilumineszcenciás alkalmazása során a vizsgált kémiai 

folyamatokban keletkező, nagy energiájú intermedierek energiaátadása révén a festékek 

emisszióját tapasztalhatjuk.43 Az OX segítségével celluláz enzimek aktivitása mérhető: az 

enzim működése során keletkező hidrogén-peroxid segítségével egy nem fluoreszkáló reagens 

(Amplex Blue) enzimes úton OX-ná alakul át.44 Anyagtudományi vizsgálatokban TiO2 gél 



 15

szerkezetének,45,46 polimer és felületaktív anyag által kialakított aggregátumnak47, CdS 

nanoaggregátum pórusok hidrofóbicitásának48, folyadékkristályoknak49,50 és AlPO4 kristály 

pórusainak51 vizsgálata történt az OX fluoreszcencia kvantumhatásfokának meghatározásával, 

fluoreszcencia anizotrópia méréssel vagy polarizációs fluoreszcencia mikroszkópiával. 

Az OX vendégmolekulát számos gazda-vendég rendszerben tanulmányozták 

spektroszkópiai módszerekkel.  Az α-, β- és γ-CD gazdamolekula esetén 1:1, 1:2, illetve 2:1 

gazda-vendég arányú komplexek keletkeznek. A két OX molekulát tartalmazó komplex 

esetén ún. szendvics (H-) dimer kialakulását feltételezik, mely nem fluoreszkál.10 A β-CD-

gazdamolekulára szteránvázas naftalin kromofór csoportot kapcsolva (CD-St) az OX 

festékkel 2:1 arányú komplex keletkezik, melyben a festéket két CD-St fogja közre. A festék 

akceptorként viselkedik a naftalinokról induló energia-transzfer során. A rendszer a 

fotoszintézisben szereplő fény-gyűjtő antenna-komplexek szerkezetét modellezi, és segíthet 

azok működésének megértésében.11 Az OX környezetre érzékeny spektrális változásait sok 

egyéb gazdamolekula esetén is vizsgálták, többek között zeolit kristályhoz elektrosztatikusan 

kötött Ru2+- komplex emissziója befolyásolható az OX akceptor jelenlétével.52 Vizsgálták az 

OX huminsavhoz való kötődését, ahol a pH és az ionerősség erősen befolyásolja a huminsav 

OX-kötő helyeinek számát.53 Az OX és az N,N-dimetilanilin közötti fotoindukált 

elektrontranszfer folyamatát vizsgálták vízben és micellákban.54 A biológiai minták 

tanulmányozására példaként az áramlási citometria módszerében való alkalmazását 

említhetjük, mely a vizsgált szuszpenzióban lévő részecskékről ad információt. A módszerrel 

például az RNS szám is meghatározható a hozzá kötődő OX festék fluoreszcenciájának 

mérése által.55  

A metilénkéket (angolul Methylene Blue) előszeretettel alkalmazzák biológiai minták 

festésére, hiszen kationos molekulaként a sejtek, szövetek negatív töltésű komponenseihez 

szelektíven kötődik, így például a sejtmembránhoz és a sejtmagban lévő nukleinsavakhoz.  

A biológiai rendszerek modellezésében az OX-hoz hasonlóan a MK is alkalmazható, 

bár gyengébb fluoreszcenciával rendelkezik. A MK, mint vendégmolekula szupramolekuláris 

komplexet alakít ki ciklodextrinekkel, a CD gyűrűméretétől függően 1:1 vagy 1:2 gazda-

vendég komplex alakul ki, utóbbi esetben a γ-CD jelenléte elősegíti a festék 

dimerizációját,12,13,56. A MK a nagyobb méretű kukurbituril gazdamolekulával57 kialakított 

komplexe esetén, illetve micellában58 is hajlamos a dimerképződésre.  

A MK-szulfokalixarén komplexeket alkohol-víz elegyben, nyomásfüggő mérésekkel 

vizsgálták.59 A MK szulfokalixarénekkel38 és ciklodextrinnel60 kialakított komplexeit 
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kiszorításos analítikai eljárás során alkalmazták K3 és B6 vitamin kimutatására, előbbi esetén a 

fluoreszcencia intenzitás növekedése, utóbbinál csökkenése szolgáltatott információt a 

meghatározandó anyag mennyiségéről. A MK-ciklodextrin szupramolekuláris komplex 

segítségével a MK DNS-hez való kötődését is vizsgálták abszorpciós és fluoreszcencia 

spektroszkópiával. A különböző kismolekulák a DNS-hez szerkezetüktől függően 

többféleképpen kapcsolódhatnak: kívülről elektrosztatikus kölcsönhatással, a DNS árkokhoz 

H-híddal, vagy interkalátorként a kétszálú DNS bázispárjai közé. A MK planáris szerkezete, 

kiterjedt aromás rendszere révén képes a két szál közé beékelődni, de bizonyos körülmények 

között (nagy ionerősség, nagy MK/DNS arány) az elektrosztatikus kölcsönhatás lesz a 

domináns.61,62 A MK-RNS kölcsönhatást abszorpciós, fluoreszcencia és CD-spektroszkópiai 

módszerekkel, illetve viszkozimetriával tanulmányozták, és a DNS-hez hasonlóan interkaláris 

és elektrosztatikus kötődést állapítottak meg.63,64 A MK-et, mint a hibridizáció indikátorát 

(hibridizáció: komplementer DNS-szálak összekapcsolódása) elektrokémiai bioszenzorban is 

alkalmazzák, ahol a MK és a próbaszál guanin bázisa közötti redox reakció visszaszorul a 

komplementer szál hibridizációja során.65 A MK redukálhatóságát az ún. metilénkék-

próbában is felhasználják, mellyel a tejben lévő baktériumok mennyiségét határozhatjuk 

meg.66  

A MK orvosi alkalmazása emberre kevéssé mérgező tulajdonsága miatt népszerű, sok 

esetben a szövetektől elütő kék színe miatt alkalmazzák műtétek vagy endoszkópia során. 

Leggyakrabban különböző rákos megbetegedések diagnosztizálására használják a 

nyirokcsomók megfestése révén.67 A MK rákelleni felhasználásának vizsgálata a 

fotodinamikus terápiában (PDT) szintén régóta folyik, hiszen a MK alkalmazása esetén nagy 

hatásfokkal (≈ 50%) termelődik szingulett oxigén, így fotoszenzibilizátorként használható.68    

A szupramolekuláris rendszerek modellezésére az OX, ill. MK festékek és különböző 

gyűrűméretű szulfokalixarének (SCAn, n = 4, 6, 8) kölcsönhatását kívántuk vizsgálni. 

Munkánk során a rendszerek egyensúlyi leírását tűztük ki célul, a komplexek összetételének, 

stabilitási állandójának és abszorpciós, illetve emissziós spektrumának meghatározásával. 

 Mint ahogy az előzőekben már szó volt róla, a festékek különböző gazdamolekulák 

mellett dimerizálódásra hajlamosak. Az OX, de különösen a MK nagyobb koncentrációban 

önmagában is könnyen aggregálódik vizes közegben.69 A festékek spektroszkópiai 

vizsgálatának és alkalmazhatóságának egyik fontos követelménye, hogy pontos ismeretünk 

legyen az aggregáció mértékéről és jellegéről. Munkánk során ezért célunk volt a festékek 

szulfokalixarén jelenlétében történő aggregációjának tanulmányozása.  
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I.2. Fotokromizmus – fotokróm receptorok  

A fotokromizmus görög eredetű szó, phos (fény) és chrom (szín) szavakból származik, 

legegyszerűbb definíciója szerint fény-indukált reverzibilis színváltozás. A fotokromizmus ma 

már a hétköznapi szóhasználatban is elterjedt a különböző fotokróm használati cikkek (pl. 

napfényen besötétülő szemüveglencsék) által. A fényre besötétedő, sötétben átlátszóvá váló 

tárgyakban általában szervetlen vegyületeket használnak (pl. ezüst só), azonban számos 

előnyük miatt az utóbbi évtizedben elterjedtek a szerves fotokróm vegyületeket alkalmazó 

technológiák. 

A következőkben röviden ismertetjük a szerves fotokróm vegyületek kutatásának 

történetét, a fotokromizmus jelenségét, a fotokróm családokat, azon belül a spiropiránok 

általános jellemzőit, és részletesebben foglalkozunk az általunk vizsgált, 6-nitro-szubsztituált 

spiropirán vegyület fotokróm reakciójával, jellemző tulajdonságaival. 

I.2.1. A fotokromizmus kutatásának története  

Elsőként Fritzsche ismertette 1867-ben a tetracén vegyület fotokróm viselkedésével 

kapcsolatos kutatási eredményeit.70 Írásában arról számolt be, hogy a narancssárga színű oldat 

napfény hatására elszíntelenedik, majd sötétben újra visszanyeri eredeti színét. Később 

Edmund ter Meer megfigyelése látott napvilágot, miszerint az 1,1-dinitro-etán szilárd kálium 

sója sötétben sárga, míg napfényben vörös színű.71 1899-ben Markwald tanulmányában a 

szilárd 2,3,4,4-tetraklór-naftalén-1(4H)-on reverzibilis színváltozásával foglalkozott, a 

jelenséget „fototrópia”-ként nevezte el.72 A terminus nem terjedt el, mert a biológia területén 

már alkalmazták ezt az elnevezést arra a jelenségre, hogy a fény a növények növekedési 

irányát befolyásolja (fototropizmus). 

Az 1940-60 közötti években Hirshberg és Fischer munkássága révén lendült fel a téma 

kutatása, a „fotokromizmus” elnevezés is Hirshberg nevéhez fűződik (1950).73 A 

fotokromizmus tárgya ma már nemcsak a színváltozással járó folyamatok, hanem a távoli 

UV-tól az IR tartományig elnyelő komponensek, illetve rendkívül lassú vagy gyors 

folyamatok vizsgálata. 1971-ben jelent meg G. A. Brown Photochromism című könyve, ez 

volt az első átfogó munka ebben a témában.74 Az 1980-as években ismét fellendült a szerves 

fotokróm vegyületek kutatása a nagyobb fotostabilitással rendelkező spirooxazinok és 

kromének vizsgálatával, melyek elindították a fotokróm lencsék gyártását és mindennapos 

használatát. Azóta számos fotokróm rendszer tanulmányozására került sor, több könyv75,76,77 
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és összefoglaló78 jelent meg a témában. A lehetséges gyakorlati felhasználásuk miatt a 

fotokróm vegyületek iránt a mai napig fokozott az érdeklődés. 

I.2.2. A fotokromizmus jelensége 

Az általánosan elfogadott definíció szerint a fotokromizmus olyan egyik vagy mindkét 

irányban történő reverzibilis átalakulás, mely elektromágneses sugárzás elnyelésekor egy 

anyag két, különböző abszorpciós spektrummal rendelkező formája között jön létre. 78 

hν2,

hν1

A B

 
Az (I.1) folyamat szerint a vegyület termodinamikailag stabil A-formája besugárzás 

hatására („hν1”) átalakul az eltérő abszorpciós spektrummal rendelkező B-formába. A 

visszaalakulás történhet besugárzás következtében („hν2”) vagy termikus úton („∆”, 

termokromizmus). 

A színváltozás alapján két csoportba oszthatjuk a fotokróm folyamatokat: (1) ha az A-

forma színtelen vagy halvány színű, és a B-forma színes, akkor pozitív fotokromizmusról 

beszélünk, (2) fordított esetben, tehát ha λmax (A) > λmax (B), negatív fotokromizmusról van 

szó.  

I.2.3. Fotokróm vegyületcsaládok 

A különböző fotokróm vegyületek esetén fény hatására eltérő reakciómechanizmus 

szerint történhet a színváltozás. Általában monomolekuláris reakció játszódik le, emellett 

előfordulnak bimolekuláris folyamatok is, ahol fotocikloaddíció történik. 

Néhány fontos fotokróm vegyülettípust, és jellemző reakciójukat az I-1. táblázat 

mutatja. A különböző fotokróm vegyületeknél a megvilágítás a következő 

szerkezetváltozásokat eredményezheti: 

 elektrociklizáció (gyűrűfelnyílás-gyűrűzáródás), 

− a zárt forma színtelen, a nyitott forma színes (pl. spiropiránok, spirooxazinok), 

− a zárt forma színes, a nyitott forma színtelen (pl. fulgidok), 

 cisz-transz átalakulás (pl. azovegyületek),  

 cikloaddíció (pl. policiklusos aromás vegyületek),  

 proton vagy csoport-transzfer (pl. kinonok),  

 elektron-transzfer (pl. viologének). 

(I.1) 
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I-1. táblázat. Egyes fotokróm vegyületcsaládok képviselői, az ábrán a besugárzó fény 
hullámhossz-viszonya: hν1 > hν2. 

spiropiránok 
 

     zárt (színtelen)                                 nyitott (színes) 

spirooxazinok 
 

     zárt (színtelen)                           nyitott (színes) 

kromének 

 
     zárt (színtelen)                   nyitott (színes) 

fulgidok 
 

      nyitott (színtelen)                              zárt (színes) 

diaril-etének 

 

viologének 
 

azovegyületek 

policiklusos 
aromás 

vegyületek 

 

policiklusos 
kinonok 
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A fotokromizmus a biológiai folyamatokban is gyakran előforduló jelenség. Egyik 

ismert példája a látás folyamata, ahol a rodopszinban lévő fehérjéhez (opszin) kötött kromofór 

(retinal) izoprén egységekből álló hosszú láncán fény hatására reverzibilis cisz-transz 

átalakulás megy végbe.  

I.2.4. A spiropiránok tulajdonságainak ismertetése 

A spiropiránok fotokromizmusa75,76 

A spiropiránok olyan 2H-pirán gyűrűt tartalmazó vegyületek, melyekben a 2-es 

szénatom spiro-kötést alakít ki egy másik gyűrűvel. Planáris geometriai szerkezetű gyűrűk 

esetén a közös spiro-szénatom sp3 hibridállapota akadályozza a két gyűrű egy síkban való 

elhelyezkedését, ezért síkjaik közel merőlegesek egymásra (I-2. ábra). 

O
 

I-2. ábra. A spiropiránok zárt formájának térbeli elrendeződése 

A spiropiránokra jellemző monomolekuláris fotokróm reakció során UV-besugárzás 

hatására a zárt, ún. spiro forma (a továbbiakban: SP) spiro-szénatomja és az oxigén atom 

közötti kötés felhasad, és kialakul a nyitott, pszeudo-planáris szerkezetű, ún. merocianin 

forma (a továbbiakban: MC) (I-3. ábra). A reakciót színváltozás kíséri, a zárt forma színtelen, 

a nyitott forma a pszeudo-planáris szerkezet következtében kialakult konjugált π-elektron 

rendszer miatt színes. A folyamat reverzibilis, a rendszer a megvilágítás után termikusan 

visszaalakul a kiindulási állapotába. A nyitott forma gyűrűzáródása látható fénnyel való 

besugárzással elősegíthető. Általában a spiropirán-származékok termodinamikai 

egyensúlyban lévő oldata oldószertől függően színtelen, vagy halvány színű, vagyis a két 

forma közötti egyensúly a zárt formának kedvez. A spiropiránokra tehát pozitív 

fotokromizmus jellemző, ez alól a hidroxi-, karboxi- vagy amino-csoportot tartalmazó 

származékok képeznek kivételt, melyek sötétben tartva színesek, és UV-besugárzás hatására 

elszíntelenednek. 

A legtöbb spiropiránra a termokromizmus is jellemző, vagyis a hőmérséklet 

változtatása is színváltozást eredményez. A kutatások szerint ekkor ugyanaz a nyitott forma 

keletkezik, mint ami az UV-val való besugárzás során. 
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A spiropiránok esetében tehát a színtelen és a színes forma közötti egyensúly mind 

fotokémiai (hν1 és hν2), mind termikus (∆) úton eltolható: 

O O

hν1,

hν2,  
 zárt, spiro-forma (SP), nyitott, merocianin forma (MC),  
 színtelen  színes 

I-3. ábra. A spiropiránok gyűrűfelnyílása, pirossal jelölve a felhasadó kötést. 

Az egyes spiropirán származékok különböző gyűrűkből álló, és a gyűrűkön különböző 

szubsztituenssel rendelkező vegyületek, melyek gyakran nagymértékben eltérő kinetikai és 

egyensúlyi viselkedéssel jellemezhetők. A szubsztituensek és a gyűrűkben lévő heteroatomok 

befolyásolják a pszeudo-planáris nyitott forma elektron-eloszlását, illetve az 

elhelyezkedésüktől függően különböző sztérikus kölcsönhatást fejtenek ki.  

Az egyik legegyszerűbb felépítésű spiropiránok az indolin és benzopirán gyűrűből álló 

ún. benzoindolino-spiropiránok. Általában a benzolgyűrű 6 (para)-, illetve 8 (meta)-

pozíciójában szubsztituált származékaikat vizsgálják. Ezek közül a 6-NO2-származékok 

kerültek előtérbe, mert a nitro-csoport növeli a nyitott forma stabilitását.79 A következőkben 

röviden ismertetjük az I-1. táblázat első sorában látható, általunk is vizsgált 6-nitro-

benzoindolino-spiropirán (BIPS) származék előállítását, spektrális tulajdonságait, kinetikai 

jellemzőit és alkalmazási területeit. 

A BIPS szintézise 

A BIPS szintézise a 2-metilén-1,3,3-trimetilindolin és az 5-nitro-szalicil-aldehid 

etanolban való kondenzációjával történik.80  

A BIPS gyűrűfelnyílásának folyamata 

A gyűrűfelnyílás a nitro-szubsztituált, illetve a szubsztituálatlan vegyületek esetén 

eltérő mechanizmussal jellemezhető. A nitro-csoportot tartalmazó vegyületeknél 

megnövekedik a merocianin forma kialakulásának kvantumhatásfoka, mivel ebben az esetben 

a termék a triplett gerjesztett állapotból keletkezik, míg a nitro-csoport nélküli spiropiránoknál 

a gyűrűfelnyílás a szingulett gerjesztett állapotból történik.81,77  

A BIPS gyűrűfelnyílásának részleteire tranziens abszorpciós vizsgálatok alapján több 

elmélet is született. Chibisov és Görner szerint oldószertől függetlenül a folyamat során 
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triplett állapotú merocianin forma keletkezik,82,83,84,85,86 míg Lenoble és Becker apoláris 

oldószerben olyan triplett köztitermék kialakulását feltételezték, mely a spiro-formához 

hasonlóan nem planáris szerkezetű.87 Az apoláris oldószerekben való vizsgálódást azonban 

megnehezíti a merocianin forma aggregálódása.88,89,90 

A BIPS nyitott formájának szerkezete, cisz-transz izomerei 

A spiropiránok merocianin formája két – egy ikerionos és egy kinoidális – 

határszerkezettel jellemezhető. A BIPS nyitott formája negatív szolvatokromizmust mutat, 

vagyis a nyitott forma abszorpciós spektruma a kisebb hullámhosszak felé tolódik el az 

oldószer polaritásának növekedésével.74,75 A jelenség az ikerionos forma dominanciájával 

magyarázható. A kutatások szerint a merocianin forma alapállapotban polárisabb, mint a 

gerjesztett állapotban.91 A közeg növekvő polaritása az alapállapotú merocianin energiáját 

csökkenti és a gerjesztett állapot energiáját növeli, ezzel magyarázható a spektrumának 

hipszokróm eltolódása.  

A BIPS nyitott formája különböző sztereoizomerekkel jellemezhető. Az indolin gyűrű 

N-atomja és az oxigén-atom között lévő kiterjedt konjugáció miatt a kötések mindegyike 

kettős-kötés karakterű. A kettős kötések körüli térbeli elhelyezkedés alapján nyolcféle 

lehetséges cisz-transz izomer alakulhat ki. Yoshisuke Futami és munkatársai a BIPS 

infravörös spektruma alapján végeztek geometriaoptimálási számításokat.92 Munkájuk során 

megállapították, hogy a zárt formához viszonyított relatív energia alapján a négy legstabilabb 

izomer a TTC (23,8 kJ/mol), TTT (30,6 kJ/mol), CTC (32,9 kJ/mol) és CTT (35,9 kJ/mol), 

melyek az I-4. ábrán láthatók. A betűkódok a kettős kötések körüli csoportok cisz-transz 

elhelyezkedését jelölik (a kettős kötések átrendeződnek, ezért használunk hármas betűkódot). 

A TTC rövidítés tehát azt jelenti, hogy a N-C=C-C kettős kötés Transz, a C-C=C-C kettős 

kötés Transz, a C-C=C-CO kettős kötés pedig Cisz helyzetű. Futami és csoportja a 

szerkezetvizsgálat során arra jutottak, hogy a CTT és a CTC izomerekben a C(10)-hez kötődő 

hidrogén atom és a N(14) atomon lévő metil-csoport közelsége miatt, ezért az indolgyűrű 

10°-, ill. 12°-kal elfordul. Ugyanakkor a TTC és TTT molekulák planáris szerkezetűek, 

melyekben a C(10)-hez kapcsolódó hidrogén atom a C(15) két metil-csoportja közötti térben 

helyezkedik el. A C(12) H-atomja és a fenolát-ion közötti hidrogén-híd feltételezhetően döntő 

szerepet játszik abban, hogy a TTC forma stabilabb, mint a TTT. Mindezen eredményeket 

figyelembe véve Yoshisuke és társai a TTC formát találták a legstabilabb izomernek.  
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I-4. ábra. A nyitott forma négy legstabilabb sztereoizomerje 

A BIPS kinetikai jellemzői 

A BIPS esetén a nyitott forma termikus visszaalakulása erősen oldószerfüggő. A 

polaritás növekedésével a visszaalakulás egyre lassabb időállandóval jellemezhető az 

ikerionos merocianin-forma stabilitásának növekedése miatt. 

Az elszíntelenedés kinetikája apoláris és aprotikus poláris oldószerekben elsőrendű, 

protikus poláris oldószerekben azonban másodrendű folyamat.93,94 Ez utóbbi a nyitott forma 

különböző sztereoizomereinek jelenlétével magyarázható, melyeket a protikus oldószerekben 

kialakuló hidrogén-kötés stabilizál. 

A BIPS alkalmazási területei 

A BIPS alkalmazásai a vizsgált tulajdonságok alapján két nagyobb területre oszthatók: 

 közvetlenül az abszorpciós / emissziós spektrumok változásán alapuló felhasználások, 

 szerkezetváltozáson alapuló alkalmazások. 

A BIPS zárt és nyitott formájának jelentősen eltérő abszorpciós és emissziós 

spektruma kedvező feltételeket nyújthatnak az e téren való felhasználásukban. A két forma 

közül szerkezetéből adódóan csak a nyitott, színes forma emittál, hiszen a gyűrűfelnyílás 

következtében delokalizált elektronrendszer, és merevebb, sík szerkezet jellemzi.75 Ezen 

alapul a szelektív fluoreszcens kapcsolókban való alkalmazása.95  

10 

14 

15 

12 
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Az első területhez tartozik a BIPS háromdimenziós optikai memóriában való esetleges 

felhasználása is.96 Ennek korlátja, hogy a nyitott forma termikusan visszaalakul a zárt 

formába, ami adatvesztést eredményez.  

A BIPS két formájának eltérő abszorpciója optikai kapcsolókban is felhasználható. 

Fluorofórral kapcsolt származékánál a nyitott forma és a fluorofór közötti energia-transzfer 

révén a fluorofór emissziója megjelenik, így a rendszer UV fénnyel való besugárzással ki-be 

kapcsolható.97  

A vegyület mikroelektronikai eszközként való felhasználása érdekében szilárd és 

kondenzált fázisban vizsgálták kinetikai és elektromos tulajdonságait.98  

A szerkezetváltozáson alapuló technikákat elsősorban biológia és bioanalitikai 

területen kutatják. Alkalmazásukkal szupramolekuláris rendszerek szabályozása és 

modellezése történhet.  

A fehérjéhez kovalensen kötött spiropirán molekulák képesek lehetnek a fehérje 

aktivitásának szabályozására oly módon, hogy az UV-besugárzás hatására keletkező nyitott 

forma sztérikusan gátolja a fehérje specifikus ligandumának bekötődését (I-5. ábra).99,100  

fehérje-spiropirán fehérje-merocianin

365 nm

546 nm szabad 
ligandum

 
I-5. ábra. A spiropiránok egyik lehetséges alkalmazása, fénnyel szabályozható fehérje 
aktivitás 

A BIPS fénnyel indukált szerkezetváltozása segítségével DNS-kötő fehérjék 

mechanizmusa is vizsgálható. Míg a zárt forma nem alakít ki kölcsönhatást a DNS 

molekulával, addig a nyitott forma a DNS bázisok közé ékelődik, így fénnyel 

szabályozhatóvá válik a DNS molekula fehérjékhez való kötődése.101  

A fotokróm bioszenzorokban az antigén-antitest kölcsönhatást szabályozzák az 

antigénhez kötött BIPS molekula segítségével. UV-besugárzás hatására az antitest leválik az 

antigénről a keletkező nyitott forma következtében kialakuló szerkezetváltozás miatt. A 

változás reverzibilis, az antigén monoréteg látható fénnyel regenerálható.102  
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A BIPS-származékok mint fémion-receptorok 

A BIPS különböző fémion-megkötő csoportok révén alkalmas lehet fémionok 

szelektív kimutatására. A módszer azon alapul, hogy fémionokkal történő komplexképzéskor 

a zárt forma UV besugárzás nélkül, sötétben is átalakul a nyitott formába. A merocianin 

forma stabilitását a szubsztituens által komplexált kation és a fenolát ion közötti kölcsönhatás 

okozza (I-6. ábra).103 A komplexképződés együtt jár a merocianin forma abszorpciós 

spektrumának kisebb hullámhosszak felé való eltolódásával, a besugárzás utáni termikus 

visszaalakulás időállandójának növekedésével és a fluoreszcencia spektrum intenzitásának 

megváltozásával.104 

 
I-6. ábra. A koronaéteres BIPS fémion megkötése 

A spiropiránok számos származékát állították elő, melyek fémion receptorként 

viselkednek. Az egyik gyakran tanulmányozott származék a 6-nitro-csoport mellett a 8-as 

pozícióban metoxi-csoportot tartalmazó vegyület (6-nitro-8-metoxi-SP), mely kelátképző 

tulajdonsága révén, kétfogú ligandumként képes megkötni a különböző fémionokat (pl. alkáli-

földfémeket, átmeneti fémeket, ritkaföldfémeket),105,106. Zhou és munkatársai acetonban 

végzett méréseik alapján megállapították, hogy a 6-nitro-8-metoxi-SP és a Cu(II) ion 

komplexálódása esetén a sebesség-meghatározó lépés a zárt formából a nyitott forma 

kialakulása.107  

Filley és kutatócsoportja bis-spiropirán-bis-amid származék Ca2+ és Mg2+-ionnal való 

kölcsönhatását hasonlította össze a mono-spiropirán-mono-amid származékkal, aminek során 

az előbbi esetében nyolcszor erősebb kötődést, illetve a komplexek fluoreszcencia 

intenzitásának növekedését és az UV-besugárzás utáni termikus visszaalakulás lassulását 

tapasztalta.108  
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Chibisov, Görner és munkatársaik nanoszekundumos lézer villanófény-fotolízis 

módszerével nitro-csoport nélküli spiropiránokat (pl. 8-metoxi-SP, 6-metoxi-SP), illetve a 

BIPS és különböző származékainak (pl. 6-nitro-8-metoxi-SP, 6-nitro-8-COOMe-SP) 

fotokromizmusát85,82,109 és fémion megkötő tulajdonságait110,105,106 tanulmányozták. 

Feltételezéseik szerint a gyűrűfelnyílás egy cisz-konformációjú intermedieren keresztül 

történik, mely a folyamat során transz izomerré alakul át. Munkájuk során meghatározták az 

egyes részfolyamatok kvantumhatásfokát. A fémion-komplexek esetén vizsgálták a 

kialakulásának sebességi együtthatóját és meghatározták a komplexek stabilitási állandóját. 

Háromfogú ligandumként a 8-metoxi-BIPS karbonsav származékainak fémion-

megkötő tulajdonságait vizsgálták, különböző aniont tartalmazó Zn(II)- és Cu(II)-ionok 

jelenlétében.111 Zhu és munkatársai Zn2+-ion szelektív FRET (fluorescence resonance energy 

transfer) szenzort vizsgáltak, melyben az akkceptor molekula a 6-tercbutil-SP, donor 

molekula a spiropirán 8’-pozíciójában található aminokinolin volt.112  

Kutatócsoportunk korábban a BIPS 1,3-kalix[4]korona-5 csoportot tartalmazó 

származékát vizsgálta etanolban és acetonitrilben. Munkájuk során meghatározták a vegyület 

termikus gyűrűzáródásának sebességi együtthatóit és a zárt és nyitott forma közötti egyensúlyi 

állandó értékét.113  

A koronaéteres spiropirán származékokról, mint többfogú fotokróm fémion-

receptorokról az első publikáció 1990-ben jelent meg.114 Inouye és munkacsoportja különböző 

gyűrűméretű monoaza-koronaéteres BIPS származékok és alkáli fémionok kölcsönhatását 

vizsgálta. Megállapították, hogy a fotokróm receptor-molekula a gyűrűméretből adódóan 

szelektív, a színváltozás következtében pedig érzékeny kimutatást tesz lehetővé.  

Inouye115,116 és Kimura117 háromféleképpen kapcsoltak a BIPS-hez monoazakorona-

éter és 15-korona-5-éter csoportot, az indolin gyűrű 6’-pozíciójához, a N-atomhoz, vagy a 

benzopirán gyűrű 8-pozíciójához. A 6’-pozícióban lévő koronaéter a másik két kapcsolási 

móddal szemben gyűrűzáródást eredményez a fémion megkötésekor, ami a fenolát iontól való 

távolságával magyarázható. A 8-as pozícióban koronaétert tartalmazó származék esetén 7Li és 
23Na NMR mérésekkel igazolták, hogy a fémion megkötésében a koronaéter mellett a fenolát 

ion is részt vesz. 

Tanaka és munkatársai monoazatiakorona-étereket is vizsgáltak különböző alkáli, 

alkáli-földfém és egyéb (pl. Ag+, Pb2+, Hg2+) fémionok mellett. Eredményeik alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy a koronaéter erősebb kölcsönhatást alakít ki „soft”, a fenolát 
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pedig „hard” fémionokkal, a két fémion-megkötésben résztvevő csoport tehát különböző 

szelektivitással rendelkezik.118 

A koronaéteres BIPS fémkomplexei esetében feltételezések szerint a fémion 

kétféleképpen kötődhet a molekulához, vagy csak a koronaéterhez kapcsolódik, vagy a 

fémion-megkötésben a koronaéter mellett a fotokróm csoport fenolát anionja is részt vesz, 

gyűrűfelnyílást eredményezve. A vizsgálatok szerint a fotokromizmust két tényező 

befolyásolja. Az egyik a koronaéteres spiropirán és a fémion közötti kölcsönhatás erőssége, 

vagyis a koronaéter által megkötött fémion fenolát-ionhoz való affinitása határozza meg a 

nyitott forma fotokromizmusát. A fenolát ion „hard” bázisként szívesebben kapcsolódik 

„hard” fémionokhoz (pl. alkáli és alkáli-földfém ionok), így a koronaéter gyűrűméretéből 

adódó szelektivitás mellett a fémionnak ez a jellege is szerepet játszik a komplexképződés 

során. A másik tényező az oldószer polaritása, vagyis a fotokromizmus nemcsak az egyes 

fémionokkal kialakított komplex egyensúlyi állandójának nagyságától függ, hanem a nyitott 

forma és a fémion oldószer általi szolvatációjától is. Egyes tanulmányok szerint acetonitrilben 

a különböző fotokróm származékok komplexképződése jól vizsgálható, mert ebben az 

oldószerben a merocianin forma és a fém-só jól oldódik, ugyanakkor a szolvatáció nem 

gátolja a komplex kialakulását.119,120 

Bitter István és munkatársai különböző királis, binaftil-csoportot tartalmazó monoaza-

koronaéteres fotokróm-vegyületeket állítottak elő, köztük a BIPS származékát. Munkájuk 

során az alkáli és alkáli-földfém ionokkal kialakított komplexek UV-besugárzás utáni 

kinetikáját vizsgálták.121 

Mások előállítottak két spiropirán csoportot tartalmazó koronaéteres származékot is, 

melyet La3+- és Ca2+-ionokkal vizsgáltak. Megállapították, hogy a többszörösen töltött 

fémionokhoz mindkét fotokróm egység hozzákapcsolódik, erősebb komplexet 

eredményezve.122  

A különböző fotokróm vegyületek, köztük a BIPS koronaéteres származékainak 

fénnyel kapcsolható receptorként való alkalmazásáról 2003-ban készült részletes 

összefoglaló.123 A BIPS fotokromizmusával és különböző származékainak fémion-megkötő 

tulajdonságaival kapcsolatos kutatási eredményekről Zakharova és munkatársai adtak 

áttekintést.124  

A fémion-megkötő csoportot alkalmazó technikák mellett az utóbbi időben az egyfogú 

ligandumként viselkedő alapvegyület és a fémionok kölcsönhatásán alapuló módszereket is 

kutatják. Fries és munkatársai a BIPS metakrilát származékával kopolimert képeztek, mely 
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így fénnyel kapcsolható optikai szenzorként a fémionok szelektív kimutatását tette 

lehetővé.125,126 

A BIPS-származékok fémion-komplexeinek jellemzéséhez szükséges, hogy az 

alapvegyület zárt és nyitott formája által kialakított rendszer egyensúlyi és kinetikai 

jellemzőit, illetve a nyitott forma fémion-megkötő tulajdonságait ismerjük. A két forma 

egyensúlyának tanulmányozása a merocianin forma instabilitásából következően igen 

bonyolult feladat, a BIPS nyitott formájának fémion-komplexeiről pedig az irodalomban 

kevés adat áll rendelkezésre.  

Munkánk során a BIPS alapvegyület és a Li+-, Mg2+-, Ca2+-, Ba2+-ionok által 

kialakított rendszer teljes egyensúlyi és kinetikai leírását kívántuk elvégezni. Célunk volt a 

zárt és nyitott forma közötti egyensúly kinetikai és egyensúlyi paramétereinek pontos 

meghatározása, illetve a fémion-komplexek egyensúlyi spektrumának és stabilitási 

állandójának számítása. A fémion-komplexek szerkezetére vonatkozóan is vizsgálatokat 

végeztünk. Módszereinkkel a különböző fotokróm vegyületek tanulmányozását kívántuk 

megkönnyíteni. Eredményeink a fotokróm fémion-receptorok komplexeinek jellemzése 

esetén fontos kiindulópontot jelenthetnek.  

I.2.5. A spirooxazinok tulajdonságainak ismertetése 

Először 1970-ben állítottak elő spirooxazin vegyületet (Ono és Oda, illetve Arnold és 

Vollmer), amely egy indolin és egy naftoxazin gyűrűt tartalmazott. A szerves oldószerben, 

illetve polimer környezetben színtelen minta UV besugárzás hatására bekékült, a gerjesztő 

bevilágítás megszűnése után gyors elszíntelenedés történt.76  

A spirooxazin vegyületekben a spiro-szénatom az oxazin-gyűrűt és egy másik gyűrűt 

kapcsol össze. A spirooxazinok fotokromizmusa során a spiropiránokhoz hasonlóan az 

oxazin-gyűrű oxigén-atomja és a spiro-szénatom közötti kötés hasad fel UV-megvilágítás 

hatására. A gyűrűfelnyílás során megjelenő kék szín a merocianin formára jellemző, mely 

poláris oldószerekben a 600 nm környékén tapasztalható elnyelés következménye. A nyitott 

forma a spirooxazinok esetében is két – ikerionos és kinoidális – határszerkezettel írható fel 

(ld. Bevezetés, 5. ábra). 

Az 1980-as években a spirooxazinok kutatása jelentősen fellendült, számos 

szabadalom jelent meg a témában. Az egyik leggyakrabban vizsgált, indolin és naftoxazin 

gyűrűt tartalmazó spironaftoxazin alapvegyület vizsgálata mellett az évek során sok 
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tanulmány készült mind a naftoxazin-, mind az indolin-gyűrűre kapcsolt különböző 

szubsztituenseknek a fotokróm tulajdonságokra gyakorolt hatásáról.127,128  

A nyitott forma szerkezete 

A spiropiránokhoz hasonlóan a spirooxazinok esetén is a nyitott, merocianin formának 

többféle cisz-transz izomerje alakulhat ki. A nyolc lehetséges izomer közül ebben az esetben 

is a TTC, CTC, TTT, CTT izomerek a legstabilabbak (I-7. ábra).129  
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I-7. ábra. A spirooxazin nyitott formájának cisz-transz izomerei 

Nakamura és munkatársai által végzett kvantumkémiai számítások eredménye szerint, 

gázfázisban, 6-31G** bázist alkalmazva a négy izomer közül a TTC bizonyult a 

legstabilabbnak, a zárt formához viszonyított energiája 30,6 kJ/mol. Oldószeres közegben a 

polaritástól függően a CTC izomer stabilabbá válhat, mivel e két izomer között csak 8 kJ/mol 

energiakülönbség van, és a dipólus-momentumuk különböző. A TTC és a CTC izomerek 

esetén a stabilitást a karbonil-csoport oxigén atomja és a középső szénatomon lévő hidrogén 

atom közötti elektrosztatikus vonzás, a TTT és CTT izomerek destabilizálódását pedig a 

középső szénatomon és a naftalin gyűrűn lévő hidrogén atomok közötti taszítás okozza.130 
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A spirooxazin fontosabb alkalmazási területei 

A spirooxazinok fotostabilitásuk miatt kerültek az érdeklődés középpontjába. Míg a 

spiropiránok nagy dózisú UV-megvilágítás hatására jelentős fotodegradációt szenvednek, a 

spirooxazinok sokkal ellenállóbbnak bizonyultak.75 Ezen a tulajdonságuk miatt előnyösebben 

alkalmazhatóak adattárolási vagy analitikai célokra. A fehérje aktivitás szabályozásának 

módszerét, melyet a BIPS alkalmazásai között már említettem, a spirooxazin metil-bromid 

származékával is vizsgálták.131 A spironaftoxazin származékok fémion-receptorként való 

alkalmazásával kapcsolatban is számos közlemény született. A naftalin gyűrűre kapcsolt 

koronaéteres csoportot132 és karbometoxi-csoportot133 tartalmazó spirooxazin-származékok 

átmeneti fémekkel kialakított komplexeit vizsgálták. Mennig és munkatársai spirooxaznint 

tartalmazó, szemüveglencsékben alkalmazható nanokompozitot dolgoztak ki Nanomer® 

néven.134  

 

A spiropiránok és spirooxazinok különböző területeken való alkalmazásához 

mindenképp szükséges a fotokróm reakciójuk tanulmányozása polimeres közegben. A 

fotokróm vegyületek szilárd mátrixban az oldatfázisban tapasztalttól jelentősen eltérő 

fotofizikai és fotokémiai tulajdonságokkal rendelkeznek.76  

Az eddigi kutatások során a spirooxazinok származékait különböző polimer 

mátrixokban vizsgálták. Előállítottak fotokróm vegyületet tartalmazó szilárd filmeket 

poli(metil-metakrilát) (PMMA)135,136 és epoxi135 gyanta alkalmazásával. Nishikiori és 

munkatársai a spirooxazin és Zn2+-ion által kialakított kelát komplexet vizsgálták szol-gél 

mátrixban.137 Munkájuk során ún. kapszulázási eljárással, tetraetil-ortoszilikát és oktil-

trietoxi-szilán alkalmazásával tanulmányozták a szol-gél-xerogél átmenetet.  

Szigorúan véve az elnevezést, a mikro-, illetve nanokapszulák olyan mikro- és nano-

mérettartományban lévő, mag-héj típusú részecskék, melyek polimer héja valamilyen 

vegyületet zár magába. A szakirodalomban azonban elterjedten használják a kapszula 

kifejezést akkor is, ha nem mag-héj típusú részecskékről van szó, hanem a például a spiro-

vegyület szilárd oldatot képez a mikro- illetve nano-mértű polimer szemcsékben.  A konkrét 

szerkezettől függetlenül bármely forma alkalmas arra, hogy segítségével például vízben nem 

oldódó anyagok vizes közegbe juttathatók legyenek. A mikrokapszulázás elterjedt módszer a 

gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban, élelmiszer-, kozmetikai és textiliparban.  

A spirooxazin vegyületek kapszulázásával kapcsolatban kevés kutatás ismert. Lee és 

munkatársai a 6’-hidroxi-spirooxazint tartalmazó PMMA mikrogömböt állítottak elő 
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szuszpenziós polimerizációval, eredményeik felhasználhatóak lehetnek a mikrokapszulák 

előállításához.138  

A gyógyászati és élelmiszeripari felhasználás érdekében természetes polimereket is 

alkalmaznak a kapszulázás során. Az etil-cellulóz (EC) széleskörűen alkalmazott polimer-

bevonat hosszú felszívódási idejű gyógyszereknél. Kapszulázási technológiában is használták, 

melynek során illatanyag-tartalmú mikrokapszulákat készítettek. A spirooxazin PMMA-ban 

és EC-ben való kapszulázása a fotokróm vegyületek felhasználási területeit bővítené.  

Munkánk során SPOX-t tartalmazó, polimetil-metakrilát és etil-cellulóz polimerekkel 

kialakított nanokapszulákat vizsgáltuk. Célunk volt a SPOX fotokromizmusának az EC, ill. 

PMMA kapszulában bekövetkező változását tanulmányozni az acetonitril oldószerben 

tapasztaltakhoz képest. A fotodegradáció vizsgálata során hosszan tartó UV-megvilágítás 

hatását hasonlítottuk össze a kétféle polimer, illetve hagyományos oldószer (acetonitril) 

esetén. A fotokróm nanokapszulák előállítását, a dinamikus fényszórás méréseket és a 

környezeti pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokat (environmental scanning electron 

microscope, ESEM) Dr. Feczkó Tivadar, a stacionárius abszorpciós méréseket Dr. Kovács 

Margit végezte. 
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II. Kísérleti rész 

II.1. Vizsgált anyagok 

II.1.1. A festék-kalixarén rendszerek során vizsgált vegyületek 

A munkánk során vizsgált OX és MK vendég-, illetve a gazdamolekulák szerkezeti 

képlete a Bevezetés 2. és 3. ábráján látható. A vegyületek szabályos nevei a következők:

 3,7-bis(dietilamino)fenoxazonium perklorát (OX) 

 3,7-bis(dimetilamino)fenazationium klorid (MK) 

 25,26,27,28-tetrahidroxikalix[4]arén-5,11,17,23-tetraszulfonsav nátrium só (SCA4) 

 37,38,39,40,41,42-hexahidroxikalix[6]arén-5,11,17,23,29,35-hexaszulfonsav nátrium 

só (SCA6) 

 49,50,51,52,53,54,55,56-oktahidroxikalix[8]arén-5,11,17,23,29,35,41,47-

oktaszulfonsav nátrium só (SCA8) 

Az OX és MK festékeket a Sigma-Aldrich Kft.-től szereztük be, és további tisztítás 

nélkül használtuk. Oldószerként desztillált vizet alkalmaztunk. 

A SCA4 vegyületet savas formában a Sigma-Aldrich Kft.-től vásároltuk. A SCA8 és 

SCA6 Na+-sók előállítása a BME Szerves Kémiai Technológia Tanszékén Dr. Bitter István 

vezetésével, irodalmi leírások és analógiák szerint két lépésben történt, 

1. p-terc-butilkalix[n]arén debutilezése AlCl3-dal, fenol jelenlétében, toluolban, 

szobahőmérsékleten,139 

2. a kapott kalix[n]arén szulfonálása cc. kénsavval 100oC-on és az okta, ill. hexa-

szulfonsav kinyerése nátrium só formájában tömény vizes NaCl oldattal.24 

Az MTA KK SZKI Tömegspektrometriai osztályán a SCA8 tisztaságának vizsgálatára 

tömegspektrometriai méréseket végeztek (alkalmazott készülék: Triple Quadrupole 

LC/MS/MS Mass Spectrometer, API 2000, Perkin-Elmer Insruments). A SCA8 Na+-só 

formájában sem pozitív, sem negatív polaritás esetén nem volt mérhető, ezért a nátrium-ion 

eltávolítására kationcserélő gyantát alkalmaztak. A vegyület tömegspektruma igazolja az 

anyag tisztaságát (II-1. ábra). 



 33

2.58e6 cps–Q1: 2.41 min (18 scans) from 8askalixdesalted

M- H
1486.4

1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650
m/z, amu

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000
In

te
ns

ity
, c

ps

 

II-1. ábra. A SCA8 tömegspektruma. 

II.1.2. A fotokróm rendszerek során vizsgált vegyületek 

A munkánk során vizsgált fotokróm festékek, az 1’,3’,3’-trimetil-6-nitro-1’,3’-

dihidrospiro[2H-1-benzopirán-2,2’-2’H-indol] (BIPS) és az 5-klór-1,3-dihidro-1,3,3-

trimetilspiro[2H-indol-2,3’-(3H)napft[2,1-b](1,4)oxazin] (SPOX)  molekula szerkezeti 

képlete a Bevezetés 4. és 5. ábráján látható.  

A BIPS és SPOX vegyületeket a Sigma Aldrich Kft-től vásároltuk, és további tisztítás 

nélkül vizsgáltuk. A fém-perklorátokat (98-99%-os tisztaságúak) és az oldószereket 

(spektroszkópiai tisztaságú aceton és acetonitril) szintén a Sigma Aldrich Kft-től szereztük be.  

II.2. Alkalmazott mérőberendezések, körülmények 

II.2.1. Alkalmazott mérőberendezések 

Stacionárius abszorpciós mérések 

A fényelnyelés vizsgálatára CINTRA 10E és Agilent 8453 UV-látható abszorpciós 

spektrofotométereket alkalmaztuk. A hőmérsékletszabályozás termosztálható küvettatartóban 
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történt, az előbbi készülék esetén Peltier-elemes hőfokszabályozóval, utóbbinál vizes 

termosztát segítségével. 

Stacionárius emissziós mérések 

A fluoreszcencia színképek és a rezonancia Rayleigh-szórás intenzitások méréséhez a 

Perkin Elmer Luminescence Spectrometer LS50B típusú spektrofluorimétert használtuk. 

Tranziens abszorpciós mérések 

A tranziens abszorpciós méréseket Continuum márkájú, Surelite I-10 típusú, Nd3+-

YAG Q-kapcsolós lézert tartalmazó villanófény fotolízises mérőberendezéssel végeztük. A 

tranziens abszorpciós mérés során alkalmazott paraméterek a következők voltak: 

 gerjesztő lézer hullámhossza: 532 nm (frekvenciakettőzött) 

 impulzus energia: 10-20 mJ 

 impulzus időtartama: 5-7 ns 

 detektálás mérőlámpája: ózonmentes Xe-lámpa (Osram XBO 150 W OFR) 

 adatgyűjtő: Tektronix TDS 210 oszcilloszkóp 

 jelátlagolás: 64 minta 

 monokromátor: Applied Photophysics 200 nm-es, 1200-as holografikus ráccsal 

 fotoelektron sokszorozó: Hamamatsu R928 

Fluoreszcencia élettartamok mérések 

A fluoreszcencia élettartamokat időkorrelált egyfoton-számlálási technikával mértük 

az Edinburgh Instruments cég FLS 920 gyártmányú készüléke segítségével, gerjesztő 

fényforrásként 378 és 635 nm-es dióda lézereket alkalmaztunk, a detektor Hamamatsu 

R3809U-50 MCP fotoelektronsokszorozó volt.i A készülék válaszfüggvényt Ludox kolloid 

oldat segítségével határoztuk meg, a két lézerimpulzus félérték-szélessége 110 és 140 ps volt. 

                                                 
i A műszer az MTA-KK-ban 2009 óta működik, beszerzéséhez az NKTH adott támogatást 
(KMOP-1.1.2-07/1-2008-0002) 
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II.2.2. Oldatkészítés körülményei 

A festék-szulfokalixarén rendszer oldatainak elkészítése 

A szulfokalixarén nélküli, csak OX-t tartalmazó, 2·10-6 M koncentrációjú oldatok 

esetén reprodukciós problémák merültek föl, melyet a festéknek a lombik, illetve a küvetta 

falára történő adszorpciójával magyaráztunk. Méréseink során ezért 10 ml-es lombikok 

helyett 25 ml-eseket használtunk, és nagy gondot fordítottunk arra, hogy a küvettát a mérendő 

oldattal sokszor átmossuk. Ennek nyomán a reprodukálhatóság megfelelővé vált. 

A térfogatos beméréssel készült oldatok spektumai csak előzetes tájékozódásul 

szolgáltak, mivel az így kapott koncentrációk nem bizonyultak elegendően pontosnak az 

egyensúlyi állandók számításához. A nagyobb pontosság érdekében a számításhoz készített 

oldatok esetén a koncentrációértékeket tömeg-mérésekből határoztuk meg, a törzsoldatok 

készítése során a bemért szilárd anyag és a hígító víz tömegét, illetve az oldatok készítésekor 

mind a térfogatosan bemért törzsoldatok, mind a hígító víz tömegét megmértük. 

A MK-SCAn minták esetén a reprodukciót olyan mértékben rontotta a festék 

üvegfelületre való adszorpciója, hogy a mérendő oldatokat polipropilén edényekben 

készítettük el (a törzsoldatok továbbra is üveg lombikban készültek). Az egyes oldatok pontos 

koncentrációit az előbbiekben leírt módon határoztuk meg. A MK törzsoldat 

koncentrációjának számításánál figyelembe vettük a gyártó által megadott víztartalmat 

(12,4%), a törzsoldatot sötétben tároltuk, és 1 hónapnál tovább nem használtuk fel.  

A fotokróm oldatok elkészítése 

A BIPS törzsoldatokat és oldatokat sötétben készítettük és tároltuk, illetve a méréseket 

is sötétben végeztük el. Az alkalmazott fém-perklorátokat felhasználásuk előtt a pontos 

fémion-tartalom meghatározásához EDTA-val megtitráltuk.  

A Dr. Feczkó Tivadar által előállított, SPOX-t tartalmazó nanokapszulás mintákat 

hűtőben tároltuk és sötétben mértük. A SPOX acetonitriles törzsoldatainak és oldatainak 

készítése, illetve mérése szintén sötétben történt. 
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II.2.3. Mérési körülmények  

Abszorpciós színkép mérése 

Az OX-SCA8 rendszer vizsgálatát a Cintra 10E, a MK-SCAn és a fotokróm 

rendszerek tanulmányozását az Agilent 8453 spektrofotométeren végeztük, az alkalmazott 

paraméterek a II-1. táblázatban láthatók. 

II-1. táblázat. Mérési körülmények, abszorpciós színkép. 

 
Hullámhossz-

tartomány 
[nm] 

Sebesség 
[nm/min]a 

Hőmérséklet 
[°C]c 

OX-SCA8 400-800a 50 25 
MK-SCAn  190-1100b - 25 

Fotokróm renszerek 190-1100b - 25 
a A Cintra 10E készülék paraméterei. 
b Az Agilent 8453 készülék paraméterei. 
c Ha nincs más hőmérséklet-érték külön feltüntetve. 

Emissziós színkép mérése 

A festék-szulfokalixarén rendszerek emissziós színképének felvételéhez olyan 

gerjesztő hullámhosszat választottunk, ahol az OX, illetve MK festék abszorbanciája kevéssé 

változik a különböző kalixarén koncentrációk esetén. A mérés során alkalmazott paraméterek 

a II-2. táblázatban láthatók. 

II-2. táblázat. Az OX-SCA8 és a MK-SCAn rendszerek emissziós színképének mérési 
körülményei. 

 
Hullámhossz- 

tartomány 
[nm] 

Sebesség
[nm/min]

Gerjesztési 
hullámhossz

[nm] 

Résszélességek 
[nm] 

Gerjesztő 
oldali 

monokromátor 

Emisszió oldali 
monokromátor

OX-SCA8 
rendszer 630-800 100 610 8 8 

MK-SCAn 
rendszer 647-800 100 627 8,5 8,5 
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A BIPS alapvegyületre és fémion-komplexeire jellemző fluoreszcencia kvantumhatásfok 

méréséhez a II-3. táblázatban látható paramétereket állítottuk be. 

II-3. táblázat. A BIPS és fémkomplexei fluoreszcencia kvantumhatásfokának 
meghatározásához alkalmazott mérési körülmények. 

 
Hullámhossz- 

tartomány 
[nm] 

Sebesség
[nm/min]

Gerjesztési 
hullámhossz

[nm] 

Résszélességek 
[nm] 

Gerjesztő 
oldali 

monokromátor 

Emisszió oldali 
monokromátor

BIPS 555-800 100 546 4 10 
BIPS-fémion 
komplexek 520-800 100 512 4 10 

 

Rezonancia Rayleigh-szórás (RRS) mérési körülményei 

 A MK-SCAn rendszer esetén végzett RRS-méréseket a már ismertetett fluoriméter 

segítségével, szinkron szkennelési üzemmódban végeztük, ahol a gerjesztő és az emissziós 

monokromátor által beállított hullámhosszak különbsége ∆λ = 0 volt a mérés során. A 

beállított paraméterek a II-4. táblázatban láthatók. 

II-4. táblázat. Az RRS spektrum felvételének paraméterei. 

 
Hullámhossz- 

tartomány 
[nm] 

Sebesség
[nm/min]

Résszélességek 
[nm] 

Gerjesztő oldali 
monokormátor 

Emisszió oldali 
monokromátor 

MK-SCAn 
rendszer 460-800 100 5 5 

 

Lézeres villanófény fotolízises mérések körülményei 

A MK-SCAn rendszerek esetén végzett tranziens mérések előtt a mintákat 99.996 %-

os tisztaságú N2-árammal, közvetlenül a mintatartóban oxigén-mentesítettük a II-2. ábrán 

látható módon. A küvetta falára történő adszorpció miatt az adott oldattal feltöltött küvettát 10 

perces átbuborékoltatás után kiöntöttük, majd mosogatása nélkül friss oldatot helyeztünk a 

küvettába, és újabb oxigén-mentesítés után következhetett a mérés. 

A BIPS oldatok mérése során nem végeztünk oxigén-mentesítést, ennek okát a III.2.3.2. 

fejezetben részletesen kifejtem. 
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II-2. ábra. A minták oxigénmentesítésének folyamata N2-gázzal. 

Az UV-besugárzás körülményei a fotokróm minták esetén 

Besugárzásra a tranziens abszorpciós méréseknél alkalmazott ózonmentes Xe-lámpát 

használtuk (Osram XBO 150 W OFR). Az UV-tartományt egy 357 nm maximumú, UG1 

típusú sávszűrővel választottuk ki. 

Az általunk alkalmazott fotométer mintatartója nyitott légterű, így a fotokróm oldatok 

vizsgálata során a mérés irányára merőlegesen be tudtuk világítani a mintát (II-3. ábra). 

Ezáltal megvilágítás közben és közvetlenül utána is vizsgálni tudtuk a folyamatot. 

 
II-3. ábra. A fotokróm rendszer vizsgálata során alkalmazott készülék-elrendezés. 

Xe-lámpa 

Mérés iránya 

UV-besugárzás iránya 
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II.2.4. Illesztőprogramok az egyensúlyi állandók meghatározására 

Az egyensúlyi állandók számítását a festék-kalixarén rendszer esetén a Corel Quattro 

Pro 10 táblázatkezelő programjának segítségével végeztük. 

A fotokróm rendszer kinetikai paramétereinek meghatározásához az Origin 

táblázatkezelő programot használtuk, az egyensúlyi állandókat a SPECFIT/32 programmal 

határoztuk meg. 

II.2.5. A kvantumkémiai számítás paraméterei 
 

A DFT számítás során B3-LYP (Becke 3-paraméteres Lee-Yang-Parr) hibrid 

funkcionált140,141 és a 6-31++G** bázist142 alkalmaztuk. Az aceton oldószert folytonos 

polarizálható közegként vettük figyelembe, polarizálható kontinuum modell segítségével 

(Polarizable Continuum Model, PCM).143 A Li+-ion esetén korábbi számítások azt mutatták, 

hogy a PCM alkalmazása hasonló komplexképződési energiákat eredményezett, mint az 

explicit oldószer modell.144 A számításokat a Gaussian 03 verziójú kvantumkémiai 

programmal végeztük.145 
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III. Eredmények és értékelésük 

III.1. A festékek és szulfokalixarének által kialakított gazda-

vendég rendszer vizsgálata 

III.1.1. A pH és az ionerősség beállítása 

III.1.1.1. A pH beállítása 

A szulfokalixarének vizes oldatában a fenolos hidroxil-csoportok egymást követő 

lépésekben deprotonálódnak a közeg pH-jától függően. Az irodalomban megadott pKa értékek 

alapján ábrázolható az egyes deprotonáltsági fokú szulfokalixarének százalékos összetétele a 

pH függvényében (III-1., III-2. és III-3. ábra). Méréseink során foszfát-puffer 

alkalmazásával állandó pH-t biztosítottunk, így oldatainkban a SCA4 dominánsan 

egyszeresen deprotonált, a SCA6 és SCA8 molekulák kétszeresen deprotonált formában 

fordultak elő (a beállított pH-kat az ábrákon szaggatott vonal mutatja). Az egyes 

kalixaréneknél választott pH értékeket, illetve a fenolos OH-csoportok disszociációs 

lépcsőihez tartozó, irodalomból vett pKa értékeket a III-1. táblázat mutatja.  
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III-1. ábra. A SCA4 deprotonált formáinak aránya a pH függvényében, szaggatott vonal: a 
beállított pH a MK-SCA4 rendszer esetén. 
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III-2. ábra. A SCA6 deprotonált formáinak aránya a pH függvényében, szaggatott vonal: a 
beállított pH a MK-SCA6 rendszer esetén. 
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III-3. ábra. A SCA8 deprotonált formáinak aránya a pH függvényében, szaggatott vonal: a 
beállított pH a MK-SCA8 rendszer esetén. 

III-1. táblázat. A SCAn molekulák pKa értékei és az egyes rendszerek esetén beállított pH. 

 pKa1 pKa2 pKa3 pKa4 pH Hivatkozás 
SCA4 3,26 11,8 - - 5,3 [146] 
SCA6 2,7 5,0 ~12 - 7,4 [150] 
SCA8 3,73 4,39 8,07 10,1 6,5 [151] 
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A vendégmolekulák kondenzált gyűrűjében található nitrogén-atom 

protonálhatóságának következtében a festékekre is felírható a sav-bázis egyensúly, mely a 

MK esetén a következő: 

MKH2+ ↔ MK+ + H+  pKa = 0 

A MK+ kation abszorpciós maximuma 664 nm-nél található, a MKH2+ kation 760 nm-

nél nyel el. Az általunk választott pH értékeknél a MK deprotonált (MK+) alakja fordul elő.147 

Hasonlóképpen az OX esetén is a deprotonált alakot feltételeztük. 

Pufferként primer (NaH2PO4·H2O), illetve szekunder (Na2HPO4·2H2O) foszfátból álló 

rendszert alkalmaztunk. A szokásos foszfát puffer (KH2PO4 és Na2HPO4) helyett azért 

választottuk ezt az összetételt, hogy csak nátrium-sókat alkalmazzunk, és ezáltal kevesebb 

féle iont vigyünk a rendszerbe.  

III.1.1.2. Az ionerősség beállítása 

A gazda-vendég rendszerek egyensúlyi folyamatának vizsgálatához oldatsorozatokat 

készítettünk, melynek során állandó festékkoncentráció mellett változtattuk az adott 

szulfokalixarén mennyiségét. A rendszerben szereplő komponensek mindegyike töltéssel 

rendelkező molekula, a festékek egyszeresen pozitív, a SCA4, SCA6, SCA8 molekulák az 

adott pH-n rendre 5-, 8- és 10-szeresen negatív töltésűek. A kalixarén koncentráció 

változtatása jelentős mértékben változtatja az oldatok ionerősségét, mely hatással van a 

rendszer egyensúlyi állandójára.  

A koncentrációval (K), illetve az aktivitásokkal (K0) felírt egyensúlyi állandó között a 

következő összefüggés írható fel, 

log K = log K0 + log γV + log γG - log γG·V,  (III.1) 

ahol γV, γG, γG·V a vendégmolekula, a gazdamolekula és a komplex aktivitási 

együtthatója. 

Egy adott rendszer ionerőssége (I) definíció szerint a következőképpen írható fel, 

∑= 2

2
1

ii zcI , (III.2) 

ahol  ci az egyes töltéssel rendelkező komponensek koncentrációja [M], 

zi az egyes komponensek effektív töltése. 
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A Debye-Hückel elmélet szerint az aktivitási együtthatók (γi) a következő egyenlet szerint 

függnek az ionerősségtől,  

1/2

1/2
2
ii I1

I γlog
⋅⋅+

⋅
−=

iaB
Az ,  (III.3) 

ahol ai az ionatmoszféra sugara [Å], 

A = 0,5110 és B = 0,3291 vizes rendszerekben, 25°C-on. 

Kis ionerősségek mellett a BaiI1/2 értéke a nevezőben elhanyagolható, egyéb esetekben 

B·ai ≈ 1-nek vehető, számításaink során tehát B·a = 1-et alkalmaztunk. 

Az effektív töltés a gazda (zG, esetünkben a SCAn) és a vendégmolekula (zV, azaz a festékek) 

esetén a funkcionális csoportjainak töltésével fejezhető ki,148,149 a komplex effektív töltése 

pedig a következőképpen, 

zG·V = zG + zV.  (III.4) 

Behelyettesítve a (III.3) egyenletet a (III.1) egyenletbe az egyensúlyi állandó ionerősségtől 

való függésére a következő kifejezést kapjuk, 

1/2

1/2
0

I1
I2 log log

⋅⋅+
⋅

−=
aB

AzzKK GV  (III.5) 

A (III.5) egyenlet szerint a komplex kialakulását visszaszorítja az egyre nagyobb ionerősség. 

Figyelembe véve a relációt, oldatainkat állandó ionerősség mellett készítettük el, melyet NaCl 

hozzáadásával biztosítottunk. Az ionerősség számításakor minden iont figyelembe vettünk, 

azaz 

( )22222 2
2
1  I pufferpufferClClNaNaVVGG zczczczczc +++⋅+= −−++  (III.6) 

A gazda-vendég rendszer tanulmányozása előtt ellenőrző vizsgálatokat végeztünk arra 

vonatkozóan, hogy a szulfokalixarének képeznek-e komplexet a Na+-ionnal. Egy kiválasztott 

OX-SCA8 összetétel mellett két oldatsorozatot készítettünk, melyekben az ionerősséget 

változtattuk, az egyik sorozatnál kálium-klorid, a másiknál nátrium-klorid adagolásával. A 

kétféle sorozat spektrumai hasonlóan változtak, mindkét esetben egyforma mértékben 

növekedett az abszorbancia és a fluoreszcencia intenzitás a növekvő sókoncentráció hatására 

(III-4. ábra). A kálium-ion és a nátrium-ion megegyező hatása megerősítette azt a 

feltevésünket, hogy nem az ionok minősége, hanem koncentrációjuk, azaz az ionerősség 
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határozza meg a spektrumokat. Más tanulmányokban ismertetett atomabszorpciós kísérletek 

is azt mutatták, hogy a Na+-ion nem kerül be a SCA8 gyűrűbe.150,151   
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III-4. ábra. A Na+- és a K+-ion hatása az OX-SCA8 rendszerre. [OX]0 = 2·10-6 M, [SCA8]0 = 
2,2·10-6 M; [Na+]0 (folytonos vonal) = (a) 0, (b) 1,6·10-2, (c) 7,6·10-2 M; [K+]0 (szaggatott 
vonal) = (a) 0, (b) 1,3·10-2, (c) 7,3·10-2 M. 

III.1.2. A festékek abszorpciós és emissziós jellemzői 

Az OX és a MK abszorpciós spektruma a látható tartományban az 500-750 nm-es 

hullámhossz tartományban helyezkedik el (III-5. ábra), mely az S0-S1 átmenetnek megfelelő 

π-π* elektrongerjesztéshez tartozik. A sávon mindkét festék esetén egy váll is látható, mely a 

0-1 rezgési átmenetnek feleltethető meg.152  

Az emissziós spektrumok esetén a Stokes-eltolódás kismértékű, és az abszorpciós 

spektrum tükörképe lévén szintén vállal rendelkeznek. A festékek spektrális jellemzőit a 

III-2. táblázatban foglaltam össze. 
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III-5. ábra. Az OX és MK normált abszorpciós (A, folytonos vonal) és fluoreszcencia (F, 
szaggatott vonal) spektruma, [OX] = [MK] = 2·10-6 M, OX

exλ = 610 nm, MK
exλ = 627 nm. 

III-2. táblázat. Az OX és MK spektrális jellemzői. 

 
Abszorpciós spektrum Emissziós spektrum 

λmax 
[nm] 

λváll 
[nm] 

εmax 
[dm3mol-1cm-1]

λmax 
[nm]

λváll 
[nm]

ΦFL 
[-] 

OX 654 607 1,1·105 671 730 0,06a 

MK 664,5 615 8,4·104 687 750 0,020 ± 0,002 b 
0,016c 

a a [153]-as hivatkozás alapján 
b általunk meghatározott érték, referencia: krezilibolya154 
c a [155]-es hivatkozás alapján  

III.1.3. A szulfokalixarén – oxazin 1 rendszer vizsgálata 

III.1.3.1. Abszorpciós és emissziós mérések 

A Lambert-Beer törvény érvényességi tartományának vizsgálatára különböző festék-

koncentrációjú oldatokat készítettünk, melyek alapján megállapítottuk, hogy a lineáris 

összefüggés 10-5 M OX-koncentrációnál még érvényes. Irodalmi adatok szerint az OX 10-4 M 

koncentrációig monomer formában fordul elő.69 Oldatsorozatainkban ezért állandó, 2·10-6 M, 

illetve 10-5 M festékkoncentrációk mellett változtattuk a SCA8 koncentrációját.  

Az OX-SCA8 gazda-vendég rendszer vizsgálatához az oldatsorozatokat a 

III-3. táblázatban látható ionerősségek mellett készítettük el. Az egyes ionerősségeket 

állandó NaCl koncentrációval biztosítottuk, így az eredmények értékelése során azokat az 
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oldatokat nem vettük figyelembe, ahol a SCA8 koncentráció miatt az ionerősség 

számottevően megváltozott. Az oldatok pH-ja 6,5 volt, ami a biológiai rendszerek 

modellezéséhez megfelelő. 

III-3. táblázat. Ionerősségek az OX-SCA8 rendszer esetén. 

Ionerősség [M] 3,9·10-3 9,1·10-3 1,3·10-2 2,3·10-2 4,0·10-2 7,3·10-2 
 

Minden egyes spektrumsorozatnál az abszorpciós spektrumok jelentős alaki változást 

mutatnak. A III-6. és III-7. ábra segítségével a legkisebb (3,9·10-3 M) és legnagyobb 

(7,3·10-2 M) ionerősség mellett mért abszorpciós és emissziós spektrumokat hasonlíthatjuk 

össze. A SCA8 adagolásának hatására az abszorbancia először csökkenő, majd növekvő 

tendenciájú, miközben a legnagyobb SCA8 koncentrációknál kb. 12 nm-es batokróm 

sáveltolódást tapasztalunk. A nagy ionerősségnél mért abszorpciós spektrumok egy pontban 

metszik egymást, míg kis ionerősségnél izobesztikus pont nem látható. Ez alapján 

feltételeztük, hogy az OX-SCA8 egyensúlyi rendszer legalább három komponenst tartalmaz, 

melyek közül az egyik kialakulását a nagy ionerősség visszaszorítja.  

A fluoreszcencia a SCA8 koncentrációjának növekedésével monoton csökkenő 

tendenciát mutat, a titrálás végén 9 nm-es batokróm eltolódással, egyértelműen jelezve a 

szupramolekuláris komplex kialakulását. A keletkező komplexek az OX-hoz képest kisebb 

fluoreszcenciával jellemezhetőek. Kis ionerősségnél erőteljesebb intenzitáscsökkenést 

tapasztaltunk, vagyis a nagyobb ionerősségnél visszaszoruló komponens kevésbé fluoreszkál, 

mint a többi. 
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III-6. ábra. Az OX-SCA8 titrálás abszorpciós és emissziós spektrumai. [OX]0 = 2·10-6 M, 
[SCA8]0 = (a) 0, (b) 4,6·10-7, (c) 10-6, (d) 2,2·10-6, (e) 4,6·10-6 (f) 10-5 (g) 10-4 M; 
[NaCl] = 3,3·10-3 M. 
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III-7. ábra. Az OX-SCA8 titrálás abszorpciós és emissziós spektrumai. [OX]0 = 2·10-6 M, 
[SCA8]0 = (a) 0, (b) 10-6 (c) 2,2·10-6, (d) 4,6·10-6, (e) 10-5 (f) 2,2·10-5 (g) 10-4 M; 
[NaCl] = 7,2·10-2 M. 
 

A legegyszerűbb modellt feltételezve a három komponens az OX, illetve annak 1:1 és 

2:1 összetételű komplexei lehetnek, vagyis az OX·SCA8 és OX2·SCA8 komplexek. Az 1:2 

arányú OX·SCA82 komplex lehetőségét elvetettük a szulfokalixarén nagy töltésszáma miatt, 

mely két SCA8 molekula esetén erős taszítást eredményezne.  

Nagy SCA8 felesleg mellett várhatóan az 1:1 komplex dominál, így a mérésekből 

közvetlenül megkaphatjuk az OX·SCA8 komplex abszorpciós spektrumát. Amennyiben 

10-5 OX koncentráció mellett végeztünk méréseket, az abszorpciós spektrumokon a titrálás két 
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végpontja között, bizonyos összetételeknél a 600 nm körüli váll helyett egy új sáv jelent meg 

(III-8. ábra). Az irodalom szerint az OX dimer elnyelési sávja 599 nm-nél jelentkezik,69 a 

„kétpúpú” alak tehát feltételezhetően az OX2·SCA8 komplex spektrumához hasonlít.    
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III-8. ábra. Az OX-SCA8 titrálás abszorpciós spektrumai. [OX]0 = 10-5 M, [SCA8]0 = (a) 0, 
(b) 4,6·10-7 (c) 10-6, (d) 2,2·10-6, (e) 4,6·10-6 (f) 10-5 (g) 10-4 M; [NaCl] = 3,3·10-3 M, 
2×10 mm-es küvettában. 

III.1.3.2. Az egyensúlyi állandó számítása 

A gazda-vendég komplexek képződési állandójának meghatározása során 

leggyakrabban az ún. Benesi-Hildebrand módszert alklamazzák. Eredeti változata156 olyan 

rendszerekre alkalmazható, amelyekben kizárólag 1:1 sztöchiometriájú komplex képződik. 

Később kidolgoztak olyan verziót is, amivel a 2:1 összetételű komplexek képződési állandója 

számítható, ha az utóbbi egyetlen termék.14 Esetünkben azonban az előzetes kísérletek szerint 

az OX2·SCA8 és az OX·SCA8 egymás mellett van jelen, tehát a rendszer két egyensúlyi 

állandóval jellemezhető. Meghatározásukhoz illesztési eljárást dolgoztunk ki, mely az 

egyensúlyi állandók mellett a vizsgált hullámhossztartományban az OX2·SCA8 és az 

OX·SCA8 spektrumát is szolgáltatta. 

Az abszorpciós spektrumok mellett a fluoreszcencia-spektrumokat is feldolgoztuk, és 

a két számítástól elfogadhatóan egyező eredményeket vártunk. 
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Az egyensúlyi rendszer modellje 

A komplexek képződését két egymást követő egyensúlyi folyamatként írtuk fel: az 

első folyamatban az OX és a SCA8 az 1:1 arányú komplexszel tart egyensúlyt, mely további 

OX megkötésével 2:1 arányú komplexszé alakul át: 

 

OX + SCA8  OX·SCA8 (K1), (III.7) 

OX·SCA8 + OX  OX2·SCA8 (K2). (III.8) 

 

Felírtuk a SCA8 és az OX mérlegegyenleteit, illetve a fenti egyensúlyi folyamatokra az 

egyensúlyi állandókat. 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] 0·SCA8OXOX·SCA8SCA8SCA8 20 =−−− , (III.9) 

[ ] [ ] [ ] [ ] 0·SCA8OX2OX·SCA8OXOX 20 =⋅−−− , (III.10) 

SCA8][OX][
]OX·SCA8[K1 ⋅

= , (III.11) 

]OX[]OX·SCA8[
]·SCA8OX[

K 2
2 ⋅

= , (III.12) 

 

ahol [SCA8]0 a SCA8 bemérési koncentrációja, 

[SCA8] a SCA8 egyensúlyi koncentrációja, 

[OX]0 az OX bemérési koncentrációja, 

[OX] az OX egyensúlyi koncentrációja, 

[OX·SCA8] az OX·SCA8 komplex egyensúlyi koncentrációja, 

[OX2·SCA8] az OX2·SCA8 komplex egyensúlyi koncentrációja. 

 

Az egyensúlyi koncentrációkra a (III.9) – (III.12) egyenletekből az alábbi kifejezéseket 

kapjuk: 

 

[ ] 2
211

0

]OX[KK]OX[K1
]SCA8[

SCA8
⋅⋅+⋅+

= , (III.13) 

[ ] [ ]SCA8]OX[KOX·SCA8 1 ⋅⋅= , (III.14) 

[ ] [ ] [ ]SCA8OXKK·SCA8OX 2
212 ⋅⋅⋅= . (III.15) 
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A K1 és K2 állandókat ismertnek feltételezve, (III.10), (III.13), (III.14) és (III.15) képletekből 

kifejezhető az OX egyensúlyi koncentrációja, melyre harmadfokú egyenletet kapunk. Az 

egyenletmegoldó képlet helyett numerikus módon határoztuk meg [OX] értékét. Erre azért 

volt szükség, mert a kezdeti koncentrációk és az önkényesen felvett K1 és K2 értékek 

függvényében a megoldó képlet más-más gyöke adja a valós megoldást, ami nehezen lenne 

programozható.  

A többi egyensúlyi koncentrációt az [OX] (III.13) - (III.15) egyenletekbe való 

behelyettesítésével kaptuk. 

Számítások az abszorpciós spektrumok alapján 

A számított abszorbancia-értékek meghatározásához feltételeztünk K1 és K2 

értékpárokat, majd kiszámítottuk az [OX], [SCA8], [OX·SCA8] és [OX2·SCA8] 

koncentrációkat minden egyes oldat esetében. A Lambert-Beer törvény értelmében az adott 

koncentrációjú oldat abszorbanciája a következőképpen írható fel (a szabad SCA8-nek nincs 

elnyelése a vizsgált a hullámhossz-tartományban): 

 

[ ] [ ] [ ]( ) l⋅⋅+⋅+⋅= ·SCA8OXεOX·SCA8εOXεA 2SCA8·OXSCA8·OXOX 2
 (III.16) 

ahol εOX, εOX·SCA8  és εOX2·SCA8  a megfelelő komponensek moláris abszorpciós 

koefficiensei [M-1cm-1], 

l az optikai úthossz [cm]. 

 

Az εOX értékeket a SCA8 nélküli, kizárólag OX-t tartalmazó oldat abszorbanciájából 

számítottuk a Lambert-Beer törvény alapján, 

l⋅
=ε

[OX]
Amért

OX . (III.17) 

Az εOX·SCA8 és εOX2·SCA8 értékeket minden egyes j-edik hullámhossznál a számított és a mért 

abszorbanciák különbségének minimalizálása segítségével kaptuk meg. A minimum-feltétel 

abszolút hiba minimalizálása esetén az 

[ ]∑
=

=−⋅⋅ε+⋅ε+⋅ε=
n

1i

2j
ii2

j
·SCA8OXi

j
OX·SCA8i

j
OX

j
abszolút min A)]·SCA8OX[]OX·SCA8[]OX[(  S

2
l

 

 (III.18) 
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relatív hiba esetén  

[ ]
min  

A
A)]·SCA8OX[]OX·SCA8[]OX[(

S
n

1i

2

j
i

j
ii2

j
·SCA8OXi

j
OX·SCA8i

j
OXj

relatív
2 =









 −⋅⋅ε+⋅ε+⋅ε
= ∑

=

l

 

 (III.19) 

egyenlettel adható meg, ahol  i = 1, …, n az oldatok indexe, 
j
iA  az i-edik oldat j-edik hullámhosszon mért abszorbanciája. 

Az egyes hullámhosszaknál kapott hiba-értékeket a kiértékelés során kiválasztott 

hullámhossz-tartományban összegeztük, 

∑
=

=
m

1j

j
abszolút

abszolút
teljes SS , (III.20) 

∑
=

=
m

1j

j
relatív

relatív
teljes SS ,  (III.21) 

ahol j = 1, …, m a vizsgált hullámhosszak indexe. 

Az abszolút hiba széles hullámhossz-tartományban számolható, de csak az azonos [OX]0 

koncentrációhoz tartozó oldatsorozatok értékelésére használható. A relatív hiba 

meghatározása az egyes oldatok nagyobb abszorbancia értékeinél ésszerű, ebben az esetben 

csak szűkebb hullámhossz-tartomány vizsgálható. 

A Quattro Pro eljárásaként megírt illesztőprogram segítségével szisztematikusan változtatva 

K1 és K2 értékét megkerestük az abszolút
teljesS  vagy relatív

teljesS minimumát. 

Számítások az emissziós spektrumok alapján 

Az illesztést az abszorpciós spektrumoknál ismertetett eljárással megegyező módon 

végeztük el. Minden esetben relatív hibát számítottunk, hiszen a fluoreszcencia-intenzitás 

értékek egy sorozaton belül is nagymértékben változtak. Az egyes hullámhosszakon mért 

fluoreszcencia-intenzitást a következő egyenlettel írtuk fel, 

[ ] [ ] [ ]·SCA8OXOX·SCA8OXI 2·SCA8OXOX·SCA8OXF 2
⋅ϕ+⋅ϕ+⋅ϕ=  (III.22) 

ahol ϕOX, ϕOX·SCA8  és ϕOX2·SCA8  a megfelelő komponensek moláris fluoreszcencia 

koefficiensei az adott hullámhosszakon [M-1], 
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A moláris fluoreszcencia koefficiensek természetesen csak az adott műszer esetén, a mérés 

során alkalmazott beállítások mellett értelmezhetőek. Értékük arányos az adott molekula 

moláris abszorpciós koefficiensével és kvantumhatásfokával,157 például az OX esetében 

OXOX0OX dIK Φ⋅⋅⋅⋅= εϕ , (III.23) 

ahol K a készülék geometriai tényezőit tartalmazó faktor, 

I0 a gerjesztő fény intenzitása, 

d az optikai úthossz,  

ΦOX az OX fluoreszcenciájának kvantumhatásfoka. 

Az önabszorpció jelensége miatt a fluoreszcencia-intenzitás értékeket az oldatok 

abszorbanciájának ismeretében korrigáltuk, azaz figyelembe vettük mind a gerjesztő, mind az 

emittált fény elnyeléséből eredő intenzitáscsökkenést (III-9. ábra).  

Gerjesztő fény Emittált fény

 
III-9. ábra. Önabszorpció. 

A korrekciót az (III.24) egyenlettel végeztük el, ahol a gerjesztő fény, illetve az emittált fény 

elnyelését az optikai úthossz felével számítottunk.158 

( ) ( )( )[ ]2/λAλAFF
korr

emex10II +⋅= , (III.24) 

ahol A(λex) a gerjesztés hullámhosszán mért abszorbancia, 

A(λem) az emittált fény hullámhosszán mért abszorbancia.  

A korrekció hatása a III-10. ábrán látható, a III.1.3.1. fejezetben bemutatott intenzitások 

kismértékű növekedését eredményezte. 
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III-10. ábra. Az OX-SCA8 titrálás önabszorpcióval korrigált emissziós spektrumai. [OX]0 = 
2·10-6 M, [SCA8]0 = (a) 0, (b) 4,6·10-7, (c) 10-6, (d) 2,2·10-6, (e) 4,6·10-6 (f) 10-5 (g) 10-4 M; 
[NaCl] = 3,3·10-3 M. 

Az illesztések eredménye 

Mind az abszorpciós, mind az emissziós spektrumok esetén az illesztés két nagyobb 

lépésben történt. Először az egyes ionerősségek mellett mért oldatsorozatok alapján 

határoztuk meg az egyensúlyi állandók közelítő értékét, majd az összes ionerősségnél kapott 

eredményeket felhasználva, globális illesztést végeztünk a Debye-Hückel egyenes 

felhasználásával az egyensúlyi állandók és a komplexek spektrumának pontos 

meghatározására. Az abszorpciós spektrumok illesztésének egyes lépéseit pontokba szedve 

ismertetem. 

1. lépés, illesztés állandó ionerősség mellett: 

1.a. Több mért színkép átlagolásával meghatároztuk a tiszta OX spektrumát. 

1.b. A hígabb OX koncentrációknál, nagy SCA8 felesleg esetén feltételeztük, hogy csak 

OX·SCA8 komplex alakul ki, így rögzíteni tudtuk az OX·SCA8 spektrumát. 

1.c. Az OX és OX·SCA8 spektrumának rögzítése mellett szisztematikusan változtattuk 

a K1 és K2 állandókat, és minden egyes értékpárnál meghatároztuk εOX2·SCA8 értékeit a 

vizsgált hullámhossztartományban.  

1.d. Az 1.c. lépésben meghatározott OX2·SCA8 spektrum az egyes ionerősségeknél 

jelentősen eltért egymástól, ezért a spektrum pontosítása érdekében az OX·SCA8 

spektrumát is illesztettük. Szisztematikusan változtattuk a K1 és K2 állandókat, és 
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minden egyes értékpárnál meghatároztuk εOX·SCA8 és εOX2·SCA8 értékét a vizsgált 

hullámhossztartományban. A számított OX·SCA8 spektrum jó egyezést mutatott a 

kísérleti eredmények alapján rögzítettel, az OX2·SCA8 spektrum pedig hasonló volt az 

egyes ionerősségeknél. Az OX·SCA8 és OX2·SCA8 komplexek spektrumát az egyes 

ionerősségeknél kapott spektrumok átlagolásával határoztuk meg. 

1.e. Végül az OX, OX·SCA8 és OX2·SCA8 spektrumának rögzítése mellett K1 és K2 

változtatásával kerestük meg az abszolút
teljesS  vagy relatív

teljesS minimumát. 

2. lépés, illesztés a Debye-Hückel egyenes alapján: 

2.a. Az egyes ionerősségeknél kapott K1, K2 értékeket ábrázoltuk a Debye-Hückel 

egyenlet alapján. 

2.b. Rögzítettük az egyenesek meredekségét, és szisztematikusan változtattuk az 

egyenesek tengelymetszetét, mely minden egyes oldatnál megváltoztatta K1 és K2 

értékét. 

2.c. Az így kapott új egyensúlyi állandókkal minden oldatnál az egyes hullámhosszakon 

megkerestük azt az εOX2·SCA8 és εOX·SCA8 értéket, mely megadja relatív
teljesS  minimumát (az 

illesztést 543-676 nm között végeztük, és relatív hibát számítottunk), így megkaptuk 

OX·SCA8 és OX2·SCA8 spektrumát.  

2.d. A kapott spektrumokat rögzítve K1 és K2 értékét illesztettünk, külön-külön az egyes 

ionerősségeknél. 

2.e. Az így kapott új K1 és K2 értékek új egyeneseket adtak. Az illesztést addig 

folytattuk, míg az újonnan kapott egyenes meredeksége gyakorlatilag megegyezett a 

kiindulásival. 

Az emissziós spektrumok esetén minden esetben relatív hibát számítottunk, hiszen a 

fluoreszcencia-intenzitás értékek egy sorozaton belül is nagymértékben változtak. 
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A Debye-Hückel egyenes (III.5) alapján a K1 és K2 egyensúlyi állandókra a következőképpen 

írható fel, 

1/2

1/2

SCA8OX
0
11 I1

IAzz2KlogK log
+
⋅′′−= ,  (III.25)  

1/2

1/2

SCA8OXOX
0
22 I1

IAzz2KlogK log
+
⋅′′−= ⋅ ,  (III.26) 

ahol OXz′  a vendégmolekula, SCA8z′  és SCA8OXz ⋅′  a gazdamolekulák effektív töltése az 

egyes egyensúlyi lépésekben. 

 

Az illesztési eljárás eredményét a III-11. ábra mutatja. A K1 értékek jól illeszkednek 

az egyenesre, a K2 értékek viszont nagyobb szórással jellemezhetők. Az abszorpciós és a 

fluoreszcencia spektrumok alapján számított egyensúlyi állandók jó egyezést mutatnak. Az 

emissziós spektrumok esetén a legnagyobb ionerősségnél számított K2 értéket nem vettük 

figyelembe, mivel logK2 ebben az esetben negatív számnak adódott.  
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III-11. ábra. Az OX-SCA8 rendszer számított egyensúlyi állandóinak ionerősségtől való 
függése; (A) az abszorpciós és (B) a fluoreszcencia spektrumok alapján számított értékek. 

Az egyenesek tengelymetszetéből meghatároztuk az I = 0 M ionerősséghez tartozó 
0
1K  és 0

2K  értékét, a meredekség alapján pedig az effektív töltéseket, feltételezve, hogy 
,
OXz = +1. Az abszorpciós és emissziós spektrumok alapján kapott eredményeket a III-4. 

táblázatban hasonlítjuk össze. Az emissziós spektrumok alapján számított egyensúlyi 

állandók mind a K1, mind a K2 esetén nagyobbak voltak az abszorpciós spektrumokból 
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számított értékekhez képest, de nagyságrendileg megegyező eredményt adtak. A K1 értékei 

minden ionerősségnél nagyobbak, mint K2, ami várható a töltéssel rendelkező molekulák 

komplexálódása esetén.  

III-4. táblázat. A komponensek effektív töltése és az egyensúlyi állandók I = 0 M 
ionerősségnél. 

 Abszorpciós spektrumok 
alapján számított értékek

Emissziós spektrumok 
alapján számított értékek 

,
SCA8z  -4,9 -5,6 
,

SCA8OXz ⋅  -3,4 -4,8 
0
1K  [dm3mol-1] 4,5·106 9,5·106 
0
2K  [dm3mol-1] 3,3·105 5,5·105 

Az illesztési eljárás eredményeképpen kapott abszorpciós és emissziós spektrumok a 

III-12. ábrán láthatók. Az OX·SCA8 abszorpciós spektruma a tiszta OX abszorpciós 

spektrumához képest a nagyobb hullámhosszak felé tolódott el, de az alakja hasonló.  

Az OX2·SCA8 abszorpciós spektrumában a 600 nm körül lévő váll helyett a korábban 

már említett, festék-dimerekre jellemző sáv jelenik meg, mely arra utal, hogy a 2:1 arányú 

komplexben lévő két festékmolekula dimert formál. 
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III-12. ábra. Az OX mért, ill. az OX·SCA8 és OX2·SCA8 számított abszorpciós és 
fluoreszcencia spektruma (az OX2·SCA8 nem fluoreszkál); az abszorpciós spektrumok 
alapján számított értékek. 
 

Az OX·SCA8 emissziós spektruma is batokróm eltolódást mutat, és intenzitása 

mindössze 40-ed része a tiszta OX intenzitásának. Az OX2·SCA8 komplex a számítások 
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szerint nem fluoreszkál, mely a festék dimerek jellemző tulajdonsága. Az OX és 

komplexeinek spektrális jellemzőit a III-5. táblázatban foglaltam össze. 

III-5. táblázat. Az OX és komplexeinek spektrális jellemzői. 

 Abszorpciós spektrum 
λmax [nm] (εmax [dm3mol-1cm-1])

Emissziós spektrum 
λmax [nm] (φmax [dm3mol-1cm-1]) 

OX 654 (1,1·105) 671 (5,3·108) 
OX·SCA8 667 (1,1·105) 680 (1,4·107) 

OX2·SCA8 605 (1,1·105) 
672 (7,0·104) nem fluoreszkál 

Az illeszkedés jóságát az eltérés-diagramok mutatják (III-13. ábra), ahol a számított 

és mért abszorbancia, illetve fluoreszcencia értékek különbsége látható I = 3,9·10-3 M 

ionerősségnél.  

Az abszorpciós spektrumok esetén a bemutatott példában a 654 nm-hez tartozó 

legnagyobb eltérés is csak 0,004 volt, a globális illesztés végeredménye során kapott átlagos 

eltérés pedig 0,002-nek adódott, mely a tiszta OX abszorbanciájának 2%-a. Az illeszkedés 

jóságát igazolja, hogy a különbségi görbék nem egy irányban térnek el, tehát a hiba nem 

szisztematikus. 

A fluoreszcencia spektrumoknál a III-13. ábrán látható esetben a 671 nm-hez tartozó 

legnagyobb eltérés, melyet kis SCA8 koncentrációnál, tehát nagy fluoreszcencia-intenzitás 

esetén kaptunk, a tiszta OX fluoreszcenciájának 4%-a. A különbségi görbék itt sem mutatnak 

szisztematikus eltérést. Az emissziós spektrumok esetén kapott nagyobb eltérések azzal 

magyarázhatók, hogy a fluoreszencia spektrumok monoton csökkenése sokkal kevesebb 

információt nyújtott a vizsgált rendszerről, mint az abszorpciós spektrumok jelentős alaki 

változása. 
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III-13. ábra. Eltérés diagramok az abszorpciós és fluoreszcencia spektrumok esetén, [OX]0 = 
2·10-6 M, [SCA8]0 = (fekete) 2,2·10-7, (piros) 4,6·10-7, (zöld) 10-6, (kék) 2,2·10-6, (világoskék) 
4,6·10-6 M; I = 3,9·10-3 M. 

A K1 és K2 együttes meghatározásának relatív hibája kisebb, mint ±10%, ez alapján 

elmondhatjuk, hogy a feltételezett modell jól leírja a mérési eredményeket, ugyanakkor a két 

állandó és a komplexek spektruma erősen korreláltak egymással. Az egyes egyensúlyi 

állandók relatív hibáját ezért nagyobbnak becsüljük: K1 esetén ±30%, a K2 esetén ±50%. 

A különböző fluoreszkáló vendégmolekulák és szulfokalixarének által kialakított 

rendszer esetén az általunk mértekhez hasonló spektrális változásokat tapasztaltak. Liu és 

csoportja hétféle fluoreszkáló festék kölcsönhatását vizsgálták különböző ciklodextrin és 

szulfokalixarén gazdamolekulákkal. A krezilibolya esetén a festék 583 nm-nél jelentkező 

abszorpciós sávja a növekvő SCA6 koncentrációval csökkent, emelett 536 nm-nél egy új sáv 

jelent meg. A fluoreszcencia intenzitás mindhárom (SCA4, SCA6, SCA8) szulfokalixarén 

alkalmazása esetén drasztikusan lecsökkent. Mindegyik rendszernél 1:1 komplex keletkezését 

feltételezték. Az egyensúlyi állandókat csak az emissziós spektrumok alapján határozták meg, 

az abszorpciós spektrumokat nem használták fel a számításhoz. Az ionerősség egyensúlyt 

befolyásoló hatását a számítás során nem vették figyelembe.18 
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III.1.3.3. Termodinamikai vizsgálatok 

Eddigi tanulmányaink a kialakuló komplexek összetételének meghatározására 

irányultak. A résztvevő molekulák közötti kötések típusának megismerése a rendszer 

termodinamikai vizsgálatával valósítható meg, a termodinamikai paraméterek, a 

reakcióentalpia és a reakcióentrópia változása egyértelműen mutatják a kölcsönhatás jellegét.  

A szulfokalixarének különböző festékmolekulákkal kialakított 1:1 arányú 

komplexeinek vizsgálatánál minden esetben a reakcióentalpia és a reakcióentrópia 

csökkenését tapasztalták. A negatív reakcióentalpia változás a festékmolekula kationos része 

és a kalixarén szulfonsav csoportjai közötti elektrosztatikus kölcsönhatásra, illetve a festék N-

alkil és a kalixarén OH-csoportja közötti H-híd kialakulására utal. A reakcióentrópia 

csökkenése a vendégmolekula komplexképződésből adódó korlátozott mozgásszabadsága 

miatt következik be.18,16,159 

Amennyiben ábrázoljuk az egyensúlyi állandó logaritmusát a hőmérséklet 

reciprokának függvényében, a kapott egyenes meredekségéből és tengelymetszetéből a 

reakcióentalpia, illetve az reakcióentrópia változása adódik. A termodinamikai paraméterek 

meghatározásához a III.1.3.2. fejezetben már ismertetett számítási módszerrel meghatároztuk 

az egyes hőmérsékletekhez tartozó egyensúlyi állandókat. Vizsgálataink során I = 7,3·10-2 M 

ionerősség mellett, öt hőmérsékleten, különböző OX és SCA8 összetételek mellett 

abszorpciós spektrumokat vettünk fel.  

Az egyensúlyi állandók és a hőmérséklet között a következő termodinamikai 

összefüggés áll fenn: 

1111 ST-H  RTlnK-  G ∆∆∆ == , (III.27) 

2222 ST-H  RTlnK-  G ∆∆∆ == ,  (III.28) 

ahol ∆G a szabadentalpia megváltozása [Jmol-1], 

∆H az entalpia-változás [Jmol-1], 

∆S az entrópia-változás [Jmol-1K-1], 

T a hőmérséklet [K], 

R = 8,314 Jmol-1K-1, egyetemes gázállandó. 

Az egyensúlyi állandókat (III.27) és (III.28) egyenletek alapján lnK1 és lnK2 

formájában ábrázoltuk az 1/T függvényében. A III-14. ábrán látható, hogy az értékek nagyon 

jól illeszkednek egy egyenesre. 
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III-14. ábra. Az egyensúlyi állandók hőmérsékletfüggése. 

Az első komplexképződési reakció esetén ∆H1 < 0, ∆S1 < 0, azaz a folyamatot a 

negatív reakcióentalpia változás segíti, mely kompenzálja a reakcióentrópia csökkenés 

kedvezőtlen hatását. Az eredmény egyezik az irodalomban leírtakkal, az 1:1 komplexet tehát 

elektrosztatikus kölcsönhatás és H-híd stabilizálja, és az egymástól függetlenül elhelyezkedő 

molekulákhoz képest rendezettebb állapotot jelent. Az OX2·SCA8 komplex keletkezése 

reakcióentrópia-kedvezményezett, hiszen ∆S2 > 0 (III-6. táblázat). 

III-6. táblázat. Az egyensúlyi reakciók termodinamikai paraméterei. 

 ∆H1 
[kJmol-1]

∆S1 
[Jmol-1K-1]

∆H2 
[kJmol-1] 

∆S2 
[Jmol-1K-1]

Termodinamikai paraméterek -45 -44,5 13 139,5 

Az OX2·SCA8 komplex kialakulása során elképzelhető, hogy a második OX 

megkötése miatt az oldószer-molekulák nem tudnak a komplexhez kellő mértékben közel 

kerülni, így a folyamat kis mértékben ugyan, de endotermmé válik. Ugyanebből adódhat az 

entrópia növekedés is, hiszen a második festékmolekula bekötődése során felszabaduló 

vízmolekulák növelik a rendezetlenséget.159  
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III.1.3.4. Az analitikai alkalmazás egy példája 

A fluoreszcens jelzőmolekulák szupramolekuláris komplexeinek egyik lehetséges 

analitikai felhasználása, hogy nem-fluoreszkáló anyagok kompetitív reakciója révén az 

emisszió megváltozik, információt szolgáltatva a meghatározandó anyagról. A folyamat során 

a festékmolekulákat szupramolekuláris kölcsönhatásokkal megkötik a gazda-fázison, ezt 

követően adagolják a nem-fluoreszkáló anyagot a rendszerhez. A vizsgálandó anyag 

molekulái versengenek a festékmolekulákkal a kötőhelyek elfoglalásában. A folyamat 

kinetikája és a beálló egyensúly fluoreszcencia-spektroszkópiai mérésekkel követhető, az 

eredményekből következtetni lehet többek között a gazdamolekula és a meghatározandó 

anyag (analát) közötti kölcsönhatás erősségére, az analát kötődési helyére, illetve az emisszió 

változásának mértékéből meghatározható a koncentrációja. 

Az OX – SCA8 rendszer potenciális alkalmazását a fenti „kiszorításos” eljárásokban 

tetrametil-ammónium-klorid (TMA+) segítségével vizsgáltuk, melynek kationja másik 

kvaterner ammónium-ionként várhatóan verseng az OX-ionnal. A TMA+ és az SCA8 

elektrosztatikus kölcsönhatást alakít ki NMR vizsgálatok szerint.160  

A III.1.1.2. fejezetben ismertettük a nátrium- és kálium-ion hatását vizsgált 

rendszerünkre. Megállapítottuk, hogy ezen ionok esetén nem komplexképződésről van szó, 

hanem a növekvő ionerősség hatására gyengül a gazda- és a vendégmolekula közötti 

elektrosztatikus kölcsönhatás. A kísérletet elvégeztük TMA+-ionnal is, hasonló ionerősségek 

mellett, mint a Na+- és a K+-ion esetén. A TMA+ alkalmazása esetén már kis ionerősségnél 

visszakaptuk a tiszta OX abszorpciós és emissziós spektrumát, ami a TMA+ és az SCA8 

közötti komplexképződésre, az OX kiszorítására utal (III-15. ábra).  
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III-15. ábra. A Na+-, K+ és TMA+-ion hatása az OX-SCA8 komplexre, a fluoreszcencia 
intenzitás változása 671 nm-en. [OX]0 = 2·10-6 M, [SCA8]0 = 2,2·10-6 M. 

A komplexképződés igazolására olyan oldatsorozatot készítettünk, melyben állandó 

ionerősség mellett a TMA+ egyre növekvő mennyiségben van jelen, a „hiányzó” TMA+ 

mennyiségeket NaCl adagolásával pótoltuk. A spektrumok egyértelműen mutatják a 

komplexképződést, vagyis az OX kiszorítását a komplexből, mely a fluoreszcencia-intenzitás 

erőteljes növekedését eredményezi. A változás a TMA+ koncentráció függvényében telítési 

görbét mutat (III-16. ábra). A kezdeti, kis TMA+ koncentrációk által meghatározott, 

meredeken változó tartományban tehát a rendszer alkalmazható az analitikai vizsgálatokra. 
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III-16. ábra. Titrálás TMA+-ionnal, [OX]0 = 2·10-6 M, [SCA8]0 = 2,2·10-6 M, [TMA]0 = (a) 
0, (b) 5·10-5, (c) 10-4, (d) 2·10-4, (e) 5·10-4, (f) 10-3, (g) 2·10-3, (h) 3·10-3, (i) 4·10-3, (j) 5·10-3 M; 
I = 8,2·10-3 M. 
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III.1.4. A szulfokalixarén – metilénkék rendszerek vizsgálata 

Az OX molekula SCA8 receptorhoz való kötődése a festék abszorpciós és emissziós 

spektrumainak jelentős változását eredményezte, ami lehetővé tette a rendszer egyensúlyi és 

termodinamikai vizsgálatát. Ennek mintájára egy, az OX-hoz szerkezetileg nagyon hasonló 

vendégmolekula, a metilénkék vizsgálatát tűztük ki célul, mely a biológiai és orvostudományi 

területen népszerű festékanyag, így szupramolekuláris receptorhoz való kötődése számottevő 

érdeklődésre tarthat számot. Méréseinket három különböző gyűrűméretű szulfokalixarénnel 

végeztük el, hogy megvizsgáljuk a gazdamolekula méretének hatását a komplex 

kialakulására.  

A MK hasonló szerkezete ellenére sok szempontból alapvetően különbözik az OX-tól, 

így például fluoreszcencia kvantumhatásfoka jóval kisebb, illetve sokkal inkább hajlamos 

dimer, illetve nagyobb aggregátumok képzésére. Ebből adódóan a MK-SCAn rendszerek 

vizsgálatában a kísérleti munka során számos eltérés adódott, és az eredmények is tükrözik a 

két festék tulajdonságaiból adódó különbségeket. 

III.1.4.1. A metilénkék aggregációjának vizsgálata 

A sík szerkezetű, kationos festékek aggregációra való hajlamát régóta kutatják. A 

metilénkék, az akridin narancs, a níluskék, a rhodamin 6G és még számos festék jellemzője, 

hogy vizes közegben a pozitív töltésből eredő taszító hatás ellenére önmagában is dimert, 

illetve sok esetben nagyobb aggregátumokat (trimert, tetramert) képez.161,162 Ennek 

következtében a spektrális jellemzőket számos tényező befolyásolja, mint például a festék 

koncentrációja, a közeg összetétele, ionerőssége és hőmérséklete.  

A festékek aggregációs hajlama sok esetben erőteljes hatással van az ionos természetű 

makromolekulákkal való kölcsönhatásukra. Szupramolekuláris receptor jelenlétében számos 

esetben a tiszta festék-oldathoz képest jóval kisebb koncentráció tartományban is dimert vagy 

nagyobb asszociátumot képeznek, vagyis a makromolekulák jelenléte elősegíti a festékek 

aggregálódását.163  

A makromolekulán létrejövő festék-aggregátumok vizsgálatára az egyik gyakran 

alkalmazott módszer a rezonancia Rayleigh-szórás (RRS vagy más néven RLS) vizsgálat. Az 

RRS a Rayleigh-szóródásnak (RS) egy fajtája, olyan rugalmas szóródás, mely abban a 

hullámhossz tartományban történik, ahol a vizsgált anyag elnyel. A Rayleigh szórás 
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jellemzője, hogy az elektromágneses sugárzás frekvenciája megegyezik a szórt fény 

frekvenciájával. A rezonancia Rayleigh szórás esetén azonban nem csak szóródás következik 

be, hanem fényelnyelés is, melynek következtében a szórt fény intenzitása több 

nagyságrenddel megnövekedik az RS módszerekhez képest, és már nem követi a Rayleigh 

törvényt, miszerint a szórt fény inenzitása az 1/λ4-nel arányos.164 Mivel az RRS nemcsak az 

elektromágneses tér hatására a molekulában fellépő felerősített rezgéssel van összefüggésben, 

hanem az elektron energiaszintek közötti átmenetével is, emiatt az RRS spektrum 

karakterisztikája az anyag abszorpciós spektrumához hasonlít. A különböző kromofóroknak 

különböző RRS spektrumuk van, ezáltal szelektívebb módszer, mint az RS technika. 

Napjainkban egyre többször használják a porfirin biológiai makromolekulákon (DNS, fehérje) 

történő aggregációjának vizsgálatára,165,166 nyomnyi mennyiségű szervetlen ionok 

meghatározására167,168 és kationos felületaktív anyagok tanulmányozására.169   

A MK vizsgálata során is figyelembe kell vennünk, hogy a festék önmagában, 

makromolekula jelenléte nélkül is könnyen aggregálódik vizes közegben. Számos közlemény 

született, melyben nyomon követték az aggregátumok – főként a MK2 dimer – keletkezésekor 

bekövetkező spektrális változásokat. Kesharsingh és munkatársai 5·10-5 és 4·10-4 M 

koncentráció-tartományban 605 nm-nél az abszorbancia növekedését tapasztalták, ezzel 

párhuzamosan a 664 nm-es sáv nagysága csökkent.161 Előbbi a dimer, utóbbi a monomer 

jellemző elnyelésével azonosítható. Braswell a 6·10-7 és 6·10-2 M koncentráció között 

szimultán egyensúlyban dimer, majd trimer képződését írta le.170 Mukerjee és Ghosh több 

tanulmányban vizsgálta a MK önasszociációját.171  

Felmerülhet a kérdés, hogy a szerkezetileg hasonló OX miért nem képez ugyanilyen 

mértékben aggregátumot vízben. A két festék aggregációs tulajdonságait Ghanadzadeh és 

kutatócsoportja hasonlította össze,69 melynek során két tényezővel magyarázták az OX kisebb 

aggregációs hajlamát: (1) az OX esetén az etil-csoportok nagyobb mérete miatt a 

festékmolekulák kevésbé szorosan tudnak egymás mellé kerülni; (2) az OX molekulában lévő 

oxigén a vízzel H-híd kialakítására képes, mely a festék sokkal erőteljesebb szolvatációját 

eredményezi. 

A MK makromolekula jelenlétében történő aggregációját Zhang és munkatársai 

tanulmányozták RRS spektroszkópiával, az élő szervezetben előforduló, a 

glükózaminoglikánok családjába tartozó poliszacharid, a kondroitin-4-szulfát (CHS) 

segítségével. A MK és a CHS önmagukban kis fényszórás intenzitása nagymértékben 
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megnőtt a két molekula együttes vizsgálatakor, az RRS spektrumon két új sáv megjelenésével 

314 és 560 nm-nél.163  

A fentiek alapján várható volt, hogy az általunk vizsgált, többszörösen negatív töltésű 

makrociklusok esetén is a MK aggregációja figyelhető majd meg. A MK-SCA8 rendszeren 

végzett előzetes kísérleteink során kis SCA8 koncentrációknál már 10-5 M MK koncentráció 

mellett szabad szemmel is jól látható szemcseképződést tapasztaltunk. Amennyiben további 

SCA8-t adagoltunk, a szemcsék eltűntek az oldatból. A jelenség vizsgálatára RRS méréseket 

végeztünk. 

Az RRS mérésekhez először 10-5 M MK koncentráció mellett készítettünk 

oldatsorozatot, melyben a SCA8 koncentrációja 0 és 5·10-5 M koncentráció között változott. 

Megvizsgálva ezeknek az oldatoknak az RRS spektrumát, a sorozaton belül és az egymás 

utáni napok között jelentős eltéréseket tapasztaltunk az oldatok fényszórásának 

intenzitásában. Feltételezéseink szerint ennek oka a keletkező, kolloidnál nagyobb méretű 

szemcsék megjelenése, mely megbízhatatlanná teszi az aggregátumok RRS vizsgálatát. A 

továbbiakban ezért olyan MK koncentrációt kerestünk, amely kis SCA8 koncentrációk 

mellett lehetővé teszi az aggregáció tanulmányozását anélkül, hogy szemcsekiválást okozna. 

A kritériumnak megfelelő 7·10-6 M MK koncentrációval különböző SCA8 koncentrációk 

mellett végeztük a méréseket, az oldatokat a korábban leírt módon puffereltük (pH = 6,5) és 

8,2·10-3 M állandó ionerősséget állítottunk be. 

 Egymás utáni napokon elvégezve a méréseket megállapítottuk, hogy a frissen 

elkészített oldatok nem mutatnak fényszórást. Egy nap elteltével az RRS intenzitás 

növekedését tapasztaltuk, melynek során 560 nm körül, a MK festék elnyelése közelében új 

sáv jelent meg (III-17. ábra). Az elkészítés utáni első napon mért intenzitás görbe alatti 

területe a SCA8 koncentráció függvényében maximumos görbét ad, a legnagyobb intenzitás 

kb. 10:1 MK-SCA8 aránynál található, mely a SCA8 adott pH-n jellemző töltésszámának 

felel meg. Az intenzitások a következő napokon fokozatosan csökkentek, ami a megjelenő 

asszociátumok instabilitására utal, de továbbra is 7·10-7 M SCA8 koncentrációhoz tartozott a 

legnagyobb jel. Ez egyrészt arra enged következtetni, hogy az asszociátum sok MK molekulát 

tartalmaz, másrészt az aggregálódás visszaszorul a SCA8 erős komplexképző hatása miatt, 

hiszen a nagyobb SCA8 koncentrációknál csökkenő RRS intenzitás az aggregátum 

szétesésére utal. 
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III-17. ábra. A MK-SCA8 rendszer RRS spektrumai, [MK]0 = 7·10-6 M, [SCA8]0 = (a) 0, (b) 
10-7, (c) 2·10-7, (d) 5·10-7, (e) 7·10-7, (f) 8,5·10-7, (g) 10-6, (h) 2·10-6 M. 

Az RRS mérések alapján megállapítottuk, hogy az OX-SCA8 rendszerrel ellentétben a 

MK-SCAn rendszer egyensúlyi leírásához a megjelenő aggregátumok miatt a 10-5 M MK 

koncentráció nem alkalmazható, ezért az egyensúlyi állandó meghatározásához ennél hígabb 

MK-koncentrációjú oldatokat készítettünk, ahol ellenőrző fényszórás-méréseink nem 

mutattak ki aggregálódást. 

III.1.4.2. Abszorpciós és emissziós mérések 

A MK-SCAn rendszer tanulmányozására az OX-SCA8 rendszerhez hasonló módon, 

megfelelő pH kiválasztásával, különböző ionerősségek mellett oldatsorozatokat készítettünk. 

A spektrumok alapján a korábban leírt módon számításokat végeztünk az egyensúlyi állandó 

meghatározására. Az OX-SCA8 rendszerhez képest jelentős eltéréseket eredményezett a MK 

aggregációra való hajlama, mely befolyásolta a kiértékelés folyamatát, illetve az eredmények 

értelmezését. 

A pH és az ionerősség beállítása az egyes szulfokalixaréneknél 

A III.1.1.1. fejezetben ismertettük az egyes szulfokalixarének deprotonáltsági fokát a 

pH függvényében. Az OX-SCA8 rendszernél pH = 6,5 esetén a SCA8 kétszeresen 

deprotonált formája közel 100%-ban volt jelen. A SCA6 esetén a kétszeresen deprotonált 

forma pH = 7 fölött domináns, ezért 7,4-es pH-t állítottunk be. A SCA4 esetén az 

előkísérletek során gyenge komplexképződést és az abszorpciós spektrumok nem konzisztens 

változását tapasztaltuk. Elképzelhetőnek tartottuk, hogy a kismértékű abszorbancia változások 
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pontosságát a MK-nek a küvetta felületére való adszorpciója ebben az esetben jobban 

befolyásolja, és ez okozza a mérések bizonytalanságát. A tapasztalatok szerint a MK 

üvegfelületre való adszorpciója visszaszorítható a pH csökkentésével,171a ezért az adszorpció 

esetleges zavaró hatásának kiküszöbölése érdekében pH = 5,3-at állítottunk be, ahol a SCA4 

dominánsan egyszeresen deprotonált alakban fordul elő. 

Az ionerősséget NaCl adagolásával állítottuk be, és minden esetben figyelembe vettük 

a SCAn molekulák által képviselt ionerősséget. Az alkalmazott ionerősségek a 

III-7. táblázatban láthatók. 

III-7. táblázat. Ionerősségek a MK-SCAn rendszerek esetén. 

 Ionerősségek (M) 
MK-SCA4 1,6·10-2 - - - - 
MK-SCA6 8,3·10-3 1,8·10-2 10-1 - - 
MK-SCA8 8,2·10-3 1,8·10-2 3,4·10-2 6·10-2 10-1 

Abszorpciós és emissziós spektrumok 

A SCA8 jelenlétében történő MK-aggregáció elkerülése végett 2·10-6 M és 4·10-6 M 

MK koncentráció mellett dolgoztunk, melyeknél ellenőrző vizsgálataink során nem 

tapasztaltunk RRS jelet.  

Az egyes szulfokalixaréneknél mért abszorpciós és fluoreszcencia spektrumok az OX-

SCA8 rendszerhez hasonlóan változtak (III-18. ábra). Az abszorpciós spektrumok esetén a 

legnagyobb spektrális változásokat a SCA8 esetén tapasztaltunk, az SCA4 esetén csak 

kismértékű abszorbancia csökkenés látható. A SCA6 és SCA8 növekvő mennyiségének 

hatására batokróm eltolódás figyelhető meg. Az emissziós spektrum mind a három esetben 

monoton csökkenő tendenciát mutat, a SCA8 esetén látható a leggyorsabb ütemű változás. 
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III-18. ábra. A MK-SCAn rendszerek abszorpciós és fluoreszcencia spektrumai. 
MK-SCA4 (pH = 5,3, I = 1,6⋅10-2) [MK]0 = 4⋅10-6 M, [SCA4]0 = (a) 0, (b) 2,2⋅10-6, (c) 10-5, 
(d) 2,2⋅ 10-5 M; 
MK-SCA6 (pH = 7,4, I = 8,2⋅10-3) [MK]0 = 2⋅10-6 M [SCA6]0 = (a) 0, (b) 1⋅10-6, (c) 4,6⋅10-6, 
(d) 10-5, (e) 4,6⋅10-5, (f) 10-4 M; 
MK-SCA8 (pH = 6,5, I = 8,2⋅10-3) [MK]0 = 2⋅10-6 M, [SCA8]0 = (a) 0, (b) 10-7, (c) 4,6⋅10-7, 
(d) 2,2⋅10-6, (e) 10-5 (f) 2,2⋅10-5 (g) 10-4 M. 

MK-SCA4

MK-SCA6

MK-SCA8
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III.1.4.3. Az egyensúlyi állandó számítása 

Annak ellenére, hogy a megfelelő MK koncentráció megválasztásával igyekeztünk 

elkerülni az aggregátumok kialakulását, az egyensúlyi állandó számítása során szembesültünk 

a kettőnél több MK-et tartalmazó komplexek jelenlétével. Kis ionerősségek mellett, nagy MK 

felesleg esetén ugyanis a számított és mért abszorbancia különbsége 8-10% között változott, 

és az eltérés alakja a MK spektrumához volt hasonló. A megjelenő „MK-hiány” alapján arra 

következtettünk, hogy az ilyen összetételű oldatok esetén az OX-SCA8 rendszernél 

feltételezett modell nem megfelelő.  

Noha az OX-SCA8 rendszer esetén nem tapasztaltunk ilyen mértékű eltéréseket, 

ellenőrzésképpen összehasonlítottuk a legkisebb ionerősségnél készített OX-SCA8 és MK-

SCA8 oldatsorozatok abszorbancia-változását nagy festék-felesleg esetén (III-19. ábra). Ha a 

keletkező komplexek moláris abszorpciós együtthatója hasonló a tiszta festékéhez, akkor az 

abszorbancia görbe alatti területe kevéssé változik a bemért SCA8 koncentráció 

függvényében. Az OX esetében a görbe alatti terület fokozatos, kismértékű csökkenéséhez 

képest a MK esetén 10-6 M SCA8 koncentrációig az integrált abszorbancia nagyobb mértékű 

csökkenését, majd azt követően fokozatos növekedését tapasztaltuk.  

1E-7 1E-6 1E-5
10

11

12

13

14

15

MK

OX

 

 

In
te

gr
ál

t a
bs

zo
rb

an
ci

a 
[n

m
]

[SCA8]0 [mol dm-3]

 
III-19. ábra. Az abszorpciós spektrumok görbe alatti területének változása a bemért SCA8 
koncentráció függvényében, [MK]0 = [OX]0 = 2·10-6 M. 

A spektrumok alapján a lehetséges komplexek száma nem megállapítható, ezért annak 

közelítő meghatározásához mátrix rang analízist végeztünk, mely megadja a független 
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specieszek számát. A rang analízis a legtöbb oldatsorozatnál három, a vizsgált tartományban 

elnyelő komponens jelenlétét mutatta ki, melyek az OX-SCA8 rendszer alapján a 

komplexálatlan MK, a MK·SCAn és a MK2·SCAn molekulákkal feleltethetők meg. Kis 

ionerősségeknél, illetve kis SCAn koncentrációk esetén a ranganalízis további komponensek 

jelenlétét is kimutatta, melyek pontos számát az analízis alapján nem tudtuk megbecsülni. 

Az előzőekben bemutatott modellt, ahol tehát a MK·SCAn és MK2·SCAn komplexek 

kialakulását feltételezzük, csak nagyobb ionerősségeknél, illetve nagy SCAn koncentrációk 

mellett tudtuk alkalmazni. A számítást a III.1.3.2. fejezetben leírtakkal megegyező módon 

végeztük. A SCA6 és SCA8 szulfokalixarének esetén kapott spektrumok a III-20. ábrán 

láthatók. 
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III-20. ábra. A mért MK, illetve a számított MK·SCA8 és MK2·SCA8 spektrumok a kétféle 
komplexet feltételező modell alapján. 

A komplexek spektruma nagy hasonlóságot mutat az OX-SCA8 rendszernél 

meghatározottakhoz, az 1:1 arányú komplex esetén 11,5 nm-es batokróm eltolódás és a MK 

spektrumához hasonló alak jellemző. A MK2·SCA8 komplexnél a váll helyén szintén egy új 

sáv jelenik meg, mely jóval nagyobb intenzitású, mint a MK és a MK·SCA8. A spektrális 

tulajdonságokat a III-8. táblázat foglalja össze.  
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III-8. táblázat. A MK-SCA6 és MK-SCA8 rendszer komponenseinek spektrális 
tulajdonságai. 

 Abszorpciós spektrum 
λmax [nm] (εmax [dm3mol-1cm-1]) 

MK 664,5 (8,4·104) MK 664,5 (8,4·104) 
MK·SCA6 671 (7,7·104) MK·SCA8 676 (8,1·104) 

MK2·SCA6 609 (1,1·105) 
664 (5,1·104) MK2·SCA8 613 (1,1·105) 

665 (4,9·104) 

Mind a MK-SCA6, mind a MK-SCA8 rendszer esetén az egyensúlyi állandók Debye-

Hückel szerinti ábrázolása jól illeszkedik az egyenesre (III-21. ábra). Ellentétben az OX-

SCA8 rendszerrel, a K2 értékek minden ionerősségnél nagyobbak, mint a K1. A nagyobb 

gyűrűméret erősebb komplexek kialakulását eredményezi.  
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III-21. ábra. A MK-SCA8 és MK-SCA6 rendszer számított egyensúlyi állandóinak 
ionerősségtől való függése MK·SCAn és MK2·SCAn komplexet feltételező modell alapján. 
Abszorpciós spektrumok alapján számított értékek, B·a = 1. 
 

A számított és mért abszorbancia legnagyobb különbsége egy adott sorozatnál 0,001 

körüli, a műszer mérési hibájával megegyező nagyságú érték (III-22. ábra). Az összes 

ionerősséget figyelembe véve az eltérések átlaga 1%-on belül volt. 
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III-22. ábra. Eltérés diagramok az abszorpciós spektrumok esetén, MK·SCA8 és MK2·SCA8 
komplexet feltételező modell alapján. [MK]0 = 2·10-6 M, [SCA8]0 = (fekete) 2,2·10-6, (piros) 
4,6·10-6, (zöld) 10-5, (kék) 2,2·10-5, (világoskék) 4,6·10-5, (lila) 10-4 M; I = 8,2·10-3 M. 

A nagyobb gyűrűméretű szulfokalixarénekkel ellentétben a SCA4 molekula nagyon 

gyenge komplexképzőnek bizonyult. Az egyensúlyi állandó számítása a kis abszorbancia-

változások miatt nehézséget jelentett, ezért a komplexek spektrumának a MK-SCA6 rendszer 

során számítottakat vettük. Az így meghatározott egyensúlyi állandók relevánsnak 

mondhatók, kisebbnek adódtak, mint a SCA6 és SCA8 molekulák egyensúlyi állandói, illetve 

a SCA4 esetén is a 2:1 komplex kialakulása nagyobb állandóval jellemezhető. A három 

szulfokalixarén esetén számított egyensúlyi állandók a MK-SCA6 és MK-SCA8 esetén I = 0 

ionerősségnél, a MK-SCA4 esetén I = 1,6⋅10-2 M ionerősségnél a III-9. táblázatban 

láthatók. 

III-9. táblázat. Az egyensúlyi állandók a MK-SCA6 és MK-SCA8 rendszerek esetén 
I = 0 M ionerősségnél, a MK-SCA4 rendszer esetén I = 1,6⋅10-2 M  ionerősségnél. 

 MK-SCA4  MK-SCA6 MK-SCA8 

1K  [106 M-1] 0,023 0
1K  [106 M-1] 0,27 5,3 

2K  [106 M-1] 0,12 0
2K  [106 M-1] 2,2 12 

A számítás eredménye tehát azt mutatja, hogy egy MK molekula megkötése után egy 

újabb MK molekula kapcsolódása erősebb komplexet eredményez, mely azt bizonyítja, hogy 

a szulfokalixarének elősegítik a MK aggregációját.  
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A MK-SCA8 rendszer esetén megvizsgáltuk, hogy leírható-e olyan modellel a 

rendszer, melyben figyelembe vesszük a több MK-et tartalmazó komplexek jelenlétét. 

Feltételezve, hogy legfeljebb nyolc MK köthet a SCA8 molekulához, a következő szimultán 

egyensúlyi lépéseket írtuk fel: 

 SCA8 + MK → MK·SCA8  K1 

 MK·SCA8 + MK → MK2·SCA8  K2 

 MK2·SCA8 + MK → MK3·SCA8  K3 = K2·f 

 MK3·SCA8 + MK → MK4·SCA8  K4 = K2·f2 

 ...  … 

 MK7·SCA8 + MK → MK8·SCA8  K8 = K2·f6   

Az illesztési eljárás egyszerűsítése érdekében a kettőnél több MK-et tartalmazó komplexek 

képződésének állandóját a 2:1 arányú komplex egyensúlyi állandójának (K2) és egy 

faktornak (f) a szorzataként írtuk fel. Hasonló egyszerűsítést végeztünk a komplexek 

spektrumánál is, az egyes komponensek moláris abszorpciós koefficiensét a következőképpen 

felírva: 

8SCAMK ⋅ε  

82 SCAMK ⋅ε  

sokadikSCAMKSCAMK εεε += ⋅⋅ 88 23
 

sokadikSCAMKSCAMK εεε += ⋅⋅ 88 34
 

… 

sokadikSCAMKSCAMK εεε += ⋅⋅ 88 87
 

A számítást az egyes ionerősségeknél külön-külön végeztük, két lépésben: (1) először 

csak 1:1 és 2:1 arányú komplexek feltételezésével illesztettünk, (2) majd a második lépésben 

a nyolcféle komplex feltételezésével pontosítottuk a 2:1 komplex spektrumát, és 

meghatároztuk az egyensúlyi állandók értékét. A kettőnél több MK-et tartalmazó komplexek 

spektrumának meghatározásához külön oldatsorozatot készítettünk, ahol 4·10-6 M MK 

koncentráció mellett 0-10-5 M koncentrációig változtattuk a SCA8 koncentrációját.  

A komplexek spektruma és a Debye-Hückel egyenesek a III-23. ábrán láthatók. Az 

I = 0 ionerősségnél kapott egyensúlyi állandókra 0
1K = 5,4·106 M és 0

2K = 1,2·107 M, az 

f-faktor értékére 0,7 adódott. A vizsgált oldatsorozatnál a számított és mért abszorbanciák 

különbsége kb. 4%-a a mért értékeknek. 
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III-23. ábra. A számítás eredménye MK·SCA8, MK2·SCA8 és MKn·SCA8 (n = 3, .., 8) 
komplexeket feltételező modell alapján. 

A sokféle komplexet feltételező modell segítségével nagyon hasonló egyensúlyi 

állandó értékeket számítottunk, ami azt mutatja, hogy az 1:1 és 2:1 arányú komplexeket 

feltételező modell is megfelelően leírja a vizsgált rendszereket. A kétféle modell alapján 

számított MK-SCA8 komplexek spektruma is csak kis eltéréseket mutat, a MK2·SCA8 

komplex esetén találtunk jelentősebb epszilon-különbséget (12%), míg az 1:1 komplex 

1,5%-os egyezést mutat. 

 MK-dimer vizsgálata az abszorpciós spektrumok alapján 

Feltételezve, hogy a 2:1 arányú komplex esetén festék dimer keletkezik, az 

abszorpciós és emissziós spektrumok alapján kívántunk következtetni a keletkező dimer 

lehetséges szerkezetére. 

Ismert, hogy a dimerizáció során bekövetkező spektrális változások a molekulák 

közötti elektromos kölcsönhatások következtében alakulnak ki. A két festékmolekula 

alapállapotú hullámfüggvényét 1φ - és 2φ -vel, a szingulett gerjesztett állapotú 

hullámfüggvényt 1φ′ - és 2φ′ -vel jelölve, a dimerre felírható alapállapotú hullámfüggvény:  

210 φφΨ ⋅= .  (III.29) 

A dimer gerjesztett állapota felhasad egy szimmetrikus ( +Ψ ) és egy aszimmetrikus 

( −Ψ ) állapotra, melyben a dimert alkotó molekulák átmeneti momentuma egymással 

megegyező, illetve ellentétes irányba mutat; a két állapot különböző energiával rendelkezik: 
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)( 21212
1 φφφφΨ ′⋅+⋅′⋅=+ , (III.30) 

)( 21212
1 φφφφΨ ′⋅−⋅′⋅=− . (III.31) 

A molekuláris exciton elmélet alapján172 a dimerek két ideális szerkezettel jellemezhetők 

(III-24. ábra):  

1. Szendvics dimer, ahol a két molekula egymás fölött helyezkedik el. Ebben az esetben 

a +Ψ függvényű állapot, vagyis a megegyező irányú átmeneti momentummal rendelkező 

monomerek gerjesztett állapota magasabb energiájú lesz az ellentétes elrendezésű monomerek 

gerjesztett állapotához képest. A 0Ψ → −Ψ  átmenet tiltott az ellentétes irányú momentumok 

miatt, a 0Ψ → +Ψ  átmenet pedig nagyobb intenzitású, mint a monomer φφ ′→  átmenete. 

Ennek eredményeképpen az abszorpciós spektrumban egy új sáv (ún. H-sáv) jelenik meg a 

monomer sávjához képest a kisebb hullámhosszak felé eltolódva. 

2. Head-to-tail (fej-láb) dimer, ahol a monomerek egymás mellett helyezkednek el. A 

+Ψ állapot ebben az esetben kisebb energiájú, mint a −Ψ , és mivel csak a 0Ψ → +Ψ  átmenet a 

megengedett, ezáltal batokróm eltolódású, ún. J-sáv jelenik meg.  

A valóságban a két ideális elrendeződés egyszerre van jelen, így mind a két sáv megjelenik a 

dimer spektrumában. 

 
 

III-24. ábra. Festék dimerek szerkezete és energiaállapotai; fent: H-típusú, lent: J-típusú 
dimer. 
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Antonov és munkatársai számos festék dimerizációját vizsgálták (metilénkék, akridin 

narancs, níluskék, rhodamin 6G, stb.), melyek mindegyike központi heteroatomot tartalmazó, 

három gyűrűből álló kondenzált aromás szerkezettel rendelkezik.162 Az abszorpciós 

spektrumokat Gauss-görbék szuperpozíciójával leírva meghatározták a dimerizációs állandót 

és a monomer, illetve a dimerek spektrumát. A metilénkék dimerizációs állandójára 

logKD = 3,6 adódott, illetve a számítások szerint a monomer maximuma λM = 664 nm, a dimer 

két típusának maximuma λD,H = 605 nm, λD,J = 677 nm hullámhossznál található. 

Kiszámították a dimerben lévő festékmolekulák közötti távolságot (R = 6,6 Å) is. 

Eredményeik alapján arra következtettek, hogy a festék-dimerre a szendvics-szerkezet 

jellemző, melyben a gyűrűk fordítva helyezkednek el, vagyis az egyik monomer N-atomja a 

másik monomer S-atomjához kerül közel (III-25. ábra).  
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III-25. ábra. A H- (szendvics) típusú dimer szerkezete. 

A MK-SCA6 és MK-SCA8 rendszerek 2:1 arányú komplexei esetén sávfelbontást 

végeztünk, hogy megállapítsuk a komplexben jelenlévő festék-dimerek lehetséges 

szerkezetét. A sávfelbontást hullámszám skálán végeztük, a spektrumokat három Gauss 

görbével tudtuk közelítőleg leírni. A SCA6 esetén 613 nm-nél, illetve a SCA8 esetén 609 nm-

nél lévő sáv két Gauss görbe összege, melyek ugyanolyan maximummal rendelkeznek, tehát 

ugyanahhoz a komponenshez rendelhetőek. A 670, illetve 666 nm-hez rendelhető harmadik 

Gauss görbe jól elkülönül az előző kettőtől (III-26. ábra). Ez alapján feltételezhetjük, hogy a 

MK2·SCA6 esetén 609 nm-nél, a MK2·SCA8 komplexnél 613 nm-nél jelentkező abszorpciós 

sáv a H-típusú dimernek, a 670, illetve 666 nm-es sávja pedig a J-típusú dimernek feleltethető 

meg. 
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III-26. ábra. A MK2·SCA6 és MK2·SCA8 spektrumok sávfelbontása Gauss-görbékkel. 

 Fluoreszcencia spektrumok értelmezése 

Az emissziós spektrumok kevéssé karakterisztikus volta miatt az illesztéses eljárás az 

egyensúlyi állandók esetén nem hozott elfogadható eredményt. Az abszorpciós spektrumok 

alapján meghatározott egyensúlyi állandók értékeivel azonban a fluoreszcencia spektrumok 

esetén is elvégeztük a számításokat a komplexek spektrumának meghatározása céljából. Az 

eredmények azt mutatták, hogy míg az 1:1 arányú komplex nem fluoreszkál, a 2:1 arányú 

komplex meglepő módon emisszióval rendelkezik, mely a tiszta festék fluoreszcencia 

intenzitásának 0,3-0,5-szöröse.  

A keletkező H-dimerrel kapcsolatban a legtöbb tanulmány megállapította, hogy nem 

mutat emissziót.173 Lau és munkatársai a SCA4 tiazolnaranccsal (TO) kialakított komplexe 

esetén azonban ennek ellentmondó viselkedést tapasztaltak.174 A TO abszorpciós spektrumán 

az 500 nm a monomer, a 472 nm a dimer elnyelési maximumának felel meg, a 429 nm-hez 

pedig a kettőnél több festékmolekulát tartalmazó H-aggregátum tartozik. Méréseik során 

növekvő SCA4 koncentráció hatására a monomer és a dimer abszorpciós sávja eltűnt, és 

megjelent a H-aggregátumnak megfelelő csúcs. A fluoreszcencia spektrumok esetén azonban 

ezzel párhuzamosan az intenzitás növekedését tapasztalták. Elméletük szerint ez azzal 

magyarázható, hogy a dimer 0Ψ → −Ψ  tiltott átmenete is kismértékben gerjesztődik, ami az 

abszorpciós spektrumon látható is, hiszen 562 nm-nél kismértékű abszorbancia-növekedést 

tapasztaltak. Elméletük ellenőrzéseképpen 429 és 562 nm-en detektálva gerjesztési 

spektrumokat vettek fel, melyek egyformáknak adódtak. Ugyanezt Rösch és munkatársai 
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különböző merocianin festékeknél is tapasztalták,175 ahol a festék koncentrációjának 

növelésével keletkező dimer fluoreszcenciája nőtt, a dimerhez tartozó tiltott átmenet pedig 

szintén megjelent az abszorpciós spektrumban. Mindkét esetben a monomer kis 

kvantumhatásfokkal rendelkezik (≈ 0,001), így bár a monomer S0-S1 átmenetének gerjesztése 

nagyobb valószínűségű, mégis fluoreszcencia növekedést eredményez az aggregátum 

kialakulása.  

Az általunk vizsgált MK-SCA8 rendszer esetén az abszorpciós spektrumon 740 nm 

körül a SCA8 koncentrációjának növelésével növekvő, majd csökkenő abszorbanciát 

tapasztaltunk (III-27. ábra).  
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III-27. ábra. A MK-SCA8 rendszer abszorpciós spektrumai, [MK]0 = 2⋅10-6 M, [SCA8]0 = 
(a) 0 (b) 1⋅ 10-7 (c) 4,6⋅10-7 (d) 2,2⋅10-6 (e) 1⋅10-5 (f) 2,2⋅10-5 (g) 1⋅10-4 M. 

A megjelenő sáv a kis SCA8 koncentrációknál lévő, 2:1 arányú komplexben kialakuló 

MK-dimer tiltott átmenetével feleltethető meg. Mivel a monomer fluoreszcencia 

kvantumhatásfoka esetünkben 0,02, emellett a dimer 735 nm-es elnyeléséhez tartozó 

emissziója jóval kisebbnek adódik, így növekvő SCA8 mennyiséggel csökkenő 

fluoreszcencia intenzitást mértünk. Az elmélet tehát magyarázatot ad a 2:1 arányú komplex 

emissziójára és a fluoreszcencia intenzitás monoton csökkenésére. 
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A MK-SCAn rendszerrel kapcsolatos korábbi eredmények 

Zhou és munkatársai MK-SCA4 és MK-SCA6 rendszereket tanulmányoztak, 

modelljükben azonban csak 1:1 komplex kialakulását feltételezték. Számításaikat az 

emissziós spektrumok alapján végezték el, melynek során az ionerősség hatását nem vették 

figyelembe. Kutatásuk a K3 vitamin kimutatására irányult, melynek során a vitamin 

kiszorította a MK festéket a MK-SCAn komplexből, ami a fluoreszcencia intenzitás 

növekedését okozta.38 A MK-SCA6 spektrumokon a növekvő SCA6 koncentrációval 

megjelenő 606 nm-es sávot a MK dimer elnyelésével azonosították, a gazda-vendég komplex  

kialakulásával párhuzamosan tehát a MK dimerizálódását feltételezték. 

Wang és kutatócsoportja szulfonált ciklodextrin (SCD), illetve DNS gazdamolekulák 

és a MK kölcsönhatását vizsgálták. Mindkét gazdamolekula esetén az általunk mértekhez 

hasonló spektrális változásokat tapasztaltak. Az abszorpciós spektrumok csökkenő, majd 

növekvő és a nagyobb hullámhosszak felé tolódó tendenciája, és a fluoreszcencia intenzitás 

fokozatos csökkenése alapján a MK kétféle kötődését feltételezték. Egyrészt a MK 

elektrosztatikus kölcsönhatás révén kötődhet a SCD szulfát-, illetve a DNS foszfát-

csoportjához, másrészt a SCD gyűrű belsejében, illetve a DNS két szála között helyezkedhet 

el. Eredményeink alapján azonban elképzelhető, hogy a spektrális változások inkább az 1:1 

komplex mellett kialakuló 2:1 arányú komplex (pl.MK2·SCD) jelenlétével magyarázhatók.62  

III.1.4.4. Tranziens abszorpciós vizsgálatok 

A MK-SCA6 és MK-SCA8 rendszerek esetén megvizsgáltuk a szulfokalixarének 

hatását a MK triplett állapotára. Előzetes feltételezéseink szerint csak a festéktől vártunk 

triplett jelet, így a számításaink során meghatározott szabad MK koncentráció és a tranziens 

abszorbancia között lienáris összefüggést vártunk, mellyel meg kívántuk erősíteni 

számításaink helyességét. 

A triplett állapotú MK kioltási mechanizmusa, élettartama számos tanulmány témája. Ennek 

egyik oka az, hogy a triplett MK kiválóan alkalmazható fotoszenzibilizátorként, hiszen 

jelenlétében nagy hatásfokkal (≈ 0,5) képződik szingulett oxigén (1O2), így fotodinamikus 

terápiában rákos sejtek pusztítására alkalmazható.68 Az oxigénen kívül számos egyéb kioltó 

hatását is vizsgálták a MK triplettre, például vas(II)-komplexeket,176 az alapállapotú MK 

molekulát,177 és hidrogén-peroxidot.178  
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A szulfokalixarének hatásának vizsgálatára 4·10-6 M MK koncentrációjú oldatokat 

készítettünk, melyeknél RRS-mérésekkel ellenőriztük, hogy a kis SCAn koncentrációknál 

nincs MK aggregáció. Oldatainkban I = 8,2·10-3 M ionerősséget és a III.1.1.1. fejezetben 

ismertetett pH értékeket állítottuk be.  

Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a SCA6 és SCA8 rendszernél alkalmazott 

különböző összetételű foszfát puffer jelentősen befolyásolja a szulfokalixarén nélküli, tisztán 

a festéket tartalmazó oldatban a MK triplett élettartamát. A puffer nélküli oldat esetén 90 µs 

élettartamot mértünk, mely az irodalmi adatokhoz hasonló érték (70-90 µs),178 a pufferelt 

oldatokban azonban az élettartam drasztikus csökkenését tapasztaltuk, 23 (pH = 7,4), illetve 7 

µs (pH = 6,5) értékeket detektáltunk.  

Fasani és munkatársai 7-amino-6-fluorokinolonok fotoreakciójának vizsgálata során a 

vegyület triplett állapotának a foszfát puffer általi elektron-transzfer mechanizmusú kioltását 

tapasztalták. Becsléseik szerint a foszfát puffer alkotói közül, nagyobb potenciálja révén, a 

H2PO4
--ion az erőteljesebb kioltó.179 A III-28. ábrán az egyes pH értékeknél alkalmazott 

pufferösszetételt vetettük össze a mért élettartamok reciprokával.  
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III-28. ábra. Az egyes pH értékeknél mért MK triplett élettartamok reciproka és a puffer 
összetétele közötti összefüggés. 

Mivel a H2PO4
--ion mennyisége hasonlóképpen változik, mint az élettartam reciproka, 

feltételeztük, hogy esetünkben is a H2PO4
-
 -ion a felelős a kioltásért. A H2PO4

- koncentráció – 

élettartam-reciprok értékekre illesztett egyenes meredeksége 108 M-1s-1 (III-29. ábra). A 

változó SCAn koncentráció módosítja a H2PO4
- koncentrációt, mely a szulfokalixarén 

molekulák kioltó hatásának vizsgálatánál zavaró lehet. A mérések során alkalmazott SCA6 és 
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SCA8 koncentrációk mellett azonban a H2PO4
- koncentráció változásából adódó élettartam 

változás elhanyagolhatónak tekinthető. 
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III-29. ábra. A H2PO4

- kioltó hatása a MK triplett állapotára. 

A SCA6 hatása a MK triplett állapotára 

A MK-SCA6 rendszer villanófény fotolízises mérése során a lecsengési görbék 

mellett transziens abszorpciós spektrumot is felvettünk. A SCA6 koncentráció növelésével a 

tranziens abszorbancia csökkenését és ezzel párhuzamosan az élettartam rövidülését 

tapasztaltuk (III-30. ábra).  
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III-30. ábra. A MK-SCA6 rendszer triplett lecsengési görbéi és tranziens spektrumai; [MK]0 
= 4·10-6 M, (A) [SCA6]0 = (a) 0, (b) 10-6, (c) 4,6·10-6, (d) 2·10-5, (e) 10-4 M, λdet = 415 nm; (B) 
[SCA6]0 = (a) 0, (b) 10-5, (c) 10-4 M. 
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A tranziens abszorpciós spektrumon az intenzitás csökkenésén kívül egyéb 

karakterisztikus változás nem látható. A pozitív sávok 415 és 820 nm-nél a triplett 

elnyelésének feleltethetők meg, a 664 nm-es negatív sáv a szingulett alapállapot elnyelése 

miatti intenzitás-csökkenés eredménye.  

A 415 és 820 nm-en mért lecsengési görbék egy exponenciálissal jól leírhatóak voltak. 

A bemért kalixarén-koncentráció függvényében ábrázolt reciprok élettartamokra egyenes 

illeszthető, melynek meredeksége 8·109 M-1s-1 (III-31. ábra). 

Mindezek alapján megállapítottuk, hogy a SCA6 hatására a MK triplett állapotának 

dinamikus, diffúziókontrollált kioltása történik. Emellett a komplex gerjesztését követő 

statikus kioltást is meg kell említenünk, mely szintén jelen van a folyamat során.  
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III-31. ábra. A SCA6 kioltó hatása a MK triplett állapotára, illetve egy exponenciális 
illesztése a lecsengési görbékre. A lecsengési görbék koncentrációi: [MK]0 = 4·10-6 M, (A) 
[SCA6]0 = (a) 0, (b) 4,6·10-6, (c) 2·10-5 M, λdet = 415 nm. 
 

A kezdeti tranziens abszorbancia (∆A0) a vizsgált tartományban elnyelő triplett 

állapotú molekulák koncentrációjától függ. A spektrumok alapján feltételeztük, hogy a 

komplexek nem járulnak hozzá a tranziens elnyeléshez, így a ∆A0 értékek és a szabad MK 

koncentrációja között lineáris összefüggés várható. Ennek ellenőrzésére szükség van a szabad 

MK koncentráció ismeretére, melyet az adott ionerősségnél a III.1.3.2. fejezetben leírt módon 

meghatározott egyensúlyi állandók segítségével számítottuk. Az így kapott pontokra jó 

közelítéssel egyenes illeszthető, a triplett jelet tehát csak a MK szolgáltatja (III-32. ábra). 

Mindez közvetve igazolja az egyensúlyi állandók számításának helyességét. 
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III-32. ábra. A MK-SCA6 rendszer kezdeti tranziens abszorbanciája a számított szabad MK 
koncentráció függvényében, λdet = 415 nm. 

A SCA8 hatása a MK triplett állapotára 

A MK-SCA8 rendszer aggregációs sajátságai a triplett eredmények kiértékelésénél is 

problémát okoztak. A kettőnél több MK molekulát megkötő komplexek esetleges jelenléte 

miatt a pontok nem illeszkednek egy egyenesre (III-33. ábra).  
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III-33. ábra. A MK-SCA8 rendszer kezdeti tranziens abszorbanciája a számított szabad MK 
koncentráció függvényében, λdet = 415 nm. 
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A SCA8 molekula esetén erőteljesebb kioltást tapasztaltunk, a kioltási együttható értékére 

1,6·1010 M-1s-1 adódott (III-34. ábra). 
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III-34. ábra. A SCA8 kioltó hatása a MK triplett állapotára. 

 A dinamikus kioltás mechanizmusa 

A kioltás több módon is megvalósulhat. A dinamikus kioltás két legvalószínűbb útja 

az elektron vagy az energia transzfer, a komplexen belüli statikus kioltás esetén egyéb 

(spínváltó, ill. hidrogén-átadás) folyamat sem kizárható.  

Elektron transzfer esetén fényelnyelés hatására a molekula oxidációs és redukciós 

potenciálja megváltozik. Attól függően, hogy a gerjesztett molekula elektront vesz fel, vagy 

elektront ad le, megkülönböztetünk oxidatív és reduktív elektronátadást, melyet a 

reakciópartner oxidáló és redukáló képessége határoz meg. Az elektronátadás során a 

gerjesztett részecske élettartama csökken. Az elektron akceptor (A) és az elektrondonor (D) 

közötti reduktív elektronátadás a következő reakciósémával írható le: 

A + D → νh  A* + D  → anszferelektrontr  A·- + D·+  (III.32) 
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A standard szabadentalpia változás (∆Gº) a Rehm-Weller egyenlettel180 adható meg: 

( )
r4

e-∆EEEe∆G
2

00redox πε
−−=o ,  (III.33) 

ahol  Eox a donor oxidációs potenciálja [V] 

Ered az akceptor redukciós potenciálja [V] 

∆E00 a gerjesztett és az alap állapot legalsó vibrációs szintje közötti energia-

különbség [J], 

e az elektron töltése [C], 

ε az oldószer dielektromos állandója [AsV-1m-1], 

r az ionok közötti távolság [m]. 

A Coulomb-féle energiatag (
r4

e2

πε
) poláris oldószerekben elhanyagolható a többihez képest. 

Az egyes redoxipotenciálokat elektrokémiai mérésekkel határozzák meg. 

Az energia transzfer esetén a gerjesztett molekuláról a kioltó felé energia átadás 

történik, ha a molekula gerjesztett és alapállapotának multiplicitása különbözik, spinváltó 

átmenettel, ha megegyezik, belső konverzióval. Az előző jelölésekkel a következő 

reakcióegyenletek írhatók fel: 

A → νh  A* (III.34) 

A* + D  → nszferenergiatra D* + A (III.35) 

A MK-SCAn rendszerek esetén az energia transzfer a MK molekuláról a 

szulfokalixarénekre a MK triplett energiájának alacsony volta miatt (∆E00 = 138 kJmol-1) 

kizárható, így a kioltás mechanizmusa fotoindukált elektron transzferrel magyarázható. A 

fenolátról (PhO-) induló reduktív elektronátmenet egyenlete tehát a következő: 

00
00 ∆E)](MK/MKE)/PhO(PhOe[E∆G −−= •−•o .  (III.36) 

A •MK/MK pár redox potenciálja -0,23 V a normál hidrogén elektródhoz képest.176 A 

kalixarének redox potenciálja nem ismert, ezért közelítő becslésként a fenolát anion értékét 

vettük, mely 0,86 V.181,182 A ∆Gº ezekkel az értékekkel számolva -33 kJmol-1-nek adódott, 

mely hatékony fotoindukált elektron transzfer folyamatra utal. 
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III.2. A spiropirán fotokróm vegyület és fémkomplexeinek 

fotofizikai és fotokémiai vizsgálata 

III.2.1. Az alapvegyület fotokromizmusa 

Munkánk során a BIPS alapvegyület zárt és nyitott formája közötti egyensúlyt, illetve 

a nyitott forma fémionokkal kialakított komplexeit vizsgáltuk. Méréseinkhez olyan oldószerre 

volt szükség, melyben mind a fotokróm vegyület, mind a fém-perklorátok jól oldódnak. A 

korábbi kutatások során gyakran alkalmazott acetonitril oldószer helyett acetont 

alkalmaztunk, mert acetonitrilben jóval lassabb komplexképződést tapasztaltunk. 

A BIPS acetonos oldatában az egyensúly a zárt formának kedvez, ami az oldat 

halvány színében is megmutatkozik. Az UV-besugárzás az egyensúlyt a nyitott forma 

irányába tolja el, aminek hatására az oldat lila színűvé válik. A megvilágítás megszűnte után a 

rendszer visszaalakul az egyensúlyi állapotába, az oldat ismét elhalványodik. A folyamatos 

UV-besugárzás a stacionárius állapot elérésekor konstans abszorbanciát eredményez, melynek 

nagysága függ a mérés körülményeitől (besugárzó lámpa erőssége, hőmérséklet, oldószer 

polaritása, az anyag koncentrációja) és a vizsgált vegyület kinetikai jellemzőitől (a 

gyűrűfelnyílás és gyűrűzáródás sebességi együtthatója). 

Az UV-besugárzás hatását 10-4 M BIPS-oldat segítségével vizsgáltuk, mely jól 

mérhető spektrális változásokat eredményezett. Az abszorpciós spektrumok esetén csak a 330 

nm fölötti tartományt tudtuk nyomon követni az oldószer elnyelése miatt (III-35. ábra). 

Megvilágítás előtt az egyensúlyi oldatban a látható tartományban rendkívül kismértékű 

elnyelés tapasztalható, az UV-tartományban pedig 339 nm-nél egy sáv jelenik meg. UV-

besugárzás hatására a látható tartományban 565 nm-es maximummal intenzív abszorbancia-

növekedést tapasztalunk, ezzel párhuzamosan a 339 nm-es sáv kismértékű növekedését és 9 

nm-es batokróm eltolódását láthatjuk. A megvilágítás megszüntetése után a magára hagyott 

rendszer visszaalakul a kiindulási állapotába, aminek során visszakapjuk az egyensúlyi 

spektrumot, ez bizonyítja a folyamat reverzibilis jellegét. A látható tartományban besugárzás 

közben és azt követően az abszorpciós spektrumokon sáveltolódást nem tapasztaltunk. Az 

UV-tartományban 335 nm körül izobesztikus pont jelenik meg a mérés során (III-36. ábra). 
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III-35. ábra. A BIPS UV-besugárzás közben (A) és után (B) mért abszorpciós spektrumai 
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III-36. ábra. Izobesztikus pont a BIPS UV-besugárzása során. 

A spektrális változások alapján elmondhatjuk, hogy az UV-tartományban mind a 

nyitott, mind a zárt forma elnyel. A látható tartományban a merocianin forma elnyelési 

maximuma a mérés során nem változik, illetve a spektrumon izobesztikus pont található, 

mindez két speciesz jelenlétére utal, a zárt forma mellett tehát a nyitott formának csak egyféle 

cisz-transz izomere van jelen az oldatban, amit kvantumkémiai számítások is igazolnak.183  

 

Az 565 nm-en mért kinetikai görbén UV-besugárzás közben a maximális abszorbancia 

elérése után enyhe abszorbancia-csökkenés látható, mely az anyag kismértékű 

fotodegradációjára utal (III-37. ábra, A).184  
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III-37. ábra. A BIPS kinetikája 565 nm-en; (A) UV besugárzás közben és után, (B) illesztés 
a visszaalakulás kinetikájára. 

A visszaalakulás kinetikája elsőrendű, az illesztett exponenciális egyenlet a következőképpen 

írható fel: 

A = Ae + (A0-Ae)e-t/τ,  (III.37) 

ahol  Ae az egyensúlyi abszorbancia, 

A0 az abszorbancia a t = 0 időpontban, 

τ az időállandó [s]. 

Az illesztett görbe a mért pontokat jól leírja (III-37. ábra, B). A mérést több, hasonló 

koncentrációjú oldattal is megismételtük, hogy a reprodukálhatóságot ellenőrizzük. Az 

eredményeket összegezve a termikus visszaalakulás kinetikája τMC = 144 ± 7 s időállandóval 

jellemezhető, mely jó egyezést mutat az irodalmi eredményekkel (136 s).185  

III.2.2. A fémion-komplexek egyensúlyi és kinetikai vizsgálata 

A BIPS fémionokkal kialakított komplexeinek egyensúlyi és kinetikai vizsgálatához 

olyan oldatokat készítettünk, melyekben állandó BIPS koncentráció mellett változtattuk a 

fémion koncentrációját.  

Kísérleteink során a vizsgált fémsók közül a Mg2+-ion mellett tapasztaltunk 

jelentősebb komplexképződést, egyensúlyi vizsgálatainkat ezért ezzel a fémionnal kezdtük. A 

különböző Mg2+-koncentrációjú oldatok esetén azt tapasztaltuk, hogy rendkívül lassan, több 

nap alatt állt be az egyensúly, melyhez nagy fémion-feleslegre és az oldatok 30°C-on való 

termosztálására volt szükség (III-38. ábra).  
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III-38. ábra. A BIPS titrálása Mg2+-ionnal, [BIPS]0 = 10-4 M, [Mg2+]0 = (a) 0 M, (b) 10-2, (c) 
2·10-2, (d) 5·10-2, (e) 10-1, (f) 2·10-1, (g) 4·10-1 M; 2 mm-es küvettában, 30°C-on. 

A vizsgált rendszer két szimultán egyensúllyal írható fel. Az első folyamatban a zárt és 

a nyitott forma tart egyensúlyt egymással, mely K1 egyensúlyi állandóval és k1, k-1 sebességi 

együtthatókkal jellemezhető. A második folyamatban a nyitott forma a fémionnal komplexet 

képez, melynek stabilitási állandója K2, a folyamat sebességi együtthatói k2 és k-2. Az irodalmi 

eredmények alapján feltételezzük, hogy a zárt forma nem alakít ki komplexet a fémionokkal. 

k-1

k1

k2

k-2

SP MC

Men+·MC

(K1)

(K2)MC + Men+

 

Az egyes lépések sebességi együtthatóinak viszonya határozza meg a teljes folyamat 

sebességét. Amennyiben az egyik egyensúlyt jóval kisebb sebességi együtthatók jellemzik, 

mint a másikat, sebességmeghatározó lépéssé válik. A továbbiakban ezért kísérleteket 

végeztünk a két egyensúly sebességi viszonyának vizsgálatára, mellyel megmagyarázhatjuk a 

lassú komplexképződést.  

 

A BIPS oldatból UV-besugárzás segítségével merocianin formát állítottunk elő, majd 

közvetlenül a besugárzás megszűntetése után, erős mágneses kevertetés mellett Mg2+-iont 

mértünk az oldathoz (III-39. ábra). A történéseket fotométerrel nyomon követtük, a 

(III.38) 

(III.39) 
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spektrumokat 0,1 s-ként mérve. Az ábrán látható, hogy az oldatban lévő nyitott forma 

pillanatszerűen, pár tized másodperc alatt komplexet képez, ami gyakorlatilag az oldatok 

elkeveredésének idejével megegyező időtartam. A komplex mennyisége ezt követően lassú 

ütemben fokozatosan tovább nő. Mindez azt mutatja, hogy az oldatban lévő nyitott forma és a 

fémion közötti gyors komplexképződés az első egyensúlyt a nyitott forma keletkezése 

irányába tolja el, ez utóbbi azonban jóval lassabb folyamat. A későbbiekben (III.2.3.2. fejezet) 

részletezett tranziens abszorpciós méréseink szerint a komplexképződés sebességi 

együtthatója 107 M-1s-1, amely mellett az 5,9·10-6 s-1 együtthatóval jellemezhető 

gyűrűfelnyílás sebessége elhanyagolhatóvá válik. A folyamat sebességmeghatározó lépése 

tehát a termikus gyűrűfelnyílás.  
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III-39. ábra. A spektrumok időbeli változása az Mg·MC komplex kialakulása során (a fémsó 
hozzáadásának időpontja: t = 0 s), [BIPS]0 = 10-4 M, [Mg2+]0 = 2·10-4 M. 

A fémionok hatását az alapvegyület fotokromizmusára a Mg2+- és a Ca2+-ion esetén 

mutatjuk be. A III-40. ábrán látható, hogy a növekvő fémion-koncentráció az UV-besugárzás 

utáni termikus visszaalakulást egyre jobban lassítja, vagyis a fémion a nyitott formát 

stabilizálja.  
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III-40. ábra. A Mg2+- és a Ca2+-ion hatása az UV-besugárzás utáni termikus visszaalakulás 
kinetikájára, [BIPS]0 = 10-4 M; [Mg2+]0 = (a) 0, (b) 10-3, (c) 1,25·10-3, (d) 2·10-3, (e) 5·10-3 M, 
[Ca2+]0 = (a) 0, (b) 10-3, (c) 2·10-3, (d) 3·10-3, (e) 5·10-3 (f) 2·10-2 M. Az ábrán normált 
abszorbancia értékek vannak feltüntetve. 

A termikus gyűrűzáródás kinetikája az alapvegyülethez hasonlóan a komplexek esetén 

is egy exponenciálissal leírható volt. Az egyes fémion-koncentrációkhoz tartozó időállandó 

értékeket a III-10. táblázat mutatja. Látható, hogy Mg2+-ion jelenlétében a visszaalakulás az 

egyes koncentrációknál jóval nagyobb időállandókkal jellemezhető, mint a Ca2+-ion esetén, 

mely a merocianin forma és a Mg2+-ion közötti kölcsönhatás erősebb jellegére utal. 

III-10. táblázat. A termikus visszaalakulás kinetikájának időállandói különböző Mg2+- és 
Ca2+-koncentrációk esetén, [BIPS]0 = 10-4 M. 

[Mg2+]0 [M] Időállandó [s] [Ca2+]0 [M] Időállandó [s] 

10-3 8·102 10-3 3,7·102 
1,25·10-3 1,1·103 2·10-3 5,8·102 

2·10-3 1,7·103 2,5·10-3 6,7·102 
5·10-3 5,7·103 3·10-3 7,4·102 
2·10-2 3·104 5·10-3 1,2·103 

- - 10-2 2·103 
- - 2·10-2 3,5·103 
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III.2.3. A vizsgált szimultán rendszer részfolyamatainak egyensúlyi és kinetikai leírása 

Munkánk során a két, egymást követő egyensúlyi folyamatból álló rendszer teljes 

egyensúlyi és kinetikai felderítését végeztük el, melynek során meghatároztuk az egyes 

részfolyamatokra jellemző egyensúlyi állandókat és a sebességi együtthatók értékét.  

Először a spiro- és a merocianin forma közötti egyensúly leírását ismertetjük, majd a 

meghatározott paraméterek felhasználásával a második egyensúlyi folyamatot jellemezzük. 

III.2.3.1. A zárt és nyitott forma egyensúlyának vizsgálata 

A BIPS két formája közötti egyensúly vizsgálatához szükséges a két forma 

abszorpciós spektrumának – εSP(λ) és εMC(λ) – ismerete. Míg a spiropirán forma spektruma az 

egyensúlyi oldatokból könnyen meghatározható, mert az egyensúly a zárt formának kedvez, 

addig a termodinamikailag instabil merocianin esetén nehézségekbe ütközünk. A nyitott 

forma spektrumának meghatározásához olyan oldatra lenne szükség, melyben a nyitott forma 

koncentrációja ismert. A következőkben az eddig alkalmazott módszereket tekintjük át 

röviden, majd ismertetjük az általunk kidolgozott új meghatározási módot. 

Korábbi módszerek a nyitott forma abszorpciós spektrumának meghatározására 

A különböző fotokróm vegyületek merocianin-spektrumának meghatározása során az 

egyik probléma, hogy a nyitott forma instabil lévén a mérés ideje alatt visszaalakul a zárt 

formába. Ennek kiküszöbölésére a besugárzást alacsony (T < -60°C) hőmérsékleten végzik, 

aminek következtében a termikus visszaalakulás sebessége elhanyagolhatóvá válik.186 A 

nyitott forma pontos koncentrációjának ismerete érdekében nagy intenzitású fényforrással (pl. 

lézerrel) végzik az UV-besugárzást, és feltételezik, hogy az összes zárt formát átalakították 

nyitott formába. Ezek a megoldások azonban számos hátrányos következménnyel járnak, pl. 

az alacsony hőmérséklet elérése speciális eszközigényű, az erős besugárzás pedig jelentős 

fotodegradációt okozhat. Ezen kívül az UV-fény nemcsak a zárt forma gyűrűfelnyílását, 

hanem valamilyen mértékben a gyűrű visszazáródását is okozza,74 így valójában UV-

besugárzással nem lehet az összes zárt formát átalakítani. 

A különböző fotokróm vegyületek nyitott formájára jellemző εMC(λ) értékek 

meghatározását ezért gyakran a kinetikai paraméterek felhasználásával, illesztéses eljárással 

végzik,187,188 a következő monomolekuláris reakció alapján: 
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φSP-MC, k1

φMC-SP, k -1

SP MC

 

ahol MCSP−φ  és SPMC−φ  a besugárzás hatására bekövetkező SP → MC és MC → SP 

átalakulás hatásfoka. 

A zárt forma koncentrációjának időbeli változására a következő egyenlet írható fel: 

( ) [MC][SP][MC][SP]
dt

d[SP]
0 SPMCMCSPMCSPMCSPMCSP kkFI −−−− +−′−′′=− εφεφl  (III.41) 

ahol  I0 a monokromatikus besugárzás foton-fluxusa [mol·dm-3·s-1], 

F a fotokinetikus faktor: 
A

F
A

′
−

=
′−101 , ahol A az abszorbancia, 

l  az optikai úthossz [cm], 

(’) jelöli a besugárzás hullámhosszán lévő paramétereket. 

Az abszorbancia a detektálás, illetve a mérés hullámhosszán a két forma elnyelésének 

összegével fejezhető ki, 

 

( )[SP][SP] 0 −+= cA MCSP εε  (III.42) 

ahol c0 a kezdeti koncentráció. 

Az εMC(λ) meghatározásához különböző besugárzási és detektálási hullámhosszaknál mért 

kinetikai görbéket illesztenek a fenti két egyenlet alapján.  

A módszer egyik hátránya, hogy sok mérést igényel, hiszen az eredmények annál 

pontosabbak, minél több hullámhosszon történik a besugárzás/detektálás (legalább két 

hullámhosszon történő besugárzás szükséges). A kapott értékek megbízhatóságát csökkenti, 

hogy az átalakulások hatásfokát függetlennek tekinti a besugárzás hullámhosszától, noha a 

kísérleti tapasztalatok ennek ellentmondanak. A módszer hátránya az is, hogy az egyes 

részfolyamatok (a kinetikai görbék mérése, az I0 meghatározása) bizonytalansága összeadódik 

a meghatározás során. Ennek ellenére gyakran alkalmazzák különböző fotokróm származékok 

esetén a nyitott forma spektrumának meghatározására. 

(III.40) 



 94

Egyes kutatók a probléma megoldására a merocianin formát különböző reagensek 

segítségével stabilizálják. Ennek egyik módszere, hogy a nyitott forma hidroklorid sóját 

állítják elő, melyből szerves bázis segítségével szabadítják fel a nyitott formát. A reakciót a 

mintatartóban végzik, így εMC(λ) közvetlenül mérhető.189 Másik megoldásként rögtön egy 

oldat abszorpciós spektrumának megmérése után, KBr-ot alkalmazva, fagyasztva szárítással 

nyerik ki az oldatból a szilárd nyitott formát. A mintát pasztillázás után IR spektroszkópiával 

vizsgálják az összetétel meghatározására. A módszer során feltételezik, hogy a fagyasztva 

szárítás során az anyagban nincs fotokróm átalakulás.74 Mindkét eljárás hátránya, hogy a 

kivitelezésük rendkívül összetett, ezért számos hibalehetőséget tartogat. 

Az általunk kidolgozott egyszerű eljárás a merocianin spektrum precíz meghatározását 

teszi lehetővé. A nyitott forma szilárd alakban való kinyerésén alapszik, mely egy irodalmi 

eljárás továbbfejlesztésével történt. 

A nyitott forma előállítása szilárd alakban 

Heller és munkatársai állítottak elő elsőként szilárd merocianin formát a BIPS 

hexános oldatának megvilágításával, melynek során lila kristályokat nyertek ki. Az 

olvadáspont mérések és benzolban végzett kinetikai vizsgálatok alapján az anyagot a nyitott 

formával azonosították. A szilárd merocianin formán végzett elektronspin-rezonancia 

vizsgálatok segítségével a merocianin forma ionos jellegét tanulmányozták.190  

Kiesswetter és kutatócsoportja egy 1,09·10-2 M hexános BIPS-oldatot sugároztak be 

UV-fénnyel 30 percen keresztül, a kiülepedett barna szemcséket kiszűrték, majd vákuumos 

szárítást alkalmaztak. Az általuk előállított por a zárt és nyitott forma keverékét tartalmazta. 

Az anyagot d6-DMSO-ban feloldva NMR spektroszkópiával vizsgálták a nyitott forma 

visszaalakulásának folyamatát. A spektrumok alapján meghatározták a két forma közötti 

egyensúly állandóját és a folyamat szabadentalpia változását.191  

Uznanski munkája során 0,5 ml, 10-3 M hexános BIPS-oldatot terített szét üveglapra, 

és kis intenzitású UV-megvilágítást alkalmazva merocianin réteget alakított ki a szilárd 

hordozón. A rétegről SEM felvételeket készített a szemcsék vizsgálatára.192  

Az általunk végzett előállítás során nem tudtuk hexánban feloldani az irodalomban 

leírt, 1,09·10-2 M koncentrációnak megfelelő BIPS mennyiséget, így hígabb, 4·10-3 M oldatot 

készítettünk. Az anyag teljes feloldódása után a kinetika mérésnél alkalmazott, 150 W-os Xe-

lámpával, csak az UV-tartomány egy részét átengedő sávszűrőt alkalmazva, besugároztuk a 
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mintát. A besugárzást oldalról végezve a nyitott forma az üvegedény oldalára rakódott, ezért 

tükör segítségével fölülről világítottuk meg a mintát. A folyamat közben történő kevertetés 

akadályozza a kivált anyag ülepedését, ezért kevertetést nem alkalmaztunk. A besugárzást 40 

percenként megszakítottuk, hogy az előállított nyitott forma leülepedhessen. Összesen 3-4 

órán át világítottuk meg a mintát, figyelembe véve, hogy a hosszú ideig tartó folyamatos 

megvilágítás degradációt okozhat. A besugárzás végeztével ülepedni hagytuk az oldatot, majd 

a felülúszó pipettával való eltávolítása után 2-3-szor hexános mosást végeztünk, minden 

mosásnál alaposan felkeverve az üledéket. Végül a felülúszó nagy részének eltávolítása után 

elszívófülkében elpárologtattuk a maradék hexánt, majd a mintát szárítószekrényben 40°C-on 

szárítottuk. A kitermelés 23-47% között volt, az előállított anyag megjelenését tekintve 

sötétbarna színű por. A szilárd merocianinból készült acetonos oldat abszorpciós spektruma 

megegyezett a BIPS UV-megvilágítása során keletkezett nyitott forma spektrumával. 

A szilárd porból dimetil-szulfoxidban készült oldat NMR spektruma szerint az 

általunk előállított minta 99,5%-ban tartalmazta a nyitott formát. A port sötétben tároltuk, a 

stabilitásának ellenőrzésére az előállítás után közvetlenül és az elkészítés után egy hónappal 

felvettük a minta abszorpciós spektrumát, mely nem mutatott változást, az előállított szilárd 

merocianin por tehát időben stabilnak mondható. 

Új módszer a nyitott forma spektrumának meghatározására 

Az ismert összetételű szilárd por felhasználásával meghatározható a nyitott forma 

spektruma. Először szokásos módon, a por lombikba való bemérésével végeztük a 

meghatározást. Az oldatkészítéshez lehűtött oldószert alkalmaztunk, és mértük a spektrum 

felvételéig eltelt időt (3 perc). Az így kapott spektrumot azonban nem tartottuk kellőképpen 

megbízhatónak, mert a sötétben történő, gyors oldatkészítés, illetve a mérésig eltelt idő nagy 

pontatlanságot eredményezhet. 

A bemérés elkerülésére a III.2.1. fejezetben már említett izobesztikus pontot (335 nm) 

használtuk fel a MC koncentráció meghatározására. Az izobesztikus pontban a rendszerben 

előforduló két anyag egyforma elnyeléssel jellemezhető, azaz 

Aizob = εizob·([SP] + [MC])  (III.43) 

ahol  Aizob az izobesztikus pontban mért abszorbancia, 

εizob a nyitott és a zárt forma moláris abszorpciós koefficiense az izobesztikus 

pontban [dm3mol-1cm-1], 

[SP] és [MC] a zárt és nyitott forma koncentrációja [M]. 
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Egy ismert koncentrációjú BIPS oldat segítségével meghatároztuk εizob értékét, melyre 

1,03·104 dm3mol-1cm-1 adódott. A nyitott forma oldatát a küvettában készítettük el, néhány 

szemcse gyors feloldásával (0,5 perc), majd a visszaalakulás kinetikájának mérésével. A 

küvettát oldatkészítés előtt és mérés közben 10°C-on termosztáltuk a lassabb visszaalakulás 

érdekében (a hőmérséklet változtatása az izobesztikus pont hullámhosszát nem befolyásolta). 

Az εMC értékek pontosabb meghatározásához a kinetika görbét t = 0 s-ra extrapoláltuk (a por 

feloldásától számítva az időt), mely 3%-os korrekciót jelentett. A szilárd por összetételének 

ismeretében az izobesztikus pontnál mért abszorbancia és az ismert εizob segítségével 

egyszerűen kiszámítható a nyitott forma koncentrációja. Az így meghatározott moláris 

abszorpciós koefficiens 565 nm-en 5,6·104 dm3mol-1cm-1. A nyitott és a zárt forma spektruma 

a III-41. ábrán látható. 
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III-41. ábra. A nyitott és a zárt forma spektruma acetonban. 

A nyitott forma spektrumának ismeretében a rendszerre jellemző egyensúlyi és 

termodinamikai paraméterek is meghatározhatók. Az 565 nm-en meghatározott εMC értékével 

számítva, a nyitott és a zárt forma közötti egyensúly stabilitási állandójára (K1) az alábbi 

egyenlet alapján a következő eredményt kaptuk: 
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ahol  A az abszorbancia, 

[BIPS]0 a BIPS kezdeti koncentrációja [M], 

l az optikai úthossz [cm]. 

Flannery etanolban meghatározott εMC értékkel (3,5·104 dm3mol-1cm-1) számította az aceton 

oldószerben jellemző egyensúlyi állandót, melyre 1,34·10-3 értéket kapott.193 Az általunk 

meghatározott egyensúlyi állandó ezzel nagyságrendileg megegyező, de jóval pontosabban 

számított eredmény. 

A termodinamikai paraméterek meghatározásához különböző hőmérsékleten mértük a 

BIPS egyensúlyi spektrumát (III-42. ábra).  
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III-42. ábra. A BIPS nyitott és zárt formája közötti egyensúly hőmérsékletfüggése 

 

Az egyenes meredekségéből és tengelymetszetéből meghatározott termodinamikai 

paraméterek a III-11. táblázatban láthatók.  

III-11. táblázat. A BIPS nyitott és zárt formája által kialakított rendszer termodinamikai 
paraméterei 

∆H [kJ⋅mol-1] 8,6 
∆S [J⋅mol-1⋅K-1] - 30
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Flannery által meghatározott értékek ∆H = 7,53 kJmol-1 és ∆S = -29,7 Jmol-1K-1 voltak,193 

melyekkel az általunk számított eredmények jól egyeznek. A folyamat kismértékű endoterm 

jellege és az entrópiaváltozás negatív értéke a nyitott forma ionos karakterére utal. Az 

oldószer molekulák elektrosztatikus kölcsönhatással az ionos forma köré csoportosulnak, 

mely szolvatációs hő felszabadulásával, illetve az oldószer molekulák rendezettebbé válásával 

jár.  

III.2.3.2. A fémion-komplexek kialakulásának egyensúlyi és kinetikai leírása 

Titrálási módszer a fémion-komplexek egyensúlyi spektrumának mérésére 

A III.2.2. fejezetben leírt lassú egyensúlybeállás miatt a fémion-komplexek közül csak 

a legerősebben kötődő Mg2+-ion esetén tudtunk 30°C-on egyensúlyi spektrumokat mérni. A 

probléma megoldására a két egyensúlyi folyamat nagymértékben eltérő sebességére alapozva 

egy új titrálási eljárást dolgoztunk ki. A módszer segítségével mindegyik fémion esetén 

lehetővé vált az egyensúlyi állandó meghatározása 25°C-on, illetve nem volt szükség hosszú, 

több napos várakozásra az egyensúly beállásáig. A módszer lényege, hogy az UV-

besugárzással előállított nyitott formához változó mennyiségű fémiont adagolva a 

komplexálódás gyors egyensúlybeállásának köszönhetően rögtön megkapjuk az adott 

összetételhez tartozó egyensúlyi spektrumot. A titrálás lépései részletesen a következők 

voltak: 

1. 10-4 M BIPS oldatból 2 ml-t a küvettába mértünk, majd 25°C-on termosztáltuk,  

2. kinetika-méréssel nyomon követve UV-besugárzással nyitott formát állítottunk elő, 

igyekeztünk minden mérési pontnál ugyanolyan merocianin mennyiséget (ugyanolyan 

abszorbanciát) elérni; a spektrumok mérése 0,1 s-ként történt, az oldat gyors mágneses 

kevertetése mellett, 

3. mérés közben adott mennyiségű fémsót pipettáztunk a küvettába. 

Egy jellemző titrálási görbesorozatot és a komplex kialakulásának kinetikáját a 

III-43. ábrán mutatjuk be. Az ábra (B) részén látható, hogy az adott merocianin és fémion 

koncentrációkhoz tartozó egyensúlyi összetétel kevesebb, mint 1 s-on belül kialakul. A 

titrálási görbék az így kapott spektrumokat tartalmazzák. Az ábrán bemutatott görbéket 10-5 

M kiindulási merocianin koncentrációra normáltuk. 
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III-43. ábra. Titrálás Mg2+-ionnal, [MC]0 = 10-5 M, [Mg2+]0 = (a) 0, (b) 1,2·10-3, (c) 2,4·10-3, 
(d) 4,7·10-3, (e) 9,3·10-3, (f) 1,8·10-2 M. 

A titrálást mindegyik vizsgált fémion esetén elvégeztük, és a görbesorozatok alapján 

meghatároztuk a komplexek egyensúlyi állandóját. A titrálások végpontjain mért abszorpciós 

spektrumok az egyes fémionok esetén a III-44. ábrán láthatók, a görbéket ebben az esetben 

is 10-5 M kiindulási merocianin koncentrációra normáltuk. 
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III-44. ábra. A MC és fémkomplexeinek abszorpciós spektruma, [MC]0 = 10-5 M, [Mg2+]0 = 
1,8·10-2 M, [Ca2+]0 = 4,4·10-3 M, [Ba2+]0 = 3,6·10-2 M, [Li+]0 = 3,3·10-2 M. 
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Job-módszer a fémion-komplex összetételének ellenőrzésére 

Az egyensúlyi állandó számításához elengedhetetlen a megfelelő modell feltételezése. 

A modell helyességének ellenőrzését elsősorban az egyensúlyi spektrumok alapján történő 

számítással végeztük, különböző összetételű komplexek feltételezésével. Emellett a Mg2+-ion 

esetén Job-módszerrel is megvizsgáltuk a keletkező komplex összetételét. A Job-módszer 

lényege, hogy a rendszert alkotó komponensek arányának változtatása során a komplex 

abszorbanciája a legnagyobb értéket az őt alkotó komponens-aránynál veszi fel.194  

A különböző merocianin-fémion összetételű oldatokat küvettában készítettük el. A 

kísérlet során a merocianin forma spektrumának ismeretében UV-besugárzással ismert 

mennyiségű nyitott formát állítottunk elő, melyet 565 nm-en történő kinetika-méréssel 

követtünk nyomon. A kiválasztott merocianin koncentrációnál (abszorbanciánál) hozzámértük 

a megfelelő mennyiségű Mg2+-sót, figyelembe véve az oldat hígulását. A fémsókkal való 

titrálás során bizonyítottuk, hogy 1 s-on belül kialakul az egyensúly az adott merocianin 

koncentráció mellett. Az így kapott spektrumok és az azonos maximális abszorbanciához 

tartozó, fémion nélküli oldatok spektrumának különbségéből határoztuk meg a keletkező 

komplex spektrumát (III-45. ábra).  
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III-45. ábra. Job-módszer a Mg2+-ion esetén, (A) a fémion nélküli (fekete) és fémionos 
(sárga) spektrumok, (B) a Mg·MC komplex spektruma. Az (a)-(f) jelölések magyarázata a 
III-12. táblázatban látható. 
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III-12. táblázat. A Job-módszer során alkalmazott koncentrációk. 

jelölés 
0

2
0

0

]Mg[]MC[
]MC[

++
[MC]0 [Mg]0 

a 1 2·10-5 0 
b 0,85 1,7·10-5 3·10-6 
c 0,7 1,4·10-5 6·10-6 
d 0,5 10-5 10-5 
e 0,35 7·10-6 1,3·10-5

f 0,2 4·10-6 1,6·10-5

A komplex abszorbancia (500 nm-en lévő) maximális értéke 
0

2
0

0

]Mg[]MC[
]MC[

++
 = 0,5 

merocianin aránynál látható, mely az 1:1 arányú komplex kialakulását bizonyítja 

(III-46. ábra). 
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III-46. ábra. Job-módszer eredménye a Mg2+-ion esetén 
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A K2 egyensúlyi állandó számítása 

A merocianin-fémion komplexek egyensúlyi állandójának számítását 

háromféleképpen végeztük el: 

a) a titrálás során mért egyensúlyi abszorpciós spektrumok alapján,  

b) az általunk levezetett kinetikai összefüggés alapján, 

c) az irodalomban található kinetikai leírás felhasználásával. 

A kinetikai paraméterek alapján történő számításokkal célunk az egyensúlyi spektrumok 

alapján számított állandók helyességének ellenőrzése volt. 

a) Számítás a titrálási spektrumok alapján 

A III.2.2. fejezetben ismertetett modellt feltételezve a rendszer két, egymást követő, 

szimultán egyensúlyi folyamatként írható fel. Mivel a komplexképződés folyamata sokkal 

gyorsabb, mint a gyűrűfelnyílás, a vizsgált rendszer egy K2 egyensúlyi állandóval 

jellemezhető komplexképződési folyamatnak tekinthető: 

K2

MC + Men+ Men+·MC  (III.45) 

A számítást a SPECFIT/32 programmal végeztük, mely globális nem-lineáris 

paraméter-becsléssel az egyensúlyi állandó mellett megadja a komplex spektrumát is. Az 

egyes fémionok esetén kapott egyensúlyi állandók és a komplexek spektrális jellemzői a 

III-13. táblázatban láthatók, a komplexek spektrumát a III-47. ábrán mutatjuk be. 

III-13. táblázat. A nyitott forma és fémkomplexeinek spektrális jellemzői és az egyensúlyi 
állandók 

 λmax  [nm] εmax [M-1cm-1] K2 [M-1]

MC 565 5,6·104 - 
Li·MC 525 4,2·104 0,08·103

Mg·MC 499 3,6·104 5,9·103 
Ca·MC 509 3,4·104 1,7·103 
Ba·MC 526 3,8·104 0,08·103
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III-47. ábra. A MC és fémion-komplexeinek számított spektruma. 

Az egyensúlyi állandók Mg2+ > Ca2+ > Ba2+ = Li+ sorrendben csökkennek. A 

kétszeresen pozitív töltésű alkáli földfémek esetén az egyre nagyobb méret egyre kisebb 

töltéssűrűséget eredményez, így egyre gyengébb elektrosztatikus vonzás alakul ki. Az 

egyszeres töltésű Li+ ion kis mérete ellenére gyengébben kötődik, mely szintén a kisebb 

töltéssűrűséggel magyarázható. A komplexek spektrumára jellemző, hogy minél erősebb a 

merocianin és a fémion közötti kölcsönhatás, a komplex sávja annál inkább a kisebb 

hullámhosszak felé tolódik el.  

b) Új kinetikai leírás alkalmazása az egyensúlyi állandó meghatározásához 

A merocianin spektrum meghatározásának hiánya miatt a különböző fotokróm 

származékok fém-komplexeinek stabilitási állandóját sokszor a kinetikai paraméterek 

segítségével számítják.107,195 A meghatározás során a két, egymást követő egyensúlyi 

folyamatra felírt egyensúlyi és kinetikai egyenletek alapján levezetett összefüggést 

alkalmazzák. A számításhoz szükség van az UV-megvilágítás utáni termikus gyűrűzáródás 

időállandójára különböző fémion koncentrációk mellett.  

Az összefüggés levezetése során a túl sok paraméter elkerülésére egyszerűsítő 

feltételeket alkalmaznak. Egyik egyszerűsítő feltétel, hogy nagy fémion-felesleg mellett a 

fémion-koncentráció változása az egyensúly kialakulása során elhanyagolható. A másik a 

merocianin forma koncentrációjának időbeli állandóságát, kvázistacionárius állapotát 

feltételezi. Ez utóbbi feltétel a kísérleti eredményeink szerint nem teljesül, hiszen fémion-
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felesleg esetén a gyűrűfelnyílás során keletkezett nyitott forma az egyensúly beállásának 

időskáláját tekintve pillanatszerűen komplexet képez.  

A kinetikai paraméterek alapján történő meghatározást a Mg2+- és Ca2+-ionok esetén 

végeztük el, mert az egyensúlyi spektrumok alapján számított eredmények szerint e két 

fémion esetén számíthatunk erősebb komplex kialakulására. A számítás a III.2.2. fejezetben 

bemutatott, különböző fémion-koncentráció mellett mért időállandók reciprokának 

felhasználásával történt, az általunk levezetett egyenlet illesztésével. A valóságnak jobban 

megfelelő kinetikai leírás érdekében a kvázistacionárius állapot feltételezése helyett más 

egyszerűsítéssel élve új összefüggést vezettünk le. A levezetés lépéseit a következőkben 

részletesen ismertetem. 

A K2 stabilitási állandó meghatározásához két egyszerűsítő feltételezést alkalmaztunk: 

1. A második egyensúly sokkal gyorsabb, mint az első, így a rendszer kinetikai 

leírásához a második egyensúly kinetikai paramétereit nem kell figyelembe venni; a 

K2 tehát a következő összefüggés szerint írható fel: 

[MC][Me]
MC][Me

2 ⋅
⋅

=K  , (III.46) 

2. nagy fémion-felesleg esetén a fémion koncentráció állandónak tekinthető, vagyis az 

egyensúlyi fémion koncentráció egyenlő a bemért fémion koncentrációval ([Me] = 

[Me]0); így a K2 és a bemért fémkoncentráció összevonható egy közös, K2’ állandóba: 

022 Me][
[MC]

MC][Me
⋅=

⋅
=′ KK . (III.47) 

Az első feltételt lézeres villanófény fotolízises méréseinkkel támasztottuk alá (ld. később a 

fejezetben), ahol az egyes fémionok esetén meghatároztuk a komplexképződés sebességi 

együtthatóját, melyre 107-109 M-1s-1 nagyságrendbe eső értékeket kaptunk. 

A második feltétel teljesülésére a MC koncentrációhoz olyan nagy fémion-feleslegeket 

alkalmaztunk, melyek mellett a komplex képződése legfeljebb 1% csökkenést okoz a bemért 

fémion-koncentrációban. 

A zárt forma koncentrációjának változása az egyensúly beállása során a következő alakban 

írható fel: 

 MC][SP][
d
SP][d

11 −+−= kk
t .

 (III.48) 
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A BIPS anyagmérleg egyenlete a következő: 

 ]MCMe[]MC[]SP[]BIPS[ 0 ⋅++= . (III.49) 

A (III.47) és (III.49) összefüggéseket felhasználva kifejezhető a zárt forma koncentrációja, 

illetve annak időbeli változása: 
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A (III.48) egyenletbe behelyettesítve (III.47), (III.50) és (III.51) egyenleteket, kifejezhető a 

komplex koncentrációjának időbeli változása: 
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Teljes egyensúlyban 0
dt

]MCMe[d
=

⋅ , ebből következően 
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 (III.53) 

ahol [Me·MC]e a komplex egyensúlyi koncentrációja. 

A (III.53) egyenletet a (III.52) egyenletbe helyettesítve, 
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A (III.54) egyenlet integrálásával, t = 0 s időpontban [Me·MC] = [Me·MC]0 kezdeti feltétel 

mellett megkapjuk a rendszert leíró kinetikai összefüggést: 
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A mért görbére illesztett exponenciális időállandójának reciproka, a mért sebességi együttható 

(kmért) tehát a következőképpen írható fel: 

 02

1
1

2

1
1 ]Me[1'1 ⋅+

+=
+

+= −−

K
kk

K
kkkmért   (III.56) 

A mért sebességi együtthatót ábrázolva a bemért fémion-koncentráció függvényében, a 

(III.56) egyenlet illesztésével megkaphatjuk K2 értékét. 

Az illesztés során rögzítettük k1, k-1 értékét, melyek meghatározása a fémion nélküli 

BIPS oldat egyensúlyi és kinetikai mérései alapján történt, K1 = k1/k-1 = 8,3·10-4 és az 1/τMC = 

k1 + k-1 kifejezések segítségével. A sebességi együtthatókra kapott értékek k1 = 5,9·10-6 s-1 és 

k-1 = 7·10-3 s-1.  

Az illesztés eredménye a III-48. ábrán látható, a kapott egyensúlyi állandó értékeket a 

III-14. táblázatban hasonlítjuk össze az egyensúlyi spektrumok alapján számítottakkal. A 

kétféle módon meghatározott egyensúlyi állandók igen jó egyezést mutatnak.  
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III-48. ábra. A mért sebességi együttható – fémion-koncentráció pontokra illesztett görbék 
Mg2+- (■) és Ca2+-ionok (■) esetén. 
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III-14. táblázat. A kinetikai paraméterek, illetve egyensúlyi spektrumok alapján számított 
egyensúlyi állandók összehasonlítása. 

 K2 [M-1] 
Mg2+ Ca2+ 

Kinetikai paraméterek alapján 5,2·103 1,7·103 
Egyensúlyi spektrumok alapján 5,9·103 1,7·103 

c) Korábbi kinetikai leírás alkalmazása az egyensúlyi állandó meghatározásához 

A továbbiakban irodalomból vett kinetikai összefüggést illesztettünk a mért pontokra, 

hogy megvizsgáljuk annak alkalmazhatóságát a vizsgált rendszerünkre.107,195 Zhou és 

munkatársai modelljükben a komplex közvetlen visszaalakulását is feltételezték a zárt 

formába, melyet kc sebességi együtthatóval jellemeztek: 

 

k-1

k1

SP MC 

K2

Men+·MC
kc

MC + Men+ SP + Men+
  

 

A fejezet elején ismertetett két egyszerűsítő feltételt alkalmazták az illesztendő 

összefüggés levezetésére, azaz nagy fémion-feleslegnél a fémion-koncentráció állandóságát, 

illetve a merocianin forma kvázistacionárius állapotát feltételezték. A levezetés végén kapott 

egyenlet a következő: 

cmért k
K

k
k +

⋅
= −

02

1

]Me[
. (III.59) 

 

A fémion-koncentráció reciprokának függvényében ábrázolt kmért értékekre (III.59) 

alapján egyenes illeszthető, melynek meredekségéből meghatározható K2 értéke. 

Az illesztést a Ca2+- és a Mg2+-ion esetén is elvégeztük. A Ca2+-ion mellett mért 

értékek közül csak a 20-szoros feleslegnél nagyobb fémion-koncentrációkhoz tartozókat 

tudtuk csak figyelembe venni az illesztés során (III-49. ábra). Az illesztés eredményeképpen 

a K2 értékekre Mg2+-ion esetén 6,0·103 M-1, a Ca2+-ion esetén 1,9·103 M-1 értékeket kaptunk, 

melyek az egyensúlyi spektrumok alapján számítottaktól 2%, illetve 11%-ban térnek el. 

A Ca2+-ion esetén a kisebb feleslegnél tapasztalt egyenestől való eltérés a gyengébb komplex-

képződésből adódik, ebben az esetben tehát az irodalmi összefüggés már nem megfelelő. 

(III.57) 

(III.58) 
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III-49. ábra. A mért sebességi együttható a fémion-koncentráció reciprokának függvényében, 
az illesztett egyenesek Mg2+- (■) és Ca2+-ionok (■) esetén. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az általunk kidolgozott eljárás, mely az egyensúlyi 

spektrumokat eredményezte, megbízható egyensúlyi állandó értékeket szolgáltatott, az 

eddigiekhez képest jóval egyszerűbb módszerünk tehát – a nyitott forma spektrumának 

ismeretében – felhasználható a fotokróm vegyületek fém-komplexeinek vizsgálatához. 

 

 A komplex kialakulására jellemző sebességi együtthatók meghatározása 

Az eddigiek során meghatároztuk a zárt és a nyitott forma közötti egyensúly állandóját 

és a folyamat sebességi együtthatóit, illetve az egyes fémionok esetén a K2 stabilitási állandót. 

A vizsgált rendszerünk teljes kinetikai leírásához szükséges a komplexképződés sebességi 

együtthatóinak ismerete. A következőkben ezért az egyes fémionok esetén megvizsgáltuk a 

komplex kialakulásának időtartamát lézeres villanófény fotolízis módszerével. A mérésekhez 

nagy fémion-felesleget alkalmaztunk, az oldatokat nem oxigén-mentesítettük.  

A mérés során a 355 nm-es fényimpulzus a zárt formából nyitott formát állít elő, a 

gyűrűfelnyílás közben keletkező triplett állapotú köztiterméket az oldatban lévő oxigén 

kioltja.105 A tranziens abszorbancia változásából tehát a nyitott forma komplexálódását 

követhetjük nyomon. 

Eredményeinket a legerősebb komplexet képező Mg2+-ion esetén mutatjuk be 

(III-50. ábra). A nyitott forma és a komplex tranziens spektrumához tartozó értékeket a 
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kezdeti és a 200 µs időpontoknál olvastuk le. Az 570 nm-en mért kinetika görbe a nyitott 

forma fogyását, a 470 nm-en mért görbe a komplex keletkezését mutatja. A tranziens 

spektrumok a stacionárius abszorpciós spektrumhoz hasonló alakúak, a nyitott forma 

tranziens abszorpciós sávja 560 nm, a komplexé 490 nm körül található.  
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III-50. ábra. (A) A nyitott forma és a Mg2+-komplex tranziens abszorpciós spektruma, (B) a 
470 és 570 nm-en mért kinetika görbék, [BIPS]0 = 10-4 M, [Mg2+]0 = 2·10-3 M. 

A mérések során alkalmazott nagy fémion felesleg mellett a fémionok megkötése 

pszeudo-elsőrendű folyamattal jellemezhető, ahol az időállandó reciproka (ktranziens) a 

következőképpen írható fel: 

ktranziens = k2·[Mg2+]0 + k-2  (III.60) 

A ktranziens – bemért Mg2+-koncentráció pontokra illesztett egyenes meredeksége megadja a k2 

együtthatót.  

Az egyes fémion koncentrációk esetén, az 570 és 470 nm-en mért görbékre 

exponenciálist illesztettünk a ktranziens értékek meghatározására. A (III.60) egyenlet 

illesztésével meghatározott k2 értékek a kétféle hullámhossznál jól egyeztek (III-51. ábra), 

470 nm-en 1,1·107 M-1s-1, 570 nm-en 1,0·107 M-1s-1 értéket kaptunk, az átlaguk 1·107 M-1s-1. 

Az illesztés a Ba2+ és Li+-ionok esetén is hasonló, 6·107 és 2·107 M-1s-1 sebességi 

együtthatókat eredményezett, a Ca2+ esetén a komplex kialakulása a Mg2+-ionhoz képest több, 

mint két nagyságrenddel nagyobb értékkel jellemezhető (2·109 M-1s-1). Chibishov és Görner 

acetonitrilben a Mg2+-ion esetén szintén közel két nagyságrenddel nagyobb k2 értéket 

határozott meg (8·108 M-1s-1).106  
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III-51. ábra. A k2 sebességi együttható meghatározása a Mg2+-komplex esetén. 

A K2 ismeretében a komplex disszociációjára jellemző sebességi együttható is 

kiszámítható, így elvégeztük a rendszer teljes kinetikai jellemzését. A sebességi együtthatók 

és az egyensúlyi állandók összesítve a III-15. táblázat láthatók. 

III-15. táblázat. A vizsgált rendszer kinetikai paraméterei és egyensúlyi állandói 

 k1 [s-1] k-1 [s-1] K1 
MC 6·10-6 7·10-3 8,3·10-4 
 k2 [M-1s-1] k-2 [s-1] K2 [M-1]
Li·MC 2·107 3·105 0,08·103 
Mg·MC 1·107 2·103 5,9·103 
Ca·MC 2·109 1·106 1,7·103 
Ba·MC 6·107 8·105 0,08·103 
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III.2.4. Szerkezeti és fotofizikai vizsgálatok 

Az alapvegyület nyitott formájának és fém-komplexének szerkezetét NMR-

spektroszkópiai mérésekkel és kvantumkémiai számításokkal tanulmányoztuk. Az NMR- 

méréseket Dr. Tárkányi Gábor és Mizsei Réka, a kvantumkémiai számításokat Dr. Kállay 

Mihály végezte. 

III.2.4.1. Szerkezetvizsgálat NMR méréssel 

A merocianin forma NMR spektroszkópiai vizsgálata a BIPS oldatából kiindulva 

számos problémát vetett fel. Egyrészt az egyensúlyi oldatokban lévő merocianin koncentráció 

nem elegendő az NMR spektrumok felvételéhez. Másrészt a BIPS oldat besugárzása a 

vizsgálatokhoz szükséges töménység miatt nem hatékony, hiszen a fény nem jut be a minta 

belsejébe, illetve a keletkezett nyitott forma gyorsan visszaalakul a zárt formába. A 

visszaalakulás lassítható alacsony hőmérsékleten történő méréssel, mely azonban rontja az 

anyag oldhatóságát. A problémákra a megoldást a szilárd nyitott forma előállítása jelentette, 

melyről szilárd fázisú méréseket, illetve a merocianin formára nézve nagy töménységű 

oldatok mérését végezték el. Oldószerként a dimetil-szulfoxid (DMSO) bizonyult a 

legmegfelelőbbnek, melyben a termikus visszaalakulás elegendően lassú ahhoz, hogy az oldat 

25°C-on vizsgálható legyen. 

A protonok jelölése a zárt és nyitott forma esetén a III-52. ábrán látható. A nyitott 

forma spektrumát a szilárd por dimetil-szulfoxidban (DMSO) való feloldását követően, 1 

percen belül vették fel. Az így kapott spektrumban kevesebb, mint 0,5%-ban volt jelen a zárt 

forma. 
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III-52. ábra. A zárt és nyitott forma protonjainak számozása az NMR jelhozzárendeléshez. 

Az egyes protonok esetén az 1H rezonanciák jelhozzárendelése egydimenziós, illetve 
1H-13C kétdimenziós vizsgálatokkal történt (III-53. ábra). A nyitott forma 3M és 4M 

protonjainak jelei részben átfednek egymással, és sávszélesedést eredményeznek, mely utalhat 
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arra, hogy szobahőmérsékleten négy transz izomer van jelen, amelyek egymásba alakulása az 

NMR kémiai eltolódás időskáláján gyors.196,197,198,199 A 3M és 4M protonok J-csatolása 

információt nyújthatna a C3-C4 kettőskötés konformációjáról, mely azonban az előbb említett 

okok miatt szobahőmérsékleten nem határozható meg. 

Az acetonban elvégzett mérések tanulsága szerint a szilárd nyitott (MC) forma 

feloldását követő első spektrum mérése során is már 50%-ban jelen volt a zárt forma. A 

DMSO-ban történt mérésekkel összevetve ez a gyorsabb visszaalakulási folyamatnak 

köszönhető. 

 

 
III-53. ábra. A nyitott forma 1H-NMR spektruma, [MC]0 = 10-2 M (399,9 MHz, DMSO, 
25°C). 

A fém-komplexek közül NMR-spektrumot csak a Mg·MC-ről vettünk fel. A komplex 

vizsgálata annak nagyobb stabilitása miatt könnyebben elvégezhető volt. A Mg·MC 

spektrumának méréséhez olyan mintát készítettek, melyben a szilárd merocianin port a Mg2+-

perklorát acetonos oldatában oldották fel. A kétszeres fémion-felesleg alkalmazása stabil 

komplexet eredményezett. A spektrumban a zárt forma jele nem látható, a minta tisztán csak a 

komplexet tartalmazza (III-54. ábra). A 3M és 4M protonok a komplex esetén már eltérő 

kémiai eltolódásúak, a csatolási állandó értéke 3JM3,M4 = 16,0 Hz, vagyis a C3-C4 kettős kötés 

esetén a transz konformáció a domináns.  
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Az NMR vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy az általunk szilárd por formájában 

előállított nyitott forma, valamint a szilárd merocianinból előállított fém-komplex 

gyakorlatilag 100%-os tisztaságú. 

 
III-54. ábra.  A Mg·MC komplex 1H-NMR (599,9 MHz) spektruma aceton-d6 oldószerben, 
25°C-on, [MC]0 = 10-2 M , [Mg2+]0 = 2·10-2 M. 

III.2.4.2. Szerkezetvizsgálat kvantumkémiai számítással 

Az I.2.4. fejezetben ismertettem, hogy a nyitott forma különböző cisz-transz 

izomerekkel jellemezhető. A vákuumra vonatkozó számítások szerint, a zárt formához 

viszonyított energiák alapján a TTC bizonyult a legstabilabbnak (23,8 kJ/mol), ezt követi a 

TTT (30,6 kJ/mol), majd a CTC (32,9 kJ/mol) és CTT (35,9 kJ/mol).92  

Számításaink során a TTC és TTT izomerek fémion nélküli, illetve komplexben 

kialakuló szerkezetét vizsgáltuk, melynek során az aceton oldószer jelenlétét folytonos 

polarizálható közegként vettük figyelembe. A komplex szerkezetének tanulmányozására a 

Li+- és Mg2+-ionokat választottuk, hogy megvizsgáljuk, milyen különbségek adódnak a 

gyengébb és erősebb komplex kialakulása során. Számításaink során a nyitott forma és a 

komplexek egyensúlyi geometriáját optimalizáltuk, és teljes energiákat határoztunk meg. Az 

optimált geometriák a III-55. ábrán láthatók.  
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III-55. ábra. A nyitott forma TTT és TTC izomereinek, illetve a Li+- és Mg2+-ionokkal 
kialakított komplexeinek optimált geometriája. Az egyes komplexek szerkezete alatt 
feltüntetett energia-értékek az adott izomer energiájához képest értendők, zárójelben a TTC 
izomer esetén a TTT-hez, a Me·TTC komplexek esetén a Me·TTT-hez viszonyított relatív 
energiaértékek láthatók. 
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A nyitott forma esetén a korábbi eredményekkel megegyező módon az általunk 

végzett számítások is azt mutatták, hogy a TTC izomer stabilabb, energiája 5 kJ/mol-lal 

kisebb a TTT izomerhez képest.  

A komplexekben a fémionok gyenge datív kovalens kötéssel kapcsolódnak a 

parciálisan negatív töltésű fenolát ionhoz. A TTT izomerrel kialakított komplexek szerkezete 

a két fémion esetén hasonló, az izomer geometriája nem változik jelentősen a 

komplexképződés során. A nyitott forma mind önmagában, mind a komplexben planáris 

szerkezettel jellemezhető. A vártnak megfelelően az oxigén-fémion távolság a Mg·TTT esetén 

hosszabbnak adódott (1,94 Å), mint a Li·TTT komplexnél (1,89 Å). A komplexképződés 

energiája a fémion nélküli izomer energiájához viszonyítva 11 és 40 kJ/mol-lal kisebb volt a 

Li·TTT és a Mg·TTT esetén. A TTT izomer tehát a Mg2+-ionnal jóval erősebb komplexet 

képez, mint a Li+-ionnal, vagyis a számítás eredménye hasonló a spektroszkópiai mérések 

alapján kapott eredményeinkhez.  

A TTC izomer Li+- és Mg2+-ionokkal kialakított komplexeinek szerkezete jelentősen 

eltér egymástól. Míg a TTC fémion nélkül, illetve a Li+-ionnal kialakított komplexben 

planáris, addig a Mg·TTC esetén a nyitott forma nitrofenolát csoportja elfordul, és az indol 

gyűrűvel 25°-os dihedrális szöget zár be. A kötéshosszak a TTT izomernél számítottakhoz 

hasonlóak, 1,94 és 1,91 Å a Mg·TTC és a Li·TTC esetén. A Mg2+-komplex ebben az esetben 

is erősebbnek bizonyult a Li+-komplexnél.  

Összehasonlítva az adott fémionhoz tartozó, különböző izomert tartalmazó 

komplexeket, a TTT-fémion komplexek kisebb energiával jellemezhetőek mindkét fémion 

esetén. Ez azzal magyarázható, hogy a Me·TTT komplexekben a fémion sztérikus gátlása és a 

parciálisan pozitív töltésű N-atom és a fémion közötti taszítás kisebb mértékű. Ezek a hatások 

a Mg-komplexnél jelentősebbek, hiszen a Mg·TTC komplex 11 kJ/mol-lal nagyobb 

energiával jellemezhető, mint a Mg·TTT, vagyis a komplexben 99%-ban a TTT izomer 

található szobahőmérsékleten. Az izomerek és komplexeik energiájának egymáshoz 

viszonyított helyzetét a III-56. ábra mutatja. 
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III-56. ábra. A nyitott forma TTT és TTC izomereinek, illetve a Li+- és Mg2+-ionokkal 
kialakított komplexeinek egymáshoz viszonyított helyzete a számított energia-értékek alapján. 

III.2.4.3. Az alapvegyület és a fémion-komplexek emissziójának tanulmányozása  

Az alapvegyület és a fémion-komplexek fluoreszcencia spektruma és kvantumhatásfoka 

Az alapvegyület és a komplexek emissziójának vizsgálata során meghatároztuk azok 

fluoreszcencia kvantumhatásfokát. Standardként az 5,10,15,20-tetrafenil-21H,23H-porfirin 

(TFP) acetonos oldatát alkalmaztuk (fluoreszcencia kvantumhatásfoka toluolban 0,1)200, mely 

mind az alapvegyület, mind a fém-komplexek fluoreszcencia kvantumhatásfok értékeinek 

meghatározásához megfelelőnek bizonyult. 

Az egyensúlyi oldatban a nyitott forma csak kis mennyiségben van jelen, ezért a 

fluoreszcencia kvantumhatásfokának meghatározásához szükséges 0,05 körüli abszorbancia 

eléréséhez töményebb, 8·10-4 M körüli BIPS oldatokat készítettünk. A TFP második Q-

sávjánál (λex = 546 nm) gerjesztettük a mintákat, ahol a standard maximális abszorbancia 

értéke mellett a merocianin forma elnyelése kevéssé meredeken változik (III-57. ábra). A 

kvantumhatásfok meghatározásánál nehézséget jelentett, hogy a spektrofluoriméter lámpája 

befolyásolta a nyitott és zárt forma egyensúlyát, kismértékű (1-6%) abszorbancia-változást 

okozva. Az ebből eredő hiba kiküszöbölésére a fluoreszcencia mérés előtt és után is lemértük 

az abszorpciós spektrumot, és a kvantumhatásfok számításhoz a két spektrum átlagát 
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használtuk fel, melyre így ΦF = 0,008 értéket kaptunk, mely az irodalmi eredményekhez 

hasonló (0,012 etanolban83 és 0,005 acetonban85).  
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III-57. ábra. A nyitott forma kvantumhatásfokának meghatározása TFP standarddal, 
(A) abszorpciós spektrumok, (B) emissziós spektrumok; λex = 546 nm. 

A komplexek fluoreszcencia kvantumhatásfokát mindegyik fémion esetén 

megvizsgáltuk. Ehhez nagy fémion-feleslegű oldatokat készítettünk, melyeket egy napig 

sötétben, szobahőmérsékleten állni hagytuk. Bár az oldatok ekkor még nem érték el végső, 

egyensúlyi állapotukat, de az koncentrációk változása olyan mértékben lelassult, hogy a 

kvantumhatásfok mérést már nem zavarta. A komplexek esetén a TFP első Q-sávjánál 

(λex = 512 nm) gerjesztettünk, mely a komplexek abszorpciós spektrumának maximumához 

közelebb helyezkedik el (III-58. ábra). A fémionos oldatok esetén is eltérést okozott a 

fluoriméter lámpája, legnagyobb abszorbancia változást a Mg2+-ion esetén tapasztaltunk (4-

14%), a spektrumokat az alapvegyületnél leírt módon, a görbék átlagolásával korrigáltuk. 
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III-58. ábra. A fémion-komplexek kvantumhatásfokának meghatározása TFP standarddal, 
(A) abszorpciós spektrumok, (B) emissziós spektrumok; λex = 512 nm. 

A fémionok mindegyike intenzitásnövekedést okozott a nyitott forma emissziójához 

képest (III-59. ábra, a merocianin forma esetén a BIPS koncentráció 7,5-szer töményebb, 

mint a fémkomplexekben). A fluoreszcencia spektrumok maximumának hullámhosszát és a 

kvantumhatásfok értékeket a III-16. táblázat mutatja, látható, hogy a komplexek esetén a 

fluoreszcencia kvantumhatásfok 4,6-6,3-szeresére nőtt. 
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III-59. ábra. A nyitott forma és a fémion-komplexek (A) abszorpciós és (B) emissziós 
spektrumainak összehasonlítása. [BIPS]0 = 10-4 M, [Mg2+]0 = 10-3 M, [Ca2+] = 6·10-3 M, 
[Ba2+] = [Li+] = 3,5·10-2, λex = 546 nm; a nyitott forma (MC) spektruma esetén 
[BIPS]0 = 7,5·10-4 M, λex = 512 nm. 
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III-16. táblázat. A MC és fémkomplexeinek fluoreszcencia kvantumhatásfoka és a spektrális 
jellemzője 

 λmax [nm] ΦF
MC 647 0,008

Li·MC 618 0,037
Mg·MC 599 0,048
Ca·MC 609 0,051
Ba·MC 622 0,038

Az alapvegyület és a fémion-komplexek fluoreszcencia élettartama 

A merocianin forma és a fémion-komplexek fluoreszcencia élettartamát (τF) 

időkorrelált egy-foton számlálási technikával határoztuk meg. A megfelelő intenzitás elérése 

érdekében, illetve a komponensek rövid élettartama miatt lézerrel gerjesztettük a mintákat, a 

mérések során a rendelkezésünkre álló kétféle gerjesztő hullámhosszon vizsgálódtunk (378 és 

635 nm). Méréseinkhez a merocianin por segítségével készítettünk oldatokat, a BIPS 

méréséhez az acetont tartalmazó küvettába, a komplexek mérésekor a 0,1 M fémion 

koncentrációjú oldatba adagoltuk a szilárd nyitott formát. A merocianin forma mérésekor így 

nagyobb fluoreszcencia-intenzitást tudtunk elérni (ez a nem-komplexált esetben volt fontos, 

amikor a rövidebb idő alatt elvégezhető mérés alatt kevésbé záródott vissza a spiro-formába a 

minta). A fémionos oldatokban a nagy fémion-felesleg következtében a komplex nagy 

arányban (Mg2+- és Ca2+-ion esetén gyakorlatilag kizárólagos komponensként) volt jelen. 

Először a nyitott forma fluoreszcencia lecsengését vizsgáltuk, az eredményeket a 

III-60. ábra és a III-17. táblázat tartalmazza. A méréseket mindkét gerjesztő hullámhosszon 

elvégeztük. A merocianin forma 378 nm-es gerjesztése során mért lecsengési görbét három 

exponenciálissal tudtuk leírni, a legnagyobb részarányú komponens élettartama 0,16 ns. A 

635 nm-es gerjesztést követően egy exponenciális illesztése elegendő volt, az élettartam 0,19 

ns-nak adódott. Eredményünk hasonló a korábban etanolban (0,23 ns)201 és acetonitrilben 

(0,20 ns)202 mért értékekhez. A 378 nm-es gerjesztés során a nyitott forma mellett a zárt 

formát is gerjesztjük. A mérés során tehát a merocianin gerjesztése mellett egyéb folyamatok 

is lejátszódhatnak, gyűrűfelnyílás történik, melynek következtében különböző cisz-transz 

izomerek keletkezhetnek. Holm és munkatársai tetraklór-eténben tapasztaltak több 

exponenciálissal jellemezhető fluoreszcencia lecsengést. Tranziens abszorpciós és IR 

spektroszkópiai méréseik alapján többféle merocianin izomer jelenlétét feltételezték.81 



 120

 

1 2 3
1

10

100

1000

10000

1 2 3
-4

0

4

A  MC
 illesztett görbe
 IRF

 

 

Be
üt

és
sz

ám
R

ez
id

uu
m

t [ns]

 

 

 

 

 

1 2 3
1

10

100

1000

10000

1 2 3
-4

0

4

B  MC
 illesztett görbe
 IRF

 

 

Be
üt

és
ss

zá
m

t [ns]

R
ez

id
uu

m

 

 

 

 

III-60. ábra. A nyitott forma fluoreszcencia lecsengési görbéje; (A) λex = 378 nm, λdet = 650 
nm, (B) λex = 635 nm, λdet = 670 nm. IRF = Instrument Response Function (készülék 
válaszfüggvény). 

III-17. táblázat. A nyitott forma fluoreszcencia lecsengési görbéjére történő illesztések 
eredménye 

Gerjesztő / 
detektálási 

hullámhossz, 
λex / λem [nm]

Fluoreszcencia 
élettartam [ns] Részarány [%]* 

χ2 
τ1 τ2 τ3 τ1 τ2 τ3 

378 / 650 0,04 0,16 0,28 37 52 11 1,123 
635 / 670 0,19 - - 100 - - 1,127 

* A részarány az egyes komponensek súlyát jelenti, melyet a 
∑

=
ii

ii
i A

Aw
τ

τ
 kifejezéssel számítottuk, 

ahol Ai és ti az i-edik komponens preexponenciális tényezője és fluoreszcencia élettartama. 

A fémion-komplexek esetén is mindkét hullámhosszon végeztünk méréseket, 

példaként a Ba2+-komplexnél mért görbéket mutatjuk be (III-61. ábra). A 378 nm-en történő 

gerjesztés mellett mért görbék az egyes fémion-komplexek esetén két exponenciálissal írhatók 

le, melyek élettartama 0,15-0,17 ns, illetve 0,27-0,51 ns. A 635 nm-es gerjesztés során a Li+ 

és Ba2+-komplexek esetén a 378 nm-es gerjesztéshez hasonló élettartam értékeket kaptunk 

(III-18. táblázat), de a hosszabb élettartamú komponens jóval kisebb részaránnyal szerepel. 

A 635 nm-en kevéssé elnyelő Ca2+ és Mg2+-komplexek esetén a mérések nem voltak 
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megbízhatóak. A továbbiakban ezért a 378 nm-es gerjesztés eredményeit részletezem. A 

nyitott forma és a komplexek 378 nm-es gerjesztő fénnyel mért lecsengési görbéit a III-62. 

ábrán hasonlíthatjuk össze. 
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III-61. ábra. A Ba·MC komplex fluoreszcencia lecsengési görbéje; (A) λex = 378 nm, λdet = 
620 nm, (B) λex = 635 nm, λdet = 660 nm.  

III-18. táblázat. A fémion-komplexek fluoreszcencia lecsengési görbéjére történő illesztések 
eredménye 

Gerjesztő / detektálási  
hullámhossz, 
λex / λem [nm] 

Fluoreszcencia 
élettartam  

[ns] 

Részarány 
[%] χ2 

τ1 τ2 τ1 τ2 
Mg2+ 
378 / 590 0,16 0,27 51 49 1,059 
Ca2+ 
378 / 610 0,16 0,37 30 70 1,099 
Ba2+ 
378 / 620 0,17 0,51 36 64 1,063 
635 / 660 0,22 0,56 86 14 1,180 
Li+ 
378 / 620 0,15 0,44 38 62 1,143 
635 / 660 0,20 0,49 88 12 1,195 
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III-62. ábra. A nyitott forma és fémkomplexeinek fluoreszcencia lecsengési görbéi, 
[MC]0 ≈ 10-5 M, [Me]0 = 0,1 M, λex = 378 nm. 

Az egyes fémionoknál különböző értékkel jellemezhető, hosszabb élettartamú 

komponens a komplexekkel azonosítható. A rövidebb, 0,16 ns körüli komponens értéke 

hasonló a nyitott forma gerjesztése során mért értékhez. Mivel a fémionos oldatainkban, 

különösen a nagyobb egyensúlyi állandóval jellemezhető Mg2+- és Ca2+-ion esetén a nyitott 

forma jelenléte elhanyagolható, a fém-komplexek gerjesztése során mért rövidebb élettartamú 

komponens a komplex gerjesztést követő szétesésével magyarázható. A komponens 

beazonosítására egyre növekvő késleltetési idővel emissziós spektrumokat vettünk fel (az ún. 

TRES beállítással, Time Resolved Emission Spectra). A Mg2+-ion esetén nem tapasztaltunk 
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sáveltolódást, a többi fémionnál a növekvő késleltetési idővel kis mértékű, kb. 10 nm-es 

batokróm eltolódás látható (III-63. ábra).  
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III-63. ábra. A fémion-komplexek emissziós spektruma különböző késleltetési idő esetén. 

A komplex gerjesztése során tehát nem a tiszta merocianin mérésekor kapott, 650 nm-

es emissziós maximummal rendelkező komponens keletkezik, hanem egy 600 nm körül 

emittáló komponens. Wohl és munkatársai toluolban végzett pikoszekundumos tranziens 

abszorpciós mérései azt mutatták, hogy a nyitott forma TTT izomerjének elnyelése jelentősen 

eltolódik a TTC izomerhez képest, előbbi 568 nm, utóbbi 600 nm-es elnyelési maximummal 

rendelkezik.203 A III.2.4.2. fejezetben bemutatott kvantumkémiai számításaink szerint a 

nyitott forma legkisebb energiájú izomerje a TTC, míg a komplexek esetén a TTT izomert 

tartalmazó bizonyult stabilabbnak. A különböző fémkomplexek gerjesztése során mért, közel 

azonos élettartammal jellemezhető komponens feltételezhetően a komplex szétesésekor jelen 

lévő, kisebb hullámhosszaknál emittáló TTT izomer. 
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III.3. A spirooxazin tartalmú nanokapszulák fotokromizmusának 

vizsgálata 

A fotokróm nanokapszulák előállítása, szerkezeti vizsgálata 

A nanokapszulák előállítása „olaj a vízben” típusú emulzióban, oldószer elpárologatás 

módszerével történt. Emulgeálószerként a vízre vonatkoztatva 1% w/v polivinil-alkoholt 

(PVA) alkalmaztak. A nanokapszulák méretét és alakját dinamikus fényszórás mérésekkel és 

ESEM felvételekkel vizsgálták. Megállapították, hogy a vizsgált koncentráció-tartományban a 

SPOX koncentrációja nem befolyásolja a nanorészecskék méreteloszlását. A hasonló festék-

koncentrációjú, különböző polimerekkel készült nanorészecskék méreteloszlásában azonban a 

hibahatárt jelentősen meghaladó eltérést tapasztaltak (III-19. táblázat). Az ESEM 

felvételeken látható részecskeméretek jó egyezést mutatnak a fényszórás mérések 

eredményeivel (III-64. ábra). 

 

 (A) (B) 

III-64. ábra. A (A) PMMA/SPOX és az (B) EC/SPOX minták ESEM felvétele. A (B) ábrán 
látható nagyobb részek PVA maradékok. A minták SPOX-tartalma 30 m/m%. 
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III-19. táblázat. A PMMA/SPOX és EC/SPOX nanokapszulák közepes átmérője a 
különböző festék-tartalom mellett, a fényszórás vizsgálatok alapján. 

SPOX tartalom 
(m/m %)* 

PMMA/SPOX 
nanokapszulák közepes

átmérője (nm) ± SD 

EC/SPOX 
nanokapszulák közepes 

átmérője (nm) ± SD 
0 250 ± 5 228 ± 5 

2,5 253 ± 6 213 ± 2 
5 247 ± 2 208 ± 2 
10 255 ± 7 218 ± 4 
15 251 ± 2 218 ± 2 
20 252 ± 2 223 ± 1 
30 254 ± 6 225 ± 2 

*A polimer és a SPOX össztömegére vonatkoztatott értékek. 

 A spirooxazin alapvegyület vizsgálata 

A SPOX kinetikai vizsgálatát először acetonitril oldószerben végeztem, 10-4 M 

koncentrációjú oldattal. A spirooxazinokra jellemző gyors gyűrűzáródás következtében az 

oldat 1 perces UV-megvilágítás hatására csak kismértékű színesedést mutatott (az 

abszorbancia-változás 600 nm-en ∆ASPOX-acetonitrile = 0,03 volt. A látható tartományban 

kismértékű abszorbancia növekedést tapasztaltunk, az UV-tartományban a megvilágítás során 

az elnyelés elhanyagolható mértékben változott (III-65. ábra).  
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III-65. ábra. A SPOX acetonitriles oldatának abszorbancia-változása UV-besugárzás 
hatására; (A) az abszopciós spektrumok változása UV-megvilágítás hatására 250-700 nm 
között, a beszúrt ábra a látható tartományban mért válozást mutatja UV-megvilágítás közben 
(fekete) és után (piros); (B) az abszorbancia változás 600 nm-en, a beszúrt ábra az illesztést 
mutatja a visszaalakulás kinetikájára. [SPOX] = 10-4 M. 
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A fotométer 0,1 s-kénti spektrumfelvételi módja lehetővé tette, hogy a folyamat 

spektrális változásait nyomon kövessük. A megvilágítás utáni termikus visszaalakulás 

elsőrendű folyamatnak bizonyult, időállandójára τSO = 0,35 s adódott. A klór-nélküli 

származék esetén acetonitrilben az általunk meghatározott értékhez hasonlót mértek (0,5 és 

0,7 s).204,205 

A fotokróm nanokapszulák vizsgálata 

Dr. Kovács Margit a fotokróm nanokapszulák stacionárius abszorpciós vizsgálatát 

végezte el. A nanokapszulát tartalmazó minták abszorbanciájának mérése során a részecskék 

fényszórását tapasztalta, mely a kisebb hullámhosszaknál számottevő mértékben jelentkezett. 

A festék nélküli nanorészecskék az egyes polimerek esetén eltérő mértékben szórták a fényt, 

mely a PMMA UV-tartományban való nagyobb mértékű elnyelésének tulajdonítható, hiszen a 

kétféle, festék nélküli nanokapszula méreteloszlása hasonló. A SPOX oldat, illetve a 

nanokapszulákat tartalmazó minták festéktartalma és a 304 nm-en (a PMMA lokális 

maximumán) mért abszorbanciája között széles koncentráció-tartományban lineáris 

összefüggést állapított meg (0 M és 4·10-5 M között, a szuszpenzió teljes térfogatához 

viszonyítva). Az abszorbancia – SPOX-koncentráció egyenesek alapján meghatározták a 

festék moláris abszorpciós koefficiensét, melyre a SPOX esetén 8950, az EC/SPOX mintánál 

12900, a PMMA/SPOX esetén 11870 dm3mol-1cm-1 adódott. Az értékek közötti eltérés annak 

a következménye, hogy az SPOX spektruma függ a környezetétől, az oldószertől.  A 

kapszulázás során tehát az alkalmazott SPOX-koncentrációk mellett – mely megfelelt 0-30 

m/m% SPOX-aránynak a polimer és a SPOX össztömegére vonatkoztatva – nem keletkeztek 

abszorbancia-méréssel nem volt kimutatható festék-aggregátumok keletkezése. 

Munkám során a polimeres minták UV-megvilágítás hatására bekövetkező 

abszorbancia-változásának kinetikáját vizsgáltam. A fotokróm festék aránya mind a 

PMMA/SPOX, mind az EC/SPOX mintában 30 m/m% volt. A SPOX koncentrációját 

10-4 M-nak választottuk, így a nanokapszulákat tartalmazó minták ugyanannyi festéket 

tartalmaztak, mint a tiszta SPOX oldat. UV-besugárzás hatására a nanokapszulát tartalmazó 

minták esetén is csak a látható tartományban tapasztaltunk számottevő abszorbancia változást, 

mely azonban jóval nagyobbnak adódott, mint a SPOX acetonitriles oldatánál. A besugárzást 

2 percig végeztük, mely alatt a rendszer nem érte el a stacionárius állapotát. Ezzel 

párhuzamosan a visszaalakulás kinetikája is lassabbnak bizonyult. A 600 nm-en mért kinetika 
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görbe megfelelő leíráshoz legalább két exponenciális illesztésére volt szükség, melynek során 

az EC/SPOX minta esetén 20 s és 130 s, PMMA/SPOX mintánál 50 s és 430 s élettartam 

értékeket kaptunk (III-66. ábra). 
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III-66. ábra. A PMMA/SPOX és EC/SPOX minták UV-besugárzást követő 
visszaalakulásának kinetikája, két exponenciális illesztésével. [SPOX] = 10-4 M. 

Polimer mátrixokban az elszíntelenedésre jellemző lassabb kinetika a közeg merevebb 

szerkezetével magyarázható. A szilárd közegben történő átalakulást a szabad térfogat mérete 

befolyásolja. Előfordulhat, hogy nincs elegendő hely a molekula szerkezeti átalakulására, így 

ez is lassíthatja, vagy meggátolhatja a folyamatot.  A Young-modulus alapján az EC polimer 

flexibilisebb, mint a PMMA, mely megmagyarázhatja a PMMA/SPOX nanokapszulák esetén 

mért hosszabb élettartamokat. A PMMA merevebb szerkezetéből adódik az is, hogy a 

2 perces UV-megvilágítást követően a 600 nm-en mért abszorbancia változás, ∆APMMA-SPOX = 

0,09, míg az EC-ban ∆AEC-SPOX = 0,2. A besugárzás hasonló körülmények között történt, tehát 

ha a két polimerben a gyűrűfelnyílás kvantumhatásfoka hasonló lenne, akkor a lassabb 

visszazáródás miatt több MC keletkezne a PMMA-ban.  

Harbron és munkatársai spirooxazint tartalmazó polimer nanorészecskéket és filmet 

vizsgáltak. A fotokróm nanorészecskék esetén a szerves oldószerhez hasonló, egy 

exponenciálissal leírható kinetikát mértek, míg a polimer film esetén két exponenciálisra volt 

szükség a megfelelő illeszkedéshez.206 Az általuk vizsgált nanorészecskék kisebb mint 25 nm-

es közepes átmérőjűek voltak, mely megközelítőleg tizede az általunk vizsgált nanokapszulák 

méretének. Lee és kutatócsoportja a különböző polimer filmekbe ágyazott spirooxazin 

vizsgálata során az elszíntelenedés kinetikáját minden esetben két exponenciálissal írták le.207 
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A két vagy több exponenciálissal jellemezhető kinetika a SPOX-nak a polimer közeg által 

kialakított, többféle lokális környezetének jelenlétét mutatja. 

Fáradás vizsgálata  

A fotokróm vegyületek alkalmazhatóságának egyik legfőbb korlátja az ún. fáradás 

jelensége. Folyamatos, intenzív UV-megvilágítás következtében – mely a hosszú ideig tartó 

igénybevétel vizsgálatát helyettesíti – erőteljes abszorbancia-csökkenést tapasztalunk, mely a 

festék fotokróm tulajdonságának gyengülését mutatja. Noha a spirooxazinok a többi fotokróm 

vegyülethez képest ellenállóbbnak mutatkoznak a fotodegradációval szemben, oldataik 

hosszan tartó besugárzása irreverzibilis átalakulásokat eredményez. Munkánk során ezért 

megvizsgáltuk, milyen hatással van a festék kapszulázása a fáradásos tulajdonságaira. 

A SPOX acetonitriles oldata és a nanokapszulás minták fáradásának vizsgálatát 

folyamatos, a SPOX esetén 5 órás, a nanokapszulás mintáknál 8 órás UV-megvilágítás 

mellett végeztük. A SPOX koncentrációja minden esetben 10-4 M volt (III-67. ábra).  
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III-67. ábra. A SO, a PMMA/SPOX és az EC/SPOX minták fáradásának vizsgálata, 
[SPOX] = 10-4 M. A SPOX esetében a mért abszorbancia 10-szeresét ábrázoltuk. 

A fáradás vizsgálata a kinetika-méréshez hasonló eredményeket mutatott. A SPOX a 

nanokapszulákban a maximális abszorbancia elérését követően jóval lassabb abszorbancia 

csökkenéssel jellemezhető, mint acetonitrilben. A fáradás mértékét a t∆A0/2 paraméterrel 

jellemezhetjük, mely megmutatja, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az abszorbancia 
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maximumától (∆A0) a feléig csökkenjen. A SPOX esetén a t∆A0/2 értéke 170 perc, az 

EC/SPOX esetén 290 perc, a PMMA/SPOX esetén 300 perc volt. A különböző 

nanokapszulák között tehát nincs jelentős különbség, de maga a kapszulázás jelentősen segít a 

SPOX fáradás mértékének csökkentésében. Ez az elszíntelenedésre vonatkozó mérési 

eredmények tükrében várható is volt, hiszen a merevebb környezet vélhetően nemcsak a 

gyűrű felnyílásának illetve visszazáródásának sebességét csökkenti, hanem gátolja a 

fotodegradációs folymatokat is. 
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III.4. Összefoglalás 

Munkánk során festék-szulfokalixarén gazda-vendég rendszereket, fotokróm 

szupramolekuláris komplexeket és rendszereket vizsgáltunk. 

Az oxazin1 (OX), illetve a metilénkék (MK) vendégmolekulák és a többféle 

gyűrűméretű szulfokalixarén (SCAn, n = 4, 6, 8) gazdamolekulák által kialakított 

szupramolekuláris rendszerek vizsgálatát végeztük el. A gazda-vendég rendszerek egyensúlyi 

folyamatait a fluoreszkáló festékek abszorpciós és emissziós spektrumainak változása alapján 

elemeztük.  

Az OX festéket a legnagyobb gyűrűméretű SCA8 gazdamolekula mellett vizsgáltuk. 

A többszörösen töltött szulfokalixarén komplexképző sajátságait különböző ionerősségek 

mellett tanulmányoztuk, a Debye-Hückel összefüggés alkalmazásával. Az egyes ionerősségek 

mellett az abszorpciós spektrumok jelentős alaki változását mértük, a fluoreszcencia a SCA8 

koncentrációjának növekedésével monoton csökkenő tendenciát mutatott.  

A spektrumok alapján modellünkben kétféle, az 1:1 (OX·SCA8) és a 2:1 (OX2·SCA8) 

komplex kialakulását feltételeztük, melyek K1 és K2 stabilitási állandóval jellemezhetők. Az 

egyensúlyi állandók meghatározására illesztéses eljárást dolgoztunk ki, mely a vizsgált 

hullámhossz-tartományban az állandók mellett a komplexek spektrumát is szolgáltatta. A 

számítást mind az abszorpciós, mind az emissziós spektrumok alapján elvégeztük, és a kétféle 

meghatározással hasonló eredményeket kaptunk. A K1 értékei minden ionerősségnél 

nagyobbnak adódtak, mint K2, ami várható a töltéssel rendelkező molekulák komplexálódása 

esetén. Az OX·SCA8 komplex a festék spektrumához hasonló alakú és nagyságú, de a 

nagyobb hullámhosszak felé eltolódott abszorpciós spektrummal jellemezhető. Az OX2·SCA8 

komplex abszorpciós spektruma az előzőektől jelentősen eltér, a festék spektrumán lévő váll 

helyett a festék-dimerekre jellemző sáv jelenik meg. Számításaink szerint a komplexek közül 

csak az OX·SCA8 rendelkezik kismértékű emisszióval. 

A résztvevő molekulák közötti kötések típusának tanulmányozására a rendszer 

termodinamikai vizsgálatát végeztük el. Az első komplexképződési reakció termodinamikai 

paramétereinek változása (∆H1 < 0, ∆S1 < 0) alapján elmondhatjuk, hogy az 1:1 komplexet 

elektrosztatikus kölcsönhatás és H-híd stabilizálja. Az OX2·SCA8 komplex keletkezése 

entrópia-kedvezményezett folyamat (∆H1 > 0, ∆S2 > 0).  
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Az OX-SCA8 rendszer esetleges analitikai alkalmazását az ún. „kiszorításos” 

eljárásokban tetrametil-ammónium-klorid (TMA+) segítségével vizsgáltuk. A TMA+-SCA8 

komplex kialakulása az OX felszabadulását eredményezte, mely a fluoreszcencia-intenzitás 

erőteljes növekedésével járt. A változás a TMA+ koncentráció függvényében telítési görbét 

mutatott. Mindezek alapján megállapítottuk, hogy a kezdeti, meredeken változó tartományban 

a rendszer alkalmas lehet az analitikai vizsgálatokra. 

A MK festék abszorpciós és emissziós spektrumainak változását a SCA4, SCA6 és 

SCA8 gazdamolekulák mellett tanulmányoztuk. Az OX-hoz hasonló szerkezete ellenére a 

MK sokkal inkább hajlamos dimer, illetve nagyobb aggregátumok képzésére. Ebből adódóan 

a MK-SCAn rendszerek vizsgálata során az OX-SCA8 rendszerhez képest számos különbség 

adódott. 

A SCA8 esetén a MK aggregációját figyeltük meg, melynek vizsgálatára rezonancia 

Rayleigh-szórás méréseket végeztünk. Megállapítottuk, hogy a keletkező asszociátum 

kettőnél több MK molekulát tartalmaz. Az aggregáció elkerülése kis MK koncentráció 

mellett dolgoztunk, melyeknél ellenőrző vizsgálataink során nem tapasztaltunk fényszórás 

jelet. 

Az egyes szulfokalixaréneknél mért abszorpciós és fluoreszcencia spektrumok az OX-

SCA8 rendszerhez hasonlóan változtak. Az abszorpciós spektrumok esetén a legnagyobb 

spektrális változásokat a SCA8 esetén tapasztaltunk, a SCA4 esetén csak kismértékű 

abszorbancia csökkenést mértünk. Az emisszió mindhárom esetben monoton csökkenő 

tendenciát mutatott. 

Az egyensúlyi állandó számítása során szembesültünk a kettőnél több MK-et 

tartalmazó komplexek jelenlétével. Megfelelő MK-SCAn koncentrációk és ionerősségek 

megválasztásával mégis alkalmazni tudtuk az OX-SCA8 rendszernél feltételezett modellt, 

melynek során tehát 1:1 és 2:1 arányú komplexek kialakulását feltételeztük. A komplexek 

stabilitási állandóinak számítását az abszorpciós spektrumok alapján végeztük el. Az 

egyensúlyi állandók az OX-SCA8 rendszerhez hasonló nagyságrendűek voltak, az egyre 

nagyobb gyűrűmérettel mindkét komplex egyre erősebbnek bizonyult. Az OX-SCA8 

rendszerhez képest lényeges különbség, hogy mindegyik szulfokalixarén esetén a K2 értéke 

nagyobbnak adódott, mint K1. Kijelenthetjük tehát, hogy egy MK molekula megkötése után 

egy újabb MK molekula kapcsolódása erősebb komplexet eredményez, mely igazolja a 

kísérletileg tapasztalt tényt, miszerint a szulfokalixarének elősegítik a MK aggregációját.   
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Feltételezve, hogy a 2:1 arányú komplex esetén festék dimer keletkezik, az 

abszorpciós és emissziós spektrumok alapján következtettünk a keletkező dimer lehetséges 

szerkezetére. A MK-SCA6 és MK-SCA8 rendszerek 2:1 arányú komplexei esetén az 

abszorpciós spektrumok sávfelbontását végeztük el, melynek során a spektrumokat három 

Gauss görbével tudtuk közelítőleg leírni. Ez alapján feltételezzük, hogy a MK2·SCA6 és 

MK2·SCA8 komplexek spektrumain jelentkező két sáv a H-, illetve J-típusú dimer 

elnyelésének feleltethető meg. 

Az emissziós spektrumok kevéssé karakterisztikus volta miatt esetükben az illesztéses 

eljárás nem hozott elfogadható eredményt. Az abszorpciós spektrumok alapján meghatározott 

egyensúlyi állandók értékeivel azonban meg tudtuk határozni a komplexek emissziós 

spektrumát. Az eredmények azt mutatták, hogy míg az 1:1 arányú komplex nem fluoreszkál, a 

2:1 arányú komplex meglepő módon emisszióval rendelkezik, mely a tiszta festék 

intenzitásának 0,3-0,5-szöröse.  

A MK-SCA6 és MK-SCA8 rendszerek esetén megvizsgáltuk a szulfokalixarének 

hatását a MK triplett állapotára. Mindkét szulfokalixarén esetén a MK triplett állapotának 

dinamikus, diffúziókontrollált kioltása történik, a kioltás mechanizmusa fotoindukált elektron 

transzfer. Méréseink során megállapítottuk, hogy a triplett jel csak a szabad festékmolekulától 

származik, a komplexben lévő MK nem járul hozzá a tranziens abszorbanciához.  Az általunk 

meghatározott szabad MK koncentráció és a tranziens abszorbancia között lienáris 

összefüggést kaptunk. 

A fotokróm rendszerek esetén két jelzőanyaggal foglalkoztunk, az 1’,3’,3’-trimetil-6-

nitro-1’,3’-dihidrospiro[2H-1-benzopirán-2,2’-2’H-indol] (BIPS) és az 5-klór-1,3-dihidro-

1,3,3-trimetilspiro[2H-indol-2,3’-(3H)napft[2,1-b](1,4)oxazin] (SPOX) vegyületekkel.   

 A BIPS alapvegyület és a Li+-, Mg2+-, Ca2+- és Ba2+-ionok által kialakított fotokróm 

rendszer teljes egyensúlyi és kinetikai leírását végeztük el.  

A nyitott forma εMC(λ)-spektrumának meghatározásához munkánk első lépéseként 

ezért eljárást dolgoztunk ki a nyitott forma spektrumának meghatározására, mely a nyitott 

forma szilárd por alakban való előállításán alapszik. Az előállítást egy irodalmi eljárás 

továbbfejlesztésével végeztük, ami az NMR vizsgálatok szerint gyakorlatilag 100%-os 

tisztaságú szilárd nyitott formát eredményezett. A merocianin forma spektrumának 

meghatározását az ismert összetételű por feloldását követő kinetikamérés alapján, a görbe t = 
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0 s időpontra való extrapolációjával határoztuk meg. Az eljárás a nyitott forma spektrumának 

egyszerű és az eddigiekhez képest nagy pontosságú meghatározását tette lehetővé. 

A merocianin εMC(λ)-értékeinek ismerete lehetővé tette a K1 egyensúlyi állandó pontos 

meghatározását. Az UV-besugárzás utáni visszaalakulás kinetikája és a K1 értéke alapján 

meghatároztuk k1 és k-1 értékét. A különböző hőmérsékleten meghatározott egyensúlyi 

állandók alapján meghatároztuk a folyamat termodinamikai paramétereit. 

A nyitott forma fémionokkal kialakított komplexeinek vizsgálatánál lassú, több napos 

egyensúlybeállást tapasztaltunk. Kísérleteink során megállapítottuk, hogy nagy fémion-

koncentrációk esetén a komplexképződéshez képest a termikus gyűrűfelnyílás sebessége 

elhanyagolhatóvá válik, a két folyamat közül tehát az utóbbi a sebességmeghatározó lépés. 

A fémion-komplexek egyensúlyi spektrumainak mérésére egy titrálási eljárást 

dolgoztunk ki, mely a két egyensúlyi folyamat nagymértékben eltérő sebességén alapul. Az 

egyensúlyi spektrumok alapján globális nem-lineáris illesztéssel meghatároztuk a fémion-

komplexek K2 stabilitási állandóját és spektrumát. 

A stabilitási állandó meghatározását a kinetikai paraméterek segítségével is 

elvégeztük, melyhez különböző fémion koncentrációk mellett mértük az UV-besugárzás utáni 

gyűrűzáródás kinetikáját. A kinetikai és egyensúlyi egyenletek alapján egy új összefüggést 

vezettünk le, mely jól leírja a vizsgált rendszerünket. 

Tranziens abszorpciós mérésekkel meghatároztuk az egyes fémion-komplexek 

képződésének sebességi együtthatóit. 

Munkánk során meghatároztuk az alapvegyület és fémion-komplexeinek 

fluoreszcencia kvantumhatásfokát. A nyitott formára jellemző gyenge emisszió a 

fémkomplexek esetén megerősödött, a fluoreszcencia kvantumhatásfok 4,6-6,3-szeresére nőtt.   

A fotofizikai tulajdonságok jellemzésére fluoreszcencia élettartam méréseket végeztünk. A 

fluoreszcencia kvantumhatásfok értékekhez hasonlóan a fluoreszcencia élettartamok is 

növekedtek a fémionok jelenlétében. 

A nyitott forma és a komplexek szerkezetét NMR spektroszkópiai, illetve 

kvantumkémiai számításokkal (DFT) tanulmányoztuk. Megállapítottuk, hogy a nyitott forma 

különböző cisz-transz izomerei közül aceton oldószerben a TTC jellemezhető a legkisebb 

energiával, fémionok jelenlétében azonban a TTT izomert tartalmazó komplexek bizonyultak 

stabilabbnak. A számítások szerint a TTT izomer a Mg2+-ionnal jóval erősebb komplexet 

képez, mint a Li+-ionnal, mely hasonló a spektroszkópiai mérések alapján kapott 
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eredményeinkhez. Az NMR vizsgálatok azt mutatták, hogy a Mg·MC komplexben a második 

kettős kötés mentén a transz konformáció a domináns. 

A polimeres közeg fotokromizmusra gyakorolt hatásának vizsgálatára a SPOX 

fotokróm vegyületet vizsgáltuk poli(metil-metakrilát) (PMMA) és etil-cellulóz (EC) által 

kialakított nanokapszulákban. A SPOX acetonitriles oldatának UV-megvilágítása során 

kismértékű színesedést tapasztaltunk. A visszaalakulás kinetikája elsőrendű, 0,35 s 

időállandóval jellemezhető. A nanokapszulák esetén ettől jelentősen eltérő viselkedést 

tapasztaltunk. Az abszorbancia lényegesen nagyobb mértékű növekedése mellett a 

visszaalakulás kinetikájának számottevő lassulása volt jellemző, melynek leírásához két 

exponenciális illesztésére volt szükség. A hosszan tartó UV-megvilágítás hatását is vizsgáltuk 

a SPOX fáradásának tanulmányozására. A SPOX acetonitriles oldatához képest a 

nanokapszulák esetén kisebb mértékű abszorbancia-csökkenést tapasztaltunk. Mindezek az 

eredmények a szilárd mátrix merevebb szerkezetével magyarázhatóak.  

Eredményeink rámutattak arra, hogy a polimer, mint merev mikrokörnyezet jelentősen 

lassítja az összes (foto)kémiai folyamatot (a PMMA merevebb, így lényegesen nagyobb 

mértékben lassít).  Ez a potenciális alkalmazás szempontjából több előnnyel is jár: a 

polimeres minta sokkal intenzívebben elszíneződik UV besugárzás hatására, lassabban veszti 

el színét az UV besugárzás megszűnése után, és a festék fakulása is sokkal lassabban 

következik be (a fakulás csak nagy dózisú UV besugárzás esetén jelentős mértékű). 
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