
Szingulett oxigén képződésének, detektálásának

és kioltásának vizsgálata

Ph.D. értekezés

Baranyai Péter

Témavezető:

Dr. Vidóczy Tamás

MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet

Budapest, 2002.



Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Vidóczy Tamásnak, hogy bevezetett a

fotokémia világába, akivel megannyi hasznos eszmecserét folytathattam és akihez

mindig fordulhattam kérdéseimmel.

Hálával tartozom az MTA Kémiai Kutatóközpont vezetésének és különösen Dr.

Pálinkás Gábor főigazgatónak a támogatásért és hogy lehetővé tették munkám

befejezését.

Köszönetemet fejezem ki az MTA KKKI Fotooxidációs Csoportjában egykor velem

dolgozó minden munkatársamnak, így Dr. Kúti Zsoltnak, aki fotokémiai

méréstechnikák elsajátításában nyújtott sok segítséget, Vinkler Péternének és Metzger

Rezsőnének a mérések előkészítéséért és végül de nem utolsósorban Dr. Botár

Lászlónak. Ő kutatásaimban tevőlegesen nem vett részt, de mindig fordulhattam Hozzá

munkám során tanácsért. Sokkal hálásabb vagyok Neki azonban azért a szemléletért,

mellyel mindig a felmerülő probléma gyökereit, alapkérdéseit igyekezett tisztázni

először. Sajnos dolgozatom elkészültét nem érhette meg, tragikus hirtelenségű halála

miatt.

Köszönetet mondok azoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak munkámhoz, így

Németh Sándornak, aki kobalt komplexeket rendelkezésünkre bocsátotta, Katona

Zoltánnak, aki a tetrafenil-porfirin származékok szintézisén túl, a fotokémiai mérésekbe

is aktívan bekapcsolódott, Dr.Keszler Ágnesnek a HPLC analízisekért, valamint hálával

tartozom Dr. Kubinyi Miklósnak, Dr. Grofcsik Andrásnak, Dr. Bitter Istvánnak akik

jelentősen előmozdították munkámat.

Hálát mondok külföldi együttműködő partnereinknek, Dr. Gottfried Grabnernek és Dr.

Gottfried Köhlernek mérőrendszerük használatáért, valamint sok hasznos tanácsukért,

Dr. Fernanda Richellinek, Dr. Giulio Jorinak és Silvano Gabbonak akik a vezikula

készítés injektálásos technikájára tanítottak illetve padovai tartózkodásom alatt

mindenben segítettek.

Végül mély hálával tartozom családomnak, szüleimnek, bátyámnak támogatásukért és



türelmükért, amivel lehetővé tették dolgozatom létrejöttét.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS 1

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 3

Szingulett oxigén képződése 3

Vezikulák, membránok szerkezete és tulajdonságai 7

Szingulett oxigén foszforeszcenciájának detektálása 10

Szingulett oxigén kioltása 14

KÍSÉRLETI RÉSZ 18

Felhasznált anyagok 18

Tetrafenil-porfirin származékok 19

Kobalt komplexek 20

Módszerek 22

Lézervillanófény-fotolízis 22

Abszorpciós és fluoreszcenciás mérések 25

Fotooxidációs mérések 25

Vezikulák előállítása 26

EREDMÉNYEK 27

Szingulett oxigén képződése 27

Porfirin szenzibilizátorok jellemzése oldatfázisban 27

Triplett állapot spektrális sajátságai 29

A triplett moláris abszorpciós együtthatója és képződési kvantumhatásfoka 31

Triplett kioltása oxigénnel 35

Szingulett oxigén képződés kvantumhasznosítási tényezője 36

Triplett porfirinek kioltása oxigénnel vezikulában 39

A vezikula méretének hatása 46

Fluoreszcenciás mérések vezikulában 47

Következtetések 53

Szingulett oxigén foszforeszcencia sebességi együtthatójának meghatározása 54

Mérési elrendezés 54



Monte-Carlo szimulációs program 59

A szimulációk eredményei 62

A mérések kiértékelése 66

Következtetések 69

Szingulett oxigén kioltása kobalt komplexekkel 70

Folytonos besugárzás mellett végzett mérések 79

Következtetések 81

EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA TÉZISPONTOKBAN 82

FÜGGELÉK 85

IRODALOMJEGYZÉK 86



1

BEVEZETÉS

Az oxigén az alapállapotú molekulák között ritka kivételként triplett, a

legalacsonyabb gerjesztett állapotban pedig szingulett multiplicitású. Az oxigénnek két

gerjesztett szingulett állapota lehet: az ún. delta és szigma (spektroszkópiai jelölésük:

g
1∆  illetve +Σg

1 ). A szingulett szigma állapotnak magasabb a gerjesztési energiája (94

vs. 159 kJ⋅mol-1), az élettartama viszont igen rövid (maximum néhány ns), ezért

kimutatása, mérése is komoly nehézséget okoz. A rövid élettartam egyúttal azt is jelenti,

hogy kémiai reakciókban nincs lehetősége részt venni. Éppen ezért dolgozatomban a

továbbiakban szingulett oxigénen mindig az g
1∆  állapotot értem, egyenletekben pedig

erre az *
2

1O  egyszerű jelölést használom. Dezaktívációja (szingulett – triplett átmenet)

tiltott, ezért viszonylag hosszú (µs-ms) élettartammal rendelkezik. Különlegessége,

hogy a közeli infravörös tartományban (1270 nm) rendkívül gyengén foszforeszkál.

A szingulett oxigén hatása sok helyen kimutatható. Mint igen reaktív oxidálószer

számolni kell jelenlétével fotoszenzibilizált oxidációkban, daganatok fototerápiájában,

festékek és polimerek fotodegradációjában, vírusok fotodinamikus inaktívációjánál

hogy csak néhány példát említsünk. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy szinte bárhol

találkozhatunk a szingulett oxigénnel, ahol fény és oxigén is jelen van.

Értekezésemben három témával foglalkozom, melyeket az köt össze egy

egységbe, hogy mindhárom a szingulett oxigénnel fotokémiájával kapcsolatos. A

témákon keresztül egy rövid élettartamú gerjesztett állapotú részecske legfontosabb

eseményeit, jellemzőit ismerhetjük meg: képződését, detektálását és kioltását.

A kioltás az angol quenching szó fordítása, szűkebb értelemben valamilyen

lumineszcencia intenzitásának illetve élettartamának csökkenésére használják. Tágabb

értelemben a szakirodalomban azonban minden nem lumineszkáló gerjesztett állapotú

anyaggal való kölcsönhatásra is alkalmazzák. Dolgozatomban én is az utóbbi

értelemben használom a kioltás szót, mind a gyengén foszforeszkáló szingulett oxigén,

mind pedig egyéb triplett állapotú molekulák esetében.

Az első és egyben legbővebb rész a fotodinamikus terápiában használható néhány

új porfirin vegyület fotokémiai vizsgálatáról szól. Eddig még nem vizsgált

szenzibilizátorok esetén első lépésként fontos az anyag fotofizikai, fotokémiai
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paramétereinek, tulajdonságainak feltérképezése. Ezt először homogén

folyadékfázisban (szerves oldószerek), majd mikroheterogén rendszerekben (vezikula

kettősréteg) végeztük. A szingulett oxigén képződése szempontjából kulcsfontosságú a

triplett gerjesztett állapotú szenzibilizátor vegyület és az alapállapotú oxigénmolekula

között lejátszódó energiaátadással járó kioltási folyamat. A kioltásra komoly befolyást

gyakorol a szenzibilizátor mikrokörnyezete, ezért ezt a folyamatot vizsgáltuk a

sejtmembrán egyszerű modelljeként használatos vezikula kettősrétegben. Vegyületeink

kellő intenzitással fluoreszkáltak is, ami módot nyújtott egy újabb kísérleti technika

alkalmazására, amivel az anyagokról további információt szerezhettünk.

A szingulett oxigén kimutatására, mérésére ma már szinte kizárólag annak nagyon

gyenge foszforeszcenciáját használják. A foszforeszcencia intenzitása a sugárzás

sebességi együtthatójától függ, aminek nagyságára az oldószer környezet igen jelentős

befolyással van. Különböző oldószerekben végzett mérések összehasonlíthatóságához

feltétlenül szükséges a radiatív együttható legalább relatív ismerete. Az irodalomban

található elrendezések hibáit igyekeztünk kiküszöbölni, ezért egy új, eddig még nem

alkalmazott elrendezést építettünk. Kísérleteink egyben lehetővé tették azt is, hogy az

adott mérési elrendezést a szingulett oxigén mennyiségére kalibráljuk, vagyis a

foszforeszcenciás detektálást kvantitatívvá tegyük. Ez a második témakör annyiban eltér

a másik kettőtől, hogy a kísérleti technikát az eredmények részben ismertetem, hiszen

az általunk végzett munka szerves részét képezte a detektálási elrendezés összeállítása.

Egy gerjesztett állapotú részecske fölös energiáját többféle folyamatban adhatja

le, ez különösen folyadék fázisban következhet be gyorsan. A szingulett oxigén

élettartama rendkívül erősen függ az oldószertől, ugyanakkor számos más molekulával

is kölcsönhatásba léphet, melynek következtében elvesztheti gerjesztési energiáját. A

gerjesztett állapot energiavesztését hatékonyan elősegítő kioltó anyagok közül néhány

érdekes kobaltkomplex vizsgálata a harmadik témakör, melyet érintek értekezésemben.

Vizsgálatunk egyúttal jó példa arra, hogy a kioltás sebességi együtthatója hogyan segít a

kioltó molekula oldatbeli szerkezetére is következtetni.



3

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Szingulett oxigén képződése

A triplett - szingulett átmenet tiltott volta miatt közvetlen gerjesztéssel nem

képződik szingulett oxigén, ha vákuum UV tartományú fénnyel sugározzuk be az

oxigént, akkor az kötés felhasadással jár. Néhány reakció (pl. hipokloritos oxidáció) [1]

során valamint mikrohullámú kisülésnél mutatták ki szingulett oxigén képződését.

Sokkal nagyobb jelentősége van azonban a közvetett úton, fotoszenzibilizáció

(fényérzékenyítés) segítségével történő képződésnek. Ehhez fény, megfelelő

gerjeszthető molekula (szenzibilizátor) és oxigén jelenléte szükséges.

Szingulett oxigén a gerjesztett szenzibilizátor és az alapállapotú oxigénmolekula

között lejátszódó kölcsönhatás (kioltás) során képződhet. A szingulett illetve triplett

gerjesztett szenzibilizátor kioltása igen gyors, a legtöbb esetben diffúzióvezérelt

folyamat, vagyis a reaktánsok egymáshoz való diffúziójának sebessége (jelölése kdiff,

értéke körülbelül 1010 mol-1dm3s-1) szabja meg a folyamat sebességét.

Szingulett oxigén képződhet egy szingulett gerjesztett állapotú szenzibilizátorral

való kölcsönhatással. Az elektronspin-korreláció [2] miatt a szingulett szenzibilizátor és

az oxigén molekula találkozása során csak triplett multiplicitású ütközési komplex

alakulhat ki.

[ ]
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A komplex ezután két párhuzamos csatornán alakulhat tovább, ezek arányát a

szenzibilizátor gerjesztett szingulett és triplett állapota közötti energiakülönbség (az ún.

S1 - T1 felhasadás) határozza meg. A szingulett oxigén képződésének feltétele, hogy a

két nívó közötti különbség fedezze az oxigén gerjesztési energiáját. Számottevő

mennyiségű szingulett oxigén képződéséhez szükséges továbbá, hogy a szenzibilizátor

szingulett állapotának élettartama kellően hosszú (nagyobb mint 30 ns) legyen, hiszen a

szingulett gerjesztett állapotból való egyéb energiavesztéssel (fluoreszcencia, belső

konverzió, spinváltó átmenet) versenyez az oxigénre történő energiaátadás folyamata.

Ezek a feltételek egyszerre viszonylag ritkán adottak, ezért kevés az ezeknek eleget tevő

szenzibilizátor molekula. Természetesen a szingulett szenzibilizációs lépésből képződő
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triplett szenzibilizátor is kölcsönhatásba léphet egy másik alapállapotú oxigén

molekulával, így néhány esetben a szingulett oxigén képződésének kvantumhasznosítási

tényezőjére egynél nagyobb értéket találtak [3]. Szingulett gerjesztett állapot kioltását

nem mértük, mivel az ehhez szükséges egyfoton számlálásos technika nem állt

rendelkezésünkre, és a porfirin vegyületek esetében a folyamat közvetlenül nem is jár

szingulett oxigén képződéssel.

A triplett állapotú gerjesztett molekula és az oxigén kölcsönhatásából összesen

kilenc spinállapotú komplex jöhet létre, amelyek közül egy darab szingulett, három

darab triplett és öt darab kvintett multiplicitású.

[ ]
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Külső mágneses tér hiányában az egyes spinállapotok energiája azonos

(degeneráció), valamint a különböző multiplettek közötti spinváltó átmenet általában

sokkal lassabb a partnerek diffúziójánál, aminek következtében populációjuk is

ugyanakkora. Mivel a spinkorrelációs szabály miatt, csak a szingulett állapotú

komplexből képződhet spinmegengedett energiaátadással szingulett oxigén, a kvintett

és a triplett multiplicitásúból pedig nem, ezért a triplett kioltási folyamatára jellemző

sebességi együttható 1/9⋅kdiff = 1-2⋅109 mol-1dm3s-1 lesz (másszóval az ún.

spinstatisztikai faktor értéke 1/9). Természetesen az is szükséges a kioltáshoz, hogy a

triplett gerjesztési energiája nagyobb legyen az oxigénénél (94 kJ⋅mol-1), azonban ez a

feltétel az esetek döntő többségében teljesül, ezért a molekuláris oxigén szinte kivétel

nélkül minden anyag triplett gerjesztett állapotát nagy sebességgel kioltja (emiatt kell a

triplett méréseknél oxigénmentes környezetet teremteni). A triplett gerjesztett állapotú

molekula spinváltó átmenettel történő visszajutása szingulett alapállapotba tiltott,

vagyis igen lassú folyamat. Így, ha egyéb megfelelő koncentrációjú hatékony kioltó

nincs jelen, akkor általában az oxigén oltja ki a triplettek túlnyomó többségét, és az

oldatban található oxigén koncentrációja határozza meg a triplett élettartamát.

A szenzibilizáció útján képződő szingulett oxigén legnagyobb jelentősége a

fotodinamikus terápiában (PDT) [4] van, mely a fotodinamikus hatáson alapul.
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Fotodinamikus hatásnak olyan sejtpusztulást nevezünk, mely a fény és

fotoszenzibilizátor együttes jelenlétében következik be. A terápia során a szenzibilizátor

bejuttatása a szervezetbe általában intravénás injekció formájában történik. A

fotoszenzibilizátortól és a tumor típusától függő idő alatt a szenzibilizátor bizonyos

szelektivitással felhalmozódik a rákos szövetben. A megfelelő időben intenzív látható

fénnyel besugározzuk a tumoros részt, ahol a fény és a szenzibilizátor hatására később

sejtpusztulás tapasztalható. Megemlítendő, hogy a szenzibilizátorok gyakran

fluoreszcenciára is képesek, ezt a sajátságot diagnosztikai célokra lehet felhasználni.

A testfelszínen elhelyezkedő daganatok esetében a kezelés elvégezhető megfelelő

nagy intenzitású lámpák segítségével. Belső szervekbe azonban csak száloptikán

keresztül tudunk fényt eljuttatni, ekkor már viszont fényforrásként általában lézert

(festék illetve manapság már leginkább diódalézert) használnak, mivel annak fénye

sokkal jobban fókuszálható.

Ahhoz, hogy a fény ne csak a tumor felszínét érje, hanem minnél mélyebbre is

eljusson, figyelembe kell venni a testszövetek fényáteresztésének hullámhossztól való

függését. A szövetekben legmélyebbre a 600 és 900 nm közötti hullámhosszú fény jut,

ezért ezt a részt fototerápiás ablaknak szokás nevezni. Ezen hullámhossz tartományon

kívül az abszorpció és a fényszóródás miatt kicsi a szövetek fényáteresztő képessége.

A fotodinamikus hatás mechanizmusa bonyolult, minden részletében nem

tisztázott, és jelenleg is komoly kutatások folynak ezen a területen. A fény elnyelése

után a szenzibilizátor spinváltó átmenettel bizonyos valószínűséggel triplett gerjesztett

állapotba kerül. Ezután a triplett szenzibilizátor két markánsan elkülönülő típusú

folyamatban vehet részt. Az úgynevezett I. típusú reakcióban a triplett reagál egy

biomolekulával és elektronátmenettel szenzibilizátor gyök képződik. A sejtpusztító

hatást ez utóbbi indítja el, miközben egy újabb biomolekulával reagálva a

szenzibilizátor alapállapotba jut vissza. A II. típusú mechanizmusban a triplett

szenzibilizátor az előbb részletezett módon, az alapállapotú oxigénnel lép

kölcsönhatásba, aminek során szingulett oxigén képződik. A sejtpusztító hatásért ebben

az esetben a rendkívül reakcióképes szingulett oxigén a felelős. Megállapították, hogy a

megfelelő fotodinamikus hatáshoz a szenzibilizátoron és a fényen kívül az oxigén

jelenlétére is feltétlenül szükség van. Így a ma leginkább elfogadott nézet szerint a

szingulett oxigén felelős a daganat pusztulásért, tehát döntően a II. típusú

fotoszenzibilizációs folyamat játszódik le a PDT során.
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A jó fotoszenzibilizátornak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie.

Kémiailag egységes legyen, nagy legyen a triplett képződés és a szingulett oxigén

képződés kvantumhasznosítási tényezője. A spektrum látható részének (távoli) vörös

tartományában legyen számottevő fényelnyelése. Minnél nagyobb szelektivitást

mutasson, megvilágítás nélkül ne legyen toxikus. Fontos, hogy a szervezetből a terápiás

kezelés után gyorsan kiürüljön.

Minden új PDT szenzibilizátor vegyület esetén a fotofizikai, fotokémiai

paramétereket (alap illetve triplett állapot spektruma, triplett és szingulett oxigén

képződésének kvantumhasznosítási tényezője) kell először meghatározni. A PDT-ben

használatos szenzibilizátorok többsége hidrofób molekula. Ezek a molekulák a

szövetekben elsősorban a sejtmembránban halmozódnak fel. Mivel a szingulett oxigén a

triplett és alapállapotú oxigén közötti energiaátadás során képződik és erre folyamatra

jelentős befolyással bír a molekula mikrokörnyezete, ezért fontos ennek a folyamatnak a

vizsgálata nemcsak homogén oldatban, de a sejtmembránt modellező foszfolipid

vezikulákban. Ezzel egyúttal információt kaphatunk a membránról, a szenzibilizátort

próbamolekulaként alkalmazva, mely egy új, az irodalomban eddig nem alkalmazott

módszert ad a kezünkbe, mellyel a kettősréteg tulajdonságai tanulmányozhatók.

Ugyanakkor sokkal fontosabb kérdés, hogy hogyan befolyásolja a membrán szerkezete,

(pl. gél – fluid fázisátmenet) a PDT szempontjából kulcslépésnek számító triplett

kioltási folyamatát.

Célkitűzéseink között a következők szerepeltek: tetrafenil-porfirin alapvázú PDT-

re alkalmas szenzibilizátor vegyületek részben eddig nem publikált származékainak

fotofizikai és fotokémiai sajátságait jellemző paraméterek meghatározása, ezen

vegyületek triplett állapotának oxigénnel lejátszódó energiaátadási folyamata

tanulmányozása vezikulák kettősrétegű membránjában. Mivel a vizsgált porfirin

vegyületek jól fluoreszkáltak, ezért lehetőség nyilt fluoreszcenciás mérésekre is, melyek

jól kiegészítették a triplett méréseket.
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Vezikulák, membránok szerkezete és tulajdonságai

Az állatvilágban igen fontos határoló és transzport szerepet játszik a biológiai

membrán, amelynek vázát a kettős rétegbe rendeződött lipid molekulák adják. A

membrán természetesen számos egyéb molekulát is tartalmaz, melyek közül kiemelkedő

szerep jut a fehérjéknek. A kettős rétegben a lipid molekulák úgy rendeződnek, hogy a

hosszú apoláris, hidrofób szénláncok egymás felé, a hidrofil fejcsoportok pedig a vizes

közeg felé fordulnak. A tiszta vezikulák falát alkotó kettősrétegek [5] a biológiai

membránok nagyon leegyszerűsített modelljének tekinthetők [6], azonban számos

biofizikai és fotobiokémiai folyamat tanulmányozása során hasznosak lehetnek.

A kettősréteg képzésre hajlamos molekulák típusa széles skálán mozog: lehetnek

ionosak illetve neutrálisak, szénláncaik lehetnek telítettek és telítettlenek stb., így a

kialakuló membránok is változatos tulajdonságokkal rendelkezhetnek. A leggyakrabban

előforduló membránalkotó molekulák a foszfolipidek, amilyen az általunk vizsgált

DPPC (1 ábra).

C HO

CH2

CH2

O C C15H31

O

CC15H31

O

O P

O

O

O CH2 CH2 N(CH3)3

1. ábra. 1,2-dipalmitoil-3-sn-foszfatidilkolin (DPPC)

A lipidek három csoportba oszthatók a molekula alakja szerint, a poláris

fejcsoport és az apoláris szénláncok méretének viszonya alapján. A lipidmolekulák

viszonylag szorosan illeszkednek a vizes oldatban létrejövő aggregátumokban, ezért a

molekula alakjával és geometriájával szoros összefüggésben van az oldatban kialakuló

szerkezet.

Abban az esetben, ha a fejcsoport nagyobb helyigényű az apoláris résznél, vagyis

a molekula fordított kúp (ék) alakú, akkor az a micella képződésnek kedvez; ezekre

példa az egy szénláncot tartalmazó (“egyfarkú”) lizofoszfolipidek. A második csoportba

olyan lipidek sorolhatók, amelyeknél a fejcsoport kis méretű az apoláris részhez

viszonyítva. Ezek vizes közegben inverz micellákat, illetve ún. hexagonális
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szerkezeteket alakítanak ki. Ha a molekula közelítőleg henger alakú, mint például

foszfatidil-kolin vagy szerin, akkor a kettősréteg képződése a legkedvezőbb. A

kettősréteg lehet például egy hordozó lemezen kialakult síkréteg (Langmuir-Blodgett

film) illetve önmagába záródó hólyagocska (vezikula) fala.

A vezikula felépítése alapján lehet egyetlen kettősrétegből álló úgynevezett

unilamelláris szerkezetű (mely valóban egy kis mikroszkópikus hólyagocskához

hasonlít), illetve multilamelláris (MLV), amely több koncentrikusan elhelyezkedő

kettősrétegből felépülő liposzóma, ez a szerkezet a hagymához hasonlít. Az

unilamelláris szerkezetűek között, nagyság szerint megkülönböztetnek kis (25 - 100 nm

átmérőjű), rövidítve SUV, és nagy méretű (100 - 500 nm átmérőjű), rövidítve LUV

vezikulákat.

A vezikulák falát jelentő kettősrétegben a hőmérséklet függvényében többféle

szerkezet (fázis) alakul ki, a membrán ún termotróp viselkedést mutat [7]. A különböző

szerkezetek között adott hőmérsékleteken fázisátmenetek észlelhetőek, az átalakulás

hőmérséklete egykomponensű membrán esetén a lipidre jellemző. A fázisátmenetek

közül a legfontosabb a fő fázisátmenet, amikor a membrán a merev, rendezett

gélszerkezetből folyadékkristályos állapotba kerül. A hőmérséklet növekedésének

hatására, az eddig főleg transz állású szén-szén kötésekből álló egyenes szénláncokban

egyre több törés (gauche állás) képződik, a szénláncok mozgékonysága megnő és a

folyadékokhoz hasonló rendezetlen szerkezet alakul ki (2. ábra). A fő fázisátmenet

során a membrán fluiditása és permeabilitása is jelentősen megnő, vastagsága

kismértékben (10-20%) csökken, de a kettősrétegű szerkezet megmarad. A fő

fázisátmenet tartománya tiszta lipidekből álló nagy vezikulák esetében néhány tized

Celsius fok széles.

Kicsi, egyrétegű vezikulákon (SUV) gyakran csak ez az egy fázisátmenet

észlelhető megbízhatóan, és az szélesebb hőmérséklet tartományban következik be, nem

olyan éles, mint a nagy vezikulák esetén.
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2. ábra. A membránszerkezet változása a fő fázisátmenet során

A különböző liposzómák előállítására számos módszer ismert [8], ezek közül

jónéhány a többrétegű vezikulákból (MLV) indul ki. Ha lipidek szerves oldószerben

készült oldatát bepároljuk, akkor az edény falára a lipid filmként beszárad. A filmet

vizes pufferoldattal rázogatva a lipidréteg hidratálódik és többrétegű vezikulák (MLV)

alakulnak ki. A lipid diszperziót ultrahangos kezelésnek alávetve, kisméretű egyrétegű

vezikulák (SUV) képződnek. Lehet az MLV-t tartalmazó oldatot kis pórusméretű (30-

1000 nm) membránszűrőn többször átpréselni, amikor szintén kisebb egyrétegű

vezikulákat kapunk. Az utóbbi technika alkalmazásakor a vezikulák méreteloszlása

jóval szűkebb, átlagos átmérőjük a szűrő pórusméretével szabályozható. Egyrétegű

vezikulák állíthatók elő még felületaktív anyagok segítségével, ha a lipid detergenssel

készült vizes oldatát dialízáljuk. Fontos előállítási technika az általunk is használt

befecskendezéses módszer, ezt később, a kísérleti részben részletesen ismertetem.
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Szingulett oxigén foszforeszcenciájának detektálása

A szingulett oxigén foszforeszcenciájának sugárzásos sebességi együtthatójának

(illetve az ezzel szoros kapcsolatban lévő foszforeszcencia kvantumhasznosítási

tényezőnek) a vizsgálatát kezdetben mérési nehézségek gátolták. A rendkívül gyenge,

közeli infravörös jel, sem az infravörös spektroszkópiában alkalmazott detektorokkal,

sem a látható tartományban jól használható fotoelektronsokszorozókkal nem volt

érzékelhető. A megbízható és érzékeny mérésekre a félvezető ipar komoly fejlődésével

nyílt csak lehetőség. A foszforeszcencia kvantumhasznosítási tényező

meghatározásakor alkalmazott folytonos besugárzásos kísérletek esetében más

problémákkal is szembe kellett nézni. Ilyenkor a tapasztalható jel nagyságát valamilyen

referencia anyag fluoreszcenciájához viszonyítják [9]. A fluoreszcencia

spektroszkópiában már ismert és megbízható standard vegyületek (pl. kinin, TPP) a

látható tartományban emittálnak, vagyis nagyon messze a mérni kívánt 1270 nm körüli

sugárzástól. Történtek mérések közeli infravörös tartományban használható anyagokkal

(szerves festékek [10], Nd- foszfát üveg [11, 12]) is, ám ezek fluoreszcenciás

tulajdonságai kevéssé ismertek, standardként való használatuk megkérdőjelezhető.

A sok méréstechnikai probléma mellett nem csodálható, hogy kezdetben az

egymásnak erősen ellentmondó tudományos eredmények alapján, még arra sem volt

egyértelmű válasz, hogy a szingulett oxigén foszforeszcencia sebességi együtthatója

mennyire függ az oldószertől [13, 14]. A vita a megfelelő mennyiségű és egyre jobban

reprodukált adatok alapján, a kilencvenes évekre dőlt el [15, 16], miszerint a legtöbb

anyag foszforeszcenciás sugárzásával szemben, a szingulett oxigéné erősen

oldószerfüggő. A következő évek fő kérdésévé az vált, hogy milyen oldószer

paraméterrel lehet kapcsolatba hozni a sugárzási együtthatót. Természetesen ehhez

tovább kellett növelni a vizsgált oldószerek számát, illetve a kísérleti adatok

megbízhatóságát.

A megfelelő oldószer paraméter megtalálása ismét komoly vitát robbantott ki,

ugyanis két paraméter tűnt igazán fontosnak az oldószerhatás leírásában, és mindkét

paraméter mellett a világ vezető, szingulett oxigén kutatással is foglalkozó, fotokémiai

csoportjai foglaltak állást.

Az egyik elgondolás szerint, melyet Darmanyan és kollégái vallottak [17], a

sebességi együtthatókat az oldószerek ionizációs potenciáljával lehet jól leírni. A
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magyarázat szerint a szingulett oxigén és az oldószer között kialakuló komplexben, a

spinváltó átmenet (és ezzel együtt a foszforeszcencia) valószínűségét, az

oldószermolekuláról az oxigénre bekövetkező töltésátmenet befolyásolja. Ez a hatás

nyilvánvalóan az oldószer ionizációs potenciáljával hozható kapcsolatba, mely az

oldószer elektronátadási képességét jellemzi.

A másik elképzelés már viszonylag korán [18] felvetődött, ám a kísérleti adatok

megbízhatatlansága miatt feledésbe merült. Eszerint a radiatív sebességi együttható jól

korrelál az oldószer elektromos polarizálhatóságával (és ezzel együtt természetesen a

törésmutatóval is), ami arra utal hogy a sugárzásos átmenet oldószer perturbációjában a

diszperziós kölcsönhatás játsza a főszerepet [19]. A két elképzelést támogatók éles

vitákat folytattak a tudományos folyóiratok lapjain [20, 21], saját igazukat újabb és

újabb adatsorokkal támasztva alá. A precízebben újra mért adatok alapján, a kérdés

eldőlni látszik az oldószer polarizálhatósággal való kapcsolat javára, amit Ogilby [22]

illetve Schmidt [23, 24] vezette csoportok mérései is alátámasztanak.

A kvantumkémiai módszerek és a számítógépek gyors fejlődése az elméleti

számítások számának ugrásszerű növekedését tette lehetővé az utóbbi időben. Meg kell

jegyeznünk azonban, hogy a gerjesztett állapotok, átmenetek és ezek

oldószerfüggésének pontos számítása még gyerekcipőben jár, ugyanis ezek viszonylag

kielégítő leírásához is, éppen az egész molekula elektronrendszerét érintő

elektronátmenetek miatt, jóval nagyobb báziskészletet illetve jóval precízebb és egyben

számításigényesebb módszereket kell használni, mint az alapállapot tulajdonságainak

számítása esetén. Ezért az ilyen számítások még nem annyira rutinszerűek mint például

az infravörös spektrum számítások, a szingulett oxigén foszforeszcenciájával is csak

néhányan [25, 26] foglalkoztak érdemben. Közülük mindenképpen megemlítendő

Minaev neve, aki igen jelentős mértékben [27] működött közre az oldószer

polarizálhatóságon alapuló elmélet fejlesztésében.

Röviden meg kell említenünk a szingulett oxigén 1270 nm-es foszforeszcencia

sáv helyzetének oldószer függését is, amit nagy pontossággal FT-IR spektrométer

segítségével vizsgáltak [28-30]. A tapasztalatok szerint a sáv helyzete szokatlanul

stabil, a gázfázishoz viszonyítva a legerősebben perturbáló oldószerben is a sáv

eltolódása kisebb mint 10 nm. A sávmaximum helyzetét a sugárzás sebességi

együtthatójához hasonlóan, az oldószer elektromos polarizálhatóságával lehet leírni

[22], ami oldószer perturbáció diszperziós kölcsönhatáson alapuló magyarázatát erősíti
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meg. Általában megfelelő a korreláció, azonban van néhány “kilógó” oldószer (pl. víz),

ami azt jelzi, hogy még van mit finomítani az elméleten.

Érdemes röviden áttekinteni a szingulett oxigén foszforeszcenciáján alapuló

detektálás fejlődését. Kezdetben speciálisan erre a célra válogatott AgCsSb katódú

fotoelektronsokszorozókat használtak (ezt főleg Krasnovsky csoportja alkalmazta [31]).

Mások egyszerű (hűtés nélküli) Ge fotodiódákkal próbálkoztak, amelyekkel a mérések

meglehetősen zajosak voltak a germánium nagy termikus zaja miatt. Komoly

előrelépést jelentett a szingulett oxigén érzékeny kimutatásában North Coast cég

nagytisztaságú Ge fotodiódái, melyekben nemcsak a fényérzékelő elem, hanem az utána

következő erősítő első fokozata is cseppfolyós nitrogénnel 77 K hőmérsékletre van

hűtve. Újabban InGaAs diódákat is alkalmaznak, ezek akár hűtés nélkül használhatóak.

A legújabb fejlesztések eredménye a japán Hamamatsu cég közeli infravörös (1300

illetve 1700 nm-ig) tartományra kifejlesztett InGaAs katódú fotoelektronsokszorozói,

ezeket is a megfelelő működéshez -80 °C-ra kell lehűteni. Bár jóval gyorsabb és

érzékenyebb a fotodiódákhoz képest, szélesebb körű elterjedését gátolja, hogy igen

drága eszközről van szó. Egy friss közlemény [32] szerint ilyen fotoelektronsokszorozó

segítségével sikerült kimutatni élő sejtekben fotoszenzibilizáció útján képződő

szingulett oxigént.

A bevezetőben már említésre került, hogy a szingulett gerjesztett oxigénnek két

( g
1∆  illetve +Σg

1 ) elektronállapota lehet. A két állapot közötti elektronátmenetnek

megfelelő abszorpciós sáv hullámhossza 1930 nm körül van. A sáv intenzitása kicsi (ε =

40 – 50, [33]) ám megfelelő akkumulációs technikával mérhető, illetve ún. stepscan

Fourier transzformációs spektrométerrel az abszorpciós spektrum is felvehető. A

közelmúltban ezt a módszert már mikroszkóppal kombinálták [34], ezzel megtéve az

első lépést ahhoz, hogy szingulett oxigént megfelelő térbeli felbontással

detektálhassunk. Ez különösen biológiai mintákban lehet nagy jelentőségű.

További detektálási lehetőség a szingulett oxigén mérésére, az úgynevezett

termikus lencse effektus, amelyet szintén használtak néhány esetben. Csak fizikai

természetű kölcsönhatást feltételezve, a szingulett oxigén a gerjesztési energiáját, szinte

teljes mértékben az oldatban lévő molekuláknak adja át, melyek azt végső soron hővé

alakítják. A folyamatot kísérő hőmérsékletemelkedés következtében lokálisan csökken

az oldat törésmutatója, egy "szórólencse" képződik az oldatban. Ezt a törésmutató
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változást érzékelhetjük egy második, folytonos lézersugár fényének mérésével. Mivel

minden gerjesztett állapot sugárzásmentes és reakcióval nem járó energiavesztését

hőfejlődés kíséri, ezért az effektus egyáltalán nem specifikus az oxigénre. A módszert

csak a szingulett oxigén lecsengési, kioltási kinetikájának meghatározására használták.

A munkánk során kitűzött célok nem alapkutatási jellegűek, inkább az azt is

szolgáló méréstechnikai fejlesztések. Az irodalomban a legújabb mérések [35, 23]

kivétel nélkül időfelbontásos kísérletek. Ezekben az alkalmazott szenzibilizátorral

képződő szingulett oxigén infravörös jelét hasonlítják össze a különböző oldószerekben.

A mért jel, függ a szenzibilizátorra jellemző szingulett oxigén képződési

kvantumhasznosítási tényezőtől, ami oldószerenként változik. További bizonytalanságot

jelenthet az összehasonlításos méréseknél a geometriában illetve a lézersugárzásban

bekövetkező esetleges változás. Ezért egy új, eddig még nem alkalmazott mérési

elrendezés megvalósítását tűztük ki célul, amivel az irodalomban általánosan használt

módszerek hibái csökkenthetők illetve kiküszöbölhetők. Ezt úgy kívántuk elérni, hogy a

képződött szingulett oxigén mennyiségét (az arra specifikus akceptor segítségével), és

az infravörös emissziós jelet szimultán módon, egy kísérletben és mintában határozzuk

meg. Az eljárás két előnnyel is kecsegtet, mivel egyrészt az adott mérési elrendezést

kalibráljuk (vagyis a mért infravörös jelből az oldat szingulett oxigén koncentrációjára

következtethetünk), másrészt az oldószerre jellemző foszforeszcencia sebességi

együtthatót is meghatározhatjuk. További cél volt az emisszió detektálásának

részletesebb geometriai elemzése számítógépes szimulációs eszközökkel.

Eredményeinket természetesen összehasonlítottuk a rendelkezésre álló irodalmi

adatokkal.

A sugárzásos sebességi együttható oldószerfüggésének pontosabb

tanulmányozásához szükséges lehet az eddig mért adatok megbízhatóságának növelése,

illetve a vizsgálatba bevont oldószerek körének bővítése. Kalibrációs kísérleteink

jelentőségét az is növeli, hogy inhomogén közegben (pl. vezikula kettősrétegben)

végzett méréseknél, a jelintenzitás más és más lehet attól függően, hogy a szingulett

oxigén milyen környezetben tartózkodik az emisszió időpontjában.
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Szingulett oxigén kioltása

Előző fejezeteink a szingulett oxigén képződésének és foszforeszcenciás

detektálásának témakörével voltak kapcsolatosak. Egy gerjesztett állapotú részecskénél

a képződésen és észlelésen túl fontos megismerni az alapállapotba való visszajutás

módjait is, vagyis hogy milyen fizikai és kémiai jellegű kölcsönhatások során veszti el a

részecske fölös energiáját. A szingulett oxigén dezaktíválódása [36, 37] alapvetően

háromféle folyamatban történhet: energiátadás, töltésátvitel illetve kémiai reakció útján.

Mindhárom esetben a kioltás első lépésében egy exciplex képződik a kioltó

molekulából és a szingulett oxigénből. Ezután az exciplex három egymással versenyző

folyamatban alakulhat át, illetve természetesen disszociálhat a két reaktánsra is.
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A fizikai kioltás egyik formája a spinmegengedett energiaátadás folyamata,

amelynek során bizonyos esetekben (pl. karotinek) a kioltó triplett állapotának

képződése is közvetlenül megfigyelhető. Ha a kioltó triplett energiája a szingulett

oxigén gerjesztési energiájánál (94 kJ⋅mol–1) kisebb, akkor az energiaátadás rendkívül

gyors, a kioltás gyakorlatilag diffúzióvezérelt folyamat lesz. Több nagyon hatékony

szingulett oxigén kioltó, például igen kiterjedt konjugációval rendelkező

festékvegyületek és több fémkomplex esetén, az energiaátadást tartják a kioltás fő

mechanizmusának. Amint az a fönti reakciósémából is látható, az energiaátadásos

kioltás folyamata a szingulett oxigén képződésével pontosan ellentétes folyamat, ezért

ez az egyik korlátozó tényező a fotodinamikus terápiában alkalmazható

szenzibilizátorokra. Ugyanis a szövetek fényáthatoló képessége alapján az a kedvezőbb,

ha a szenzibilizátor a spektrum vörös-infravörös tartományában nyeli el a fényt,

azonban ezzel párhuzamosan, szenzibilizátorok triplett energiái is csökkennek, vagyis

egyre hatékonyabb szingulett oxigén kioltókká válnak. Itt kell megemlíteni a szingulett

oxigén kioltását az oldószerekkel, melynek sebessége majd öt nagyságrendet változik a

víztől a perfluoro-szénhidrogénekig. Ebben a kioltási folyamatban az elektrongerjesztett

állapotban lévő szingulett oxigén az oldószermolekuláknak adja át energiáját, amelyek

rezgésileg magasan gerjesztett állapotba kerülnek. A tapasztalatok szerint a kioltásra
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jellemző, az oldószer koncentrációjával számított másodrendű sebességi együttható az

oldószermolekulában található egyes kötésekre megállapított kötésjárulékok

összegeként írható fel. Az OH kötésre vonatkozó járulék igen nagy, vagyis a sok OH

kötést tartalmazó oldószerekben (víz, alkoholok) a szingulett oxigén élettartama rövid.

Számos olyan vegyület (pl. aminok, fenolok) is hatékony kioltónak bizonyult,

melyeknek triplett gerjesztési energiája jóval nagyobb mint 94 kJ⋅mol–1. Ezeknél a

képződő szingulett multiplicitású átmeneti komplex, spinváltó átmenetben az

alapállapotú komplexé alakul, töltésátvitellel összekapcsolt spin-pálya csatolás

segítségével.

→
← [ ] [ ] → 2
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A komplexben a töltésátmenet mértéke a kioltó (elektrondonor) ionizációs

(oxidációs) potenciáljától függ. Teljes elektronátmenetet és szuperoxid anion

képződését, (ami tulajdonképpen a kémiai reakciónak felel meg), csak erősen poláris

oldószerekben, leginkább vízben figyeltek meg, igen kis ionizációs potenciálú

kioltókkal. A kioltás sebessége növekszik, ha a kioltó (amin) ionizációs potenciálja

csökken; fenolok illetve szulfidok esetében is az aminokhoz hasonló ábrát kapunk, ha a

sebességi együtthatót az ionizációs potenciál vagy például a Hammett σ függvényében

ábrázoljuk [37].

Szingulett oxigén kémiai reakcióban általában olyan telítetlen π rendszerekkel

reagál, amelyeknek triplett energiája nagyobb mint 1O2 elektrongerjesztési energiája,

vagy gyenge elektrondonorok. Az oxidáció három alaptípusa során hidroperoxid,

dioxetán vagy endoperoxid képződése figyelhető meg. Az utóbbira jó példa, a szingulett

oxigén detektálásánál már alkalmazott difenil-izobenzofuránnal lejátszódó reakció. A

oxidáció termékei gyakran nem stabilak, azok további reakcióval stabilabb molekulákká

alakulhatnak. Mivel kioltási vizsgálataink során nem észleltünk kémiai reakciót, ezért a

téma bővebb ismertetésétől eltekintek, csak egy jó tankönyvre [38] hivatkozom.

Természetesen a felsorolt kioltási folyamatok párhuzamosan játszódnak le, így

általában csak az mondhatjuk meg, hogy döntően milyen a kioltás mechanizmusa.

A fémkomplexek szingulett oxigén kioltási sebességi együtthatója igen széles (kq

≈ 105 - 1010 mol-1⋅dm3⋅s-1) tartományt ölel át. Igen hatékony, gyakorlatilag

diffúzióvezérelt (kq ≈ 1010 mol-1⋅dm3⋅s-1) kioltással a nikkel komplexek körében

találkozhatunk. Az ilyen komplexeknél a kioltás mechanizmusára már viszonylag korán
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[39] felmerült az energiaátadás folyamata. A probléma ezeknél a komplexeknél,

ellentétben például a karotinnal, hogy közvetlenül sem spektroszkópiai úton, sem a

kioltás során nem figyelhető meg a komplexben a hatékony energiaátadáshoz szükséges

alacsonyan fekvő gerjesztett triplett állapot. Ugyanakkor az alacsony energiájú

gerjesztett állapot létezésére megfelelő bizonyítékkal szolgál az, hogy a szingulett

oxigén és a szerves molekulák triplett állapotának kioltása hasonló tendenciát mutat.

Tehát azok a komplexek, amelyek hatékony kioltói a szingulett oxigénnek, azok

egyúttal a szerves molekulák triplett állapotát is igen nagy sebességi együtthatóval

oltják ki. Az utóbbi folyamattal, különböző triplett energiájú szerves vegyületeket

(donor) alkalmazva, egyes esetekben [40] becsülni lehetett a kioltó komplex (akceptor)

gerjesztési energiáját. A nikkel komplexek körében végzett szisztematikus vizsgálatok

[41, 42] azt mutatták, hogy a párosítatlan elektronnal nem rendelkező (diamágneses)

komplexek általában több nagyságrenddel hatékonyabb kioltók, mint a paramágneses

komplexek. Azt is felismerték [43] azonban, hogy ennek oka a komplex geometriájával

függ össze: a paramágneses komplexek tetraéderes illetve oktaéderes konfigurációjúak,

míg a diamágnesesek síknégyzetes elrendezésűek. Kioltáskor a ligandumok által nem

védett részeken a szingulett oxigén jól megközelítheti a központi fématomot, ugyanis az

elektronkicserélődéses energiaátadáshoz a partnerek közeli kontaktusa (elektronpályáik

átfedése) szükséges. Más fémek [44] telített komplexeinél jóval kisebb (106 - 108

mol-1⋅dm3⋅s-1) sebességi együtthatókat tapasztaltak, a kioltást ebben az esetben

töltésátviteli mechanizmussal magyarázták. Ugyancsak töltésátvitelt feltételeztek [45]

néhány Co2+ és Co+3 komplex (B12 és analógonjai esetében), ezeknél a kioltási

együttható értéke szintén csak 107 - 108 mol-1⋅dm3⋅s-1 volt.

Kutatásunk alapkutatás jellegű kérdést vetett fel: a planáris tetragonális Ni

komplexek között fordulnak elő a szingulett oxigén a leghatékonyabb kioltói. Vajon a

hasonló kobalt komplexek között nem találhatók-e ugyanolyan hatékony kioltók.

Azonkívül milyen molekulaszerkezeti tulajdonságok lehetnek felelősek a fém (kobalt)

komplexek szingulett oxigén kioltó hatékonyságáért.

Ezen probléma vizsgálatára kiválóan alkalmasnak bizonyultak az MTA KKKI-

ban szintetizált koordinative telítetlen diamágneses Co(III) komplexek. Ezekről

feltételezték, hogy oldatban is betöltetlen az egyik ligandum pozíció, a kérdés csak az

volt, hogy ez vajon kedvező-e a kioltás szempontjából.
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A szingulett oxigén kioltásáról szerzett ismereteink bővülésén túl természetesen

gyakorlati szempontból is van jelentősége eredményeinknek.

Hatékony szingulett oxigén kioltók vizsgálata ma is fontos kutatási terület. Erről

győzött meg az az előadás is melyet 1998-ban hallhattam egy fotokémiai nyári iskolán,

Hollandiában. Az előadó, az AKZO Nobel cég egyik vezető szakembere, beszélt a

kutató-fejlesztő laboratóriumaikban folyó fotokémiával kapcsolatos néhány kutatásról.

Ezek egyike a fényvezető polimereken alapuló optikai chipek fejlesztése, amelyekkel a

jelenlegi számítógépeknél nagyságrendekkel gyorsabb számítási sebesség és jóval

kisebb hőteljesítmény érhető el. Az optikai chipek alapelemei átlátszó polimer

“vezetékek” és kapcsolók lesznek, amelyeken nagyon rövid idejű lézerimpulzusok

haladnak áram helyett. Nagyon lényeges ezen anyagok fénnyel szemben mutatott

stabilitásának növelése és ebben az egyik fontos tényező a fény hatására képződő

szingulett oxigén káros fotodegradációs hatásának kivédése, melyet hatékony kioltók pl.

fém-komplexek adagolásával kívánnak elérni.

A fémkomplexek alkalmazásának újabb területe a ún. szénmentes fénymásoló

technika [46], ahol a festékek fény hatására bekövetkező fakulását vizsgálják, ennek

megakadályozására szingulett oxigént kioltó hatékony fémkomplexeket használnak.
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KÍSÉRLETI RÉSZ

Felhasznált anyagok

A szingulett oxigén szenzibilizátoraként bengálvörös (4,5,6,7-tetraklór-

2’,4’,5’,7’-tetrajódfluoreszcein dinátrium-só, RB) és metilénkék (3,7-bisz(dimetil-

amino)-fenotiazinium klorid, MB) színezékeket, valamint tetrafenil-porfirint

(5,10,15,20-tetrafenil-21H,23H-porfin, TPP) használtunk. Az anyagok a Fluka illetve az

Aldrich cégtől származtak.

A porfirin triplett képződés kvantumhasznosítási tényezőjének méréséhez

akceptorként Fluka puriss. tisztaságú tetracént alkalmaztunk.

A szingulett oxigén akceptoraként használt 1,3-difenil-izobenzofurán (DPBF,

EGA Chemie) és a folyamatos besugárzásoknál alkalmazott hidrokinon (HQ, Fluka)

analítikai tisztaságú volt, ezért ezek további tisztítása nem volt szükséges. A

fotooxidációs kísérletek HPLC analíziséhez szükséges p-benzokinont (BQ) a kísérletek

előtt kétszer szublimálva tisztítottuk.

A vezikulákat felépítő foszfolipid a legtöbb esetben az 1,2-dipalmitoil-3-sn-

foszfatidilkolin (DPPC, 99%) volt (néhány mérést végeztünk a 14 szénatomos 1,2-

dimirisztoil-3-sn-foszfatidilkolinnal is, DMPC), ezeket a Sigma cégtől szereztük be, és

tisztítás nélkül használtuk fel.

A szerves oldószerek (etanol, benzol, acetonitril stb.) általában spektroszkópiai

tisztaságúak voltak, ezért ezek tisztítására nem volt szükség. Glicerin-triacetátból

(triacetin) és metil-benzoátból nem állt rendelkezésre spektroszkópiai tisztaságú, ezért

ezekből a lehető legjobb minőségűt használtuk, további tisztítás nélkül.

A vezikula oldatok készítéséhez kétszer desztillált vizet használtunk, a puffer

alapanyagául szolgáló vegyszerek (NaCl, Na2HPO4, KH2PO4) analitikai tisztaságúak

voltak.

Egyes triplett méréseknél az oldatok oxigénmentesítését nagytisztaságú hélium

(He > 99.996%) illetve nitrogén (N2 > 99.99%) átbuborékoltatásával biztosítottuk.
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Tetrafenil-porfirin származékok

A mezo-tetrakisz(metoxifenil)- és a mezo-tetrakisz(hidroxifenil)-porfirinek

képlete és a továbbiakban használt rövidítése az 3. ábrán található. Előállításuk a

Rothemund-Adler szintézis csekély módosításával, a megfelelően szubsztituált

benzaldehid és pirrol reakciójával történt. A hidroxifenil származékokat a metoxi

vegyületek demetilezésével (diklór-metános bór-tribromid oldatban -80 °C-on) kapták.

A nyers termékek átkristályosítása után, kromatográfiás (TLC) és NMR mérésekkel

történt a vegyületek azonosítása és tisztaságának ellenőrzése. A porfirinek szintézisét,

szerkezeti és tisztasági vizsgálatát Katona Zoltán végezte a BME Szerves Kémiai

Technológiai Tanszékén, Dr. Bitter István irányításával.
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TPP: 5,10,15,20-tetrafenil-21H,23H-porfin (R1 = R2 = R3 = H)

3-MPP: 5,10,15,20-tetrakisz(3-metoxi-fenil)-21H,23H-porfin (R1 = OCH3, R2 = R3 = H)

3,4-DMPP: 5,10,15,20-tetrakisz(3,4-dimetoxi-fenil)-21H,23H-porfin (R1 = R2 = OCH3, R3 = H)

3,5-DMPP: 5,10,15,20-tetrakisz(3,5-dimetoxi-fenil)-21H,23H-porfin (R1 = R3 = OCH3, R2 = H)

3,4,5-TMPP: 5,10,15,20-tetrakisz(3,4,5-trimetoxi-fenil)-21H,23H-porfin (R1 = R2 = R3 =OCH3)

3-HPP: 5,10,15,20-tetrakisz(3-hidroxi-fenil)-21H,23H-porfin (R1 = OH, R2 = R3 = H)

3,4-DHPP: 5,10,15,20-tetrakisz(3,4-dihidroxi-fenil)-21H,23H-porfin (R1 = R2 = OH, R3 = H)

3,5-DHPP: 5,10,15,20-tetrakisz(3,5-dihidroxi-fenil)-21H,23H-porfin (R1 = R3 = OH, R2 = H)

3,4,5-THPP: 5,10,15,20-tetrakisz(3,4,5-trihidroxi-fenil)-21H,23H-porfin (R1 = R2 = R3 = OH)

3. ábra. A vizsgált porfirinek nevei és rövidítései
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Kobalt komplexek

A szingulett oxigén kioltási vizsgálataihoz a [CoIII(s-BQDI)2L]ClO4 és [CoIII(s-

BQDI-Cl2)2L]ClO4 általános képlettel jellemezhető (L)-bisz-(1,2-szemi-benzokinon-

diimináto)kobalt(III) és (Ph3Sb)-bisz-(4,5-diklór-1,2-szemi-benzokinon-

diimináto)kobalt(III) komplexeket dr. Németh Sándor (MTA KKKI) szintetizálta és

bocsátott belőlük rendelkezésünkre. Az L axiális ligandum sokféle lehet,

vizsgálatainkban a ligandum Ph3Sb, Ph3As, N-metil-imidazol, pirrolidin volt. A

szintézisről és a szerkezetre vonatkozó vizsgálatokról bővebben lásd [47-49], itt azokat

csak néhány szóban kívánom összegezni.

Orto-fenilén-diamin (OPD) molekuláris oxigénnel történő oxidációja során

főtermékként 2,3-diaminofenazin képződik szemi-benzokinon-diimin (s-BQDI)

gyökanion és benzokinon-diiminen (BQDI) keresztül.

����� ����
NH2

NH2

NH

NH

(OPD) (s-BQDI) (BQDI)

-e-
-2H+

-e-
NH

NH

A két közbenső termék szabad állapotban nem stabilis, de fémkomplex képzése

útján stabilizálható. Ha o-fenilén-diamint Co(II) só és Ph3X (X = P, As, Sb) jelenlétében

oxigén gázzal oxidáljuk, a reakció a szemi-benzokinon-diimin lépésnél megáll és

[CoIII(s-BQDI)2Ph3X]+ komplex kation képződik, mely a reakcióelegyből sóként

kinyerhető.

HN

HN

[CoIII(s-BQDI)2L]+

L

Co3+

NH

NH

4. ábra. [CoIII(s-BQDI)2L]+ kation szerkezete

A röntgen diffrakciós mérések [47] szerint a komplex ion négyzetes piramisos

szerkezetű (4. ábra), azonban a központi Co3+ ion majdnem egy síkban van a két
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ekvatoriális ligandum négy N atomjával; így a kation szerkezete olyan mintha egy

oktaéderes komplex egyik liganduma hiányozna. Ez a hatodik pozició szilárd állapotban

betöltetlen, oldatban pedig valószínűleg egy oldószermolekula helyezkedik el ott, de

csak nagyon gyengén kötődve a kobalt ionhoz, hiszen kikristályosítva a komplex

pentakoordinált lesz.

Az egylépéses oxidatív eljárás csak Ph3Sb, Ph3As és Ph3P axiális ligandumok

esetén használható, azonban további komplexek is előállíthatók a szubsztitúciós

reakciókban tapasztalható szokatlan kinetikai labilitásukat felhasználva [48]. Egyéb (N-

metil-imidazol, pirrolidin, stb.) ligandumképző anyagok feleslege mellett a Ph3X

ligandumcsoport gyorsan lecserélődik, az ötös koordináció azonban továbbra is

megmarad, az új ligandum a távozó helyére, axiális pozicióba kerül.

[CoIII(s-BQDI)2L]+ + L*  →←   [CoIII(s-BQDI)2L*]+ + L

A perklorát anion, amint azt a röntgen szerkezeti vizsgálat is kimutatta, csak

ellenionként funkcionál, a kobalt atomtól távolabb helyezkedik el, kötés nem alakul ki

köztük. Valamennyi komplex oldata erőteljes színű, spektrumuk igen gazdag

töltésátviteli sávokban, ezek közül a leghosszabb hullámhosszú 700 nm felett van. Az

egész vegyületcsalád diamágneses, ESR inaktív, a CoIII kisspinszámú d6 konfigurációjú

[49].
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Módszerek

Lézervillanófény-fotolízis

A villanófény-fotolízis berendezés (5. és 6. ábra) alapját egy Applied

Photophysics gyártmányú rendszer képezte. Az analizáló fényforrás egy 150 W

teljesítményű vízhűtéses nagynyomású xenon ívlámpa volt. Ennek fényéből a szükséges

hullámhossz tartományt megfelelő optikai szűrőkkel választottuk ki, egy elektromos

fényzár pedig arról gondoskodott, hogy a minta csak mérés időtartamára legyen kitéve

az erős fénysugárnak. Ezekkel az óvintézkedésekkel a mintát védtük a fény esetleges

káros degradáló hatásától. Bár az ívlámpa stabilizált feszültséget kapott, de lassabb

lecsengéseknél látható volt némi alapvonal hullámzás, ezért ilyenkor fényforrásként egy

100 W-os halogén wolfram izzót használtunk.

A gerjesztő fényimpulzust többféle lézer szolgáltatta. Kezdetben egy

villanólámpával pumpált festéklézert (Phase-R 2100B típus, fényimpulzus hossza kb.

450 ns) alkalmaztunk. Ezt a lézert főleg Rhodamin 6G festékkel használtuk, így 590 nm

hullámhosszúságú fényimpulzus kibocsátására volt képes, amivel a metilénkék

szenzibilizátor jól gerjeszthető. Később csoportunknak sikerült egy Q-kapcsolású

Nd:YAG lézert (Continuum Surelite I-10) beszerezni, az alapfrekvencia (1064 nm)

többszörözéséhez szükséges kristályokkal együtt. A porfirinek és a bengálvörös

gerjesztéséhez a frekvencia kétszerezett 532 nm hullámhosszúságú fényt használtuk. Az

oxigén jelenlétében végzett, gyors triplett lecsengés mérését a bécsi egyetemen

végeztük egy hasonló felépítésű villanófény-fotolízis berendezéssel. Ott gerjesztő

fényforrásnak, egy hangolható hullámhosszú fényimpulzus kibocsátására alkalmas ún.

optikai parametrikus oszcillátort (Lambda Physik, Scanmate OPO) használtam, melyet

egy Coherent gyártmányú Nd:YAG lézer frekvencia háromszorozott fénye (355 nm)

hajtott meg. Ezzel az eszközzel a legintenzívebb Q abszorpciós sáv maximumán (514

nm) gerjesztettem a mintát. A fényimpulzus időtartama a saját lézerünknél 5-7 ns, míg a

bécsiénél 3 ns körüli volt. A lézer energia függvényében végzett kísérleteknél az

impulzus energiáját egy piroelektromos kristályt tartalmazó energiamérővel (Laser

Precision Corp., Rj 7100 típus) mértük.

A megfelelő hullámhosszú analizáló fény kiválasztására nagy fényerejű (f = 3,9),

holografikus rácsot tartalmazó monokromátort használtunk, mely szintén az Applied
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Photophysics terméke. A monokromátorból kilépő fény intenzitását egy 1P28 típusú

fotoelektronsokszorozó mérte.

Az emissziós méréseket egy North Coast 817P típusú speciális fotodetektorral

végeztem. Ebben nagytisztaságú Ge fotodióda a fényérzékelő elem, mellyel a közeli

infravörös tartományú fény (800-1700 nm) detektálható. Mivel a germánium diódának

szobahőmérsékleten meglehetősen nagy a sötétárama illetve zaja, ezért a fotodiódát és a

beépített erősítő fokozatot egy Dewar edényben helyezték el, amit a használat előtt

cseppfolyós nitrogénnel 77 K-re le kell hűteni. A dióda igen érzékeny emellett nagyon

gyors is: időállandója csak 200 ns. A szingulett oxigén előállításához alkalmazott

szenzibilizátorok kisebb-nagyobb mértékben fluoreszkálnak, ezért a lézer villanásakor

jelentkező intenzív fluoreszcencia fény illetve az oldatról szóródó lézer fény kiszűrésére

két darab 1270 nm-re centrált interferencia szűrőt használtunk.

A detektorok feszültségjeleit megfelelő erősítés (Tektronix, AD502) után, a

mérést vezérlő számítógépben található 8 bites analóg-digitális adatgyűjtő kártyával

(SONIX, STR-832) digitalizáltuk. A mérések vezérlését, adatfeldolgozását és egyszerű

kiértékelését egy Pascal nyelven házilag írt programmal végeztük. Az adatgyűjtő

kártyánk maximális mintavételi sebessége (32 MHz), nem tett lehetővé pontos triplett

lecsengés mérést oxigén jelenlétében. Ezért ezeket a kísérleteket a bécsi egyetemen

végeztük el, ahol a jelek digitalizálására egy nagysebességű digitális oszcilloszkóp

(Tektronix, TDS 684A) állt rendelkezésre. Kiértékelésekhez, ábrázoláshoz

kereskedelmi szoftvereket használtunk, így a Quattro Pro 5.0 és a Origin 4.1

programokat.

A mintát tartalmazó küvettát a hőmérsékletfüggő méréseknél termosztálható

mintatartóba helyeztük. Mivel a minta hőmérsékletét közvetlenül nem tudtuk mérni a

lézeres kísérlet közben, ezért külön méréssel meghatároztuk a minta és a

folyadéktermosztát közötti eltérés értékét a teljes vizsgált hőmérséklet tartományra és

így állapítottuk meg a minta pontos hőmérsékletét.

A lézerimpulzusok energiája általában 1-5 mJ között volt, a szenzibilizátorokat

tartalmazó oldat abszorbanciája 0,2-0,4 volt a gerjesztés hullámhosszán. A szingulett

oxigén kioltásos méréseknél a vizsgálandó kobalt komplexek és a szenzibilizátorok is

ionos vegyületek voltak, ezért azokból metanolos törzsoldatot kellett készíteni, majd az

adott oldószerrel higítani. A kész oldatok 1-3 százaléknyi metanolt tartalmaztak, ami

apoláris oldószereknél az oldékonysági viszonyok miatt elkerülhetetlen volt.
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Abszorpciós és fluoreszcenciás mérések

Az alapállapotú vegyületek abszorpciós spektumainak a felvételéhez HP 8452A

típusú diódasoros illetve GBC 10e típusú kétsugaras spektrofotométert használtunk.

A fluoreszcenciás méréseket a bécsi egyetemen végeztem, egy számítógéppel

vezérelt és polarizációs feltéttel rendelkező Perkin-Elmer LS50B típusú

spektrofluoriméterrel. Az emissziós spektrumokat nem korrigáltam a fluoriméter

detektálási karakterisztikájával, azonban a polarizációs méréseknél erre nem is volt

szükség. A minta hőmérsékletét egy beépített hűtőgépet is tartalmazó

folyadéktermosztáttal állítottam be. A hőmérsékletet közvetlenül a küvetta mellett, a

termosztálható küvettatartóban mérte a berendezés.

Fotooxidációs mérések

A folyamatos besugárzásssal végzett fotooxidációs kísérleteket egy házilag

összeállított berendezéssel végeztük. A mintaoldatot 1 cm-es, mágneses keverővel

ellátott küvettában sugároztuk be 100 W teljesítményű izzólámpával, amit egy

tranzisztoros stabilizált tápegység táplált. Megfelelő alulvágó szűrővel (50% áteresztési

hullámhossz: 570 nm) biztosítottuk, hogy csak a szenzibilizátorként használt

metilénkéket gerjesszük, de az akceptor vegyületet nem. A szingulett oxigén képződését

a szingulett oxigénnel specifikusan és kvantitatíve reagáló akceptor vegyület (1,3-

difenil-izobenzofurán, DPBF) fogyásával, spektrofotométerben mértük.

A hidrokinon mennyiségének a fotooxidáció során bekövetkező csökkenését és a

benzokinon képződést HPLC kromatográfia segítségével mértük, fordított fázisú

oszlopon, 8:2 arányú víz/metanol keverékeluenssel, UV (230nm) abszorpciós

detektálással. A HPLC analíziseket a Kémiai Kutatóközpont Analitikai Osztályán Dr.

Keszler Ágnes végezte el.
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Vezikulák előállítása

Vezikulák előállítására számos módszer ismeretes [8]. Méréseimhez az

úgynevezett injektálásos technikával készítettem el a [50] cikk nyomán, az unilamellás

vezikulákat tartalmazó oldatokat. A módszer lényege a következő: először a membránt

felépítő foszfolipidből etanolos oldatot készítünk. Amennyiben vízben nem oldódó

próbamolekulát szeretnénk beépíteni a membránba, azt is az etanolos lipidoldatban

oldjuk fel. Ezután az alkoholos oldatot (0,2 cm3) Hamilton fecskendőből 3 cm3

folyamatosan kevert, vizes foszfát puffer oldatba injektáljuk egyenletes sebességgel,

néhány perc alatt. Fontos, hogy a puffer oldat hőmérséklete az injektálás során a lipid

fázisátmeneténél magasabb legyen (DPPC esetén kb. 55 °C). A foszfát puffer (pH = 7,4;

0,15 M NaCl) a biológiai környezetnek megfelelő közeget biztosítja, de a viszonylag

nagy ionerősség, amint ez saját kísérleteinkből is kiderült, a tiszta, nem zavaros

vezikula oldat készítéséhez is elengedhetetlenül szükséges.

A vezikulák az alkoholos oldat injektálásakor spontán módon képződnek és a

vezikulák méretét döntően a lipid alkoholos oldatának koncentrációja szabja meg [50].

Ha az etanolos lipid oldat koncentrációja 9,6 mM, akkor a szobahőmérsékletű oldatban

kb. 50 nm átlagos átmérőjű vezikulák keletkeznek. Nagyobb (40 mM) lipid

koncentráció mellett ennél kétszer nagyobb, mintegy 100 nm nagyságú vezikulákat

kaphatunk. A helyesen készített, friss oldat szemmel csak alig észlelhetően szórja a

beeső fényt és fél-egy napig stabil marad.

Az említett cikk szerzői igen körültekintő vizsgálatokat végeztek a módszerrel

kapcsolatban. Elektronmikroszkópos, statikus és dinamikus fényszórási mérésekkel

vizsgálták a képződött vezikulák méretét és annak eloszlását, valamint azt, hogy a

vezikulák nagysága hogyan függ a foszfolipid koncentrációjától és az injektálás

sebességétől. Ezenkívül megnézték a néhány százaléknyi etanol hatását a vezikulákra.

Alapos kísérleteik után a következőkre jutottak: a vezikulák nagyságát alapvetően a

lipid etanolos oldatának koncentrációja befolyásolja, a többi paraméter csak kis

mértékben módosítja a liposzómák méretét. Bár az elkészített vezikulákat nem állt

módunkban a cikkben említett módszerekkel ellenőrizni, de a cikk és az azt felhasználó

további irodalom alapján nem merült fel kétség az előállítást illetően. Az injektálási

technikát számos kutatócsoport is alkalmazza, így például a padovai egyetem biológia

tanszékén, ahol néhány hetes tartózkodásom alatt ismerkedtem meg a módszerrel.
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EREDMÉNYEK

Szingulett oxigén szenzibilizátorainak vizsgálata

Porfirin szenzibilizátorok jellemzése oldatfázisban

A vizsgált porfirin vegyületek abszorpciós spektruma (7. ábra) sávokban gazdag:

420 nm körül egy rendkívül erős, 500-650 nm-es részen pedig négy gyengébb sáv

figyelhető meg. A legintenzívebb (ε ≈ 2-4x105mol-1⋅dm3⋅cm-1) csúcsot B vagy Soret

sávnak nevezik; az ennek megfelelő energiájú fény a molekulát a második szingulett

gerjesztett állapotába gerjeszti. A négy nagyobb hullámhosszú elnyelési sáv tartozik a

legalacsonyabb szingulett gerjesztett állapothoz, ezeket Q sávoknak nevezik [51].

A porfirin fémkomplexekben illetve a kétszeresen protonált porfirin dikationban a

nitrogén atomokon vagy nincs hidrogénatom vagy mind a négyen található, ezért ezek a

porfirinek D4h szimmetriájúak. Az ilyen porfirin molekulákban csak egy degenerált Q

átmenet van, amely rezgési szerkezettel bír, így két Q sávot találunk a spektrumban. A

két elnyelési maximum az alapállapotból az első szingulett gerjesztett állapot rezgési

alap (v = 0) illetve gerjesztett (v = 1) állapotába való átmenetnek felelnek meg.

A szabad bázis típusú porfirinekben (a vizsgált vegyületeinkben) a négyfogású

tengely megszűnik, a szimmetria lecsökken D2h-ra. Ennek következtében a degenerált

átmenet felhasad, és két különböző energiájú QX00 illetve QY00 jelölt sáv jelenik meg.

Mindkét sávnak megmarad a rezgési szerkezete (QX10 és QY10), ezért találunk négy

sávot az abszorpciós spektrum ezen részén.

A spektrumok szerkezete a fenti leírásnak megfelelően teljesen azonos. A csupán

néhány nanométeres sáveltolódások szubsztituens illetve oldószerhatásnak tudhatók be.

A metoxi származékok az alapvegyülethez hasonlóan apolárisak, ezek közül csak a

trimetoxi vegyület volt számottevően oldható etanolban. A hidroxi porfirinek benzolban

oldhatatlannak bizonyultak, alkoholban aggregáció lépett fel. A jelenség már a 10-4

mol⋅dm-3 koncentrációnál töményebb törzsoldatban észlelhető volt, higítás hatására az

oldat színe rozsdabarnáról vörösre változott. A spektrumok jellemző paramétereit az 1.

táblázatban foglaltam össze. Az aggregáció hatásának kiküszöbölésére a mérések 1-

5x10-6 mol⋅dm-3 koncentrációjú oldatokkal történtek.
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7. ábra. 3,4,5-TMPP abszorpciós spektruma különböző környezetben

1. táblázat. Porfirinek abszorpciós spektrumában található sávok adatai

hullámhossz: nm (ε: 103 mol-1dm3cm-1)

Vegyület (Oldószer) B QY10 QY00 QX10 QX00

3-MPP (C6H6) 420 (490) 514 (20,6) 548 (7,0) 592 (5,3) 648 (3,2)

3,4-DMPP (C6H6) 426 (430) 518 (17,8) 556 (10,7) 594 (4,5) 654 (4,9)

3,5-DMPP (C6H6) 422 (520) 514 (22,2) 548 (6,2) 590 (5,8) 648 (2,9)

3,4,5-TMPP (C6H6) 426 (470) 518 (21,0) 554 (9,7) 592 (6,6) 652 (4,7)

3,4,5-TMPP (EtOH) 418 (540) 514 (24,1) 550 (9,6) 590 (7,4) 646 (4,2)

3,4,5-TMPP (DPPC) 422 (370) 516 (16) 552 (8) 590 (6) 648 (4)

TPP (C6H6) 420 (390) 514 (19,0) 548 (7,9) 592 (5,2) 648 (4,0)

3-HPP (EtOH) 416 (340) 512 (14,0) 546 (4,9) 590 (4,1) 646 (2,4)

3,4-DHPP (EtOH) 422 (180) 516 (10,3) 556 (6,9) 594 (4,0) 652 (3,5)

3,5-DHPP (EtOH) 418 (280) 514 (14,7) 546 (4,3) 588 (4,7) 646 (1,9)

3,4,5-THPP (MeOH) 422 (160) 516 (11,2) 554 (5,7) 590 (4,5) 652 (3,1)
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Triplett állapot spektrális sajátságai

Porfirinek tranziens abszorpciós spektrumában általában egy széles szerkezet

nélküli sáv jelenik meg, körülbelül 450 nm-nél [52,53]. Vegyületeinkre is ez volt a

jellemző (8. ábra). A sáv helyzete kevéssé érzékeny környezetre, a DPPC membránban

a fő elnyelési maximum csak csekély mértékben, mintegy 5-10 nm-t tolódott el a

hosszabb hullámhosszak felé. A mono és dimetoxi vegyületeket az etanolban való

oldhatósági problémák miatt nem mértem le DPPC membránban, a trihidroxi származék

esetében pedig nem volt mérhető triplett jel.

Az elnyelési maximumhoz tartozó triplett moláris abszorpciós együttható (εT)

meghatározása bonyolultabb dolog, hiszen nem egy stabil részecskéről van szó,

amelyből könnyen készíthetünk pontosan ismert koncentrációjú oldatot. Mivel εT

meghatározása összekapcsolódik a triplett képződés kvantumhatásfokának mérésével,

ezért azt külön, a következő fejezetben ismertetem.

Az alapállapot spektrumánál már említett aggregációs jelenség egyes

vegyületeknél a triplett mérések során is tapasztalható volt. Az aggregátumban a belső

konverzió sebessége megnő, ezzel együtt a triplett képződés kvantumhatásfoka

jelentősen lecsökken Ezért a triplett spektrum jelenléte bizonyíték a porfirin vegyület

membránba való beépülésére. A 7. ábrán jól látható az aggregáció hatása a 10% etanolt

tartalmazó vízben, ugyanebben a közegben már egyáltalán nem volt tapasztalható

triplett jel. A 8. ábrán szereplő 1:1 arányú etanol-víz elegyben még éppen detektálható

volt a triplett képződése illetve spektruma.
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8. ábra. 3,4,5-TMPP tranziens abszorpciós spektruma különböző környezetben

2. táblázat. Triplett porfirinek elnyelési spektruma maximumának hullámhossza

különböző környezetben

Vegyület Homogén oldat (nm) DPPC membrán (nm)

3-HPP 440 (EtOH) 444

3,4-DHPP 450 (CH3CN) 460

3,5-DHPP 450 (C6H6) 455

3,4,5-THPP 460 (MeOH) –

3-MPP 440 (C6H6) –

3,4-DMPP 450 (C6H6) –

3,5-DMPP 450 (C6H6) –

3,4,5-TMPP 450 (C6H6, EtOH) 460
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A triplett moláris abszorpciós együtthatója és képződési kvantumhatásfoka

A triplett abszorpció maximumához tartozó moláris abszorpciós együtthatót (εT)

az úgynevezett energiaátadás módszer segítségével határoztam meg. εT ismeretében

pedig a triplett képződés kvantumhatásfoka (ΦT) könnyen mérhetővé vált.

A módszerben a triplett-triplett ütközéses energiaátadás jelenségét használjuk ki

[52]. Ez akkor következhet be, ha az oldatban a triplett gerjesztett molekula (donor)

mellett, más alapállapotú molekula (akceptor) is van. Abban az esetben, ha az akceptor

triplett állapotának az alapállapothoz viszonyított energiája (röviden triplett energiája)

kisebb mint a donoré, akkor a donor átadja energiáját az akceptornak és az utóbbi kerül

triplett gerjesztett állapotba, miközben a donor alapállapotba jut.

*ADkA*D 13ET13 + →+ (1)

Nyilvánvaló, hogy az előbbi feltétel teljesülése esetén az energiaátadás

energetikailag kedvezményezett, ilyenkor a folyamat sebességi együtthatója (kET) igen

nagy, általában néhányszor 109 mol-1⋅dm3⋅s-1.

Az energiaátadást a tranziens abszorpciós spektrumok alapján lehet nyomon

követni (9. ábra).
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9. ábra. Energiaátadás 3-MPP (donor) triplett és tetracén (akceptor) között
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A donor és az akceptor spektrumának átfedése nem zavarja a mérést, ugyanis csak

a lézer villanáskor, illetve az energiaátadás lejátszódása után mérhető abszorbancia

változásra van szükség a kiértékeléshez.

A módszer alkalmazásánál kihasználjuk azt a törvényszerűséget, hogy az ütközés

során egy donor molekula csak egyetlen akceptor molekulának adja át energiáját. Ha

olyan vegyületet választunk akceptornak, amelynek ismerjük a triplett állapotához

tartozó moláris abszorpciós együtthatóját (εA) valamilyen hullámhosszon, akkor a donor

triplett moláris abszorpciós együtthatóját (εD) a következő módon számíthatjuk ki:

A
A

D
D A

A
ε

∆
∆

=ε (2)

ahol ∆AD a donor molekula kezdeti abszorbancia változása a lézer impulzus hatására,

∆AA az akceptor abszorbancia változása az energiaátadás teljes lejátszódása után mérve,

a donor illetve akceptor megfelelő detektálási hullámhosszán. Amennyiben ezeken a

hullámhosszakon az alapállapotú molekuláknak is van fényelnyelése (ε ≠ 0), akkor a

triplett moláris abszorpciós együtthatók helyett a két együttható különbsége (εT − ε)

szerepel a (2) képletben.

Természetesen mind a donor, mind az akceptor triplett az energiaátadás mellett

elsőrendű folyamatban alapállapotba juthat. Ezek a folyamatok vagy a mérési

körülmények megfelelő megválasztását, vagy a mérés kiértékelése során korrekciók

alkalmazását teszik szükségessé.

Dk*D 1D3  → (3)

Ak*A 1A3  → (4)

Az akceptor triplett lecsengése (4) csökkenti az energiaátadásnál képződő triplett

mennyiségét. Ennek a folyamatnak a sebességét döntően az oldatban lévő oxigénnel

lejátszódó energiavesztés adja. Kellően körültekintő oxigénmentesítéssel az akceptor

triplett élettartama (kA reciproka) több száz µs-ra növelhető, ezért az energiaátadás ideje

(néhány µs) alatt, az akceptor triplett mennyiségének csökkenése elhanyagolható. A

donor elsőrendű dezaktíválódása (3) az energiaátadással versenyez, és annak kvantitatív

jellegét csökkenti. Az energiaátadás hatékonyságára az (1) és a (3) folyamatokat

figyelembe véve, a P valószínűségi tényező jellemző:

]A[kk
]A[kP 1

ETD

1
ET

⋅+
⋅

=
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A jó oxigénmentesítés (kicsi kD), megfelelő triplett energiájú akceptor molekula

(nagy kET) illetve nagy akceptor koncentráció használatával, a hatékonyság

gyakorlatilag 100% lehet. Méréseimet az említett feltételek biztosítása mellett

végeztem, így a kinetikai korrekciókra nem volt szükség. Az alapállapotok elnyeléseit

természetesen figyelembe vettem, ez azonban csak mintegy 10%-os korrekciót jelentett.

Az akceptorként használt tetracénnek (εT = 31200 mol-1⋅dm3⋅cm-1, λ = 465 nm

[54]) 500 nm felett már nincs számottevő fényelnyelése, ezért nem kellett attól

tartanom, hogy a lézerimpulzus az akceptort is gerjeszteni fogja. A tetracén triplett

energiája 123 kJ⋅mol-1 [55], a tetrafenil-porfiriné 138 kJ⋅mol-1 [53], valószínűleg a

származékoké sem tér el ettől túlságosan. Ahhoz hogy az energiaátadás kellően nagy

sebességgel menjen végbe, szükséges hogy a donor és az akceptor triplett energiája

között legalább 10 kJ⋅mol-1 legyen a különbség [56]. A 3. táblázatban csak benzolban

oldható származékok adatait tüntettem fel, mert poláris oldószerekben nem észleltem

energiaátadási folyamatot. Ennek oka valószínűleg a triplett energiák közötti különbség

kedvezőtlen csökkenése lehet. A mérés nehézségei miatt, a táblázatban szereplő adatok

bizonytalansága viszonylag nagy (10%), azonban ezeknél a fotokémiai paramétereknél

ez teljesen megszokott. Ezt figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy ΦT értéke a

szubsztitúciók hatására nem változott lényegesen az alapvegyülethez képest, míg εT

értéke csökkent.

3. táblázat. Metoxifenil-porfirinek triplett képződésének kvantumhatásfoka és az

elnyelési maximumhoz tartozó moláris abszorpciós együtthatója benzolban

Vegyület ΦT εT (mol-1⋅dm3⋅cm-1)

3-MPP 0,84 45500

3,4,5-TMPP 0,71 31000

3,5-DMPP 0,80 34000

3,4-DMPP 0,63 38000

TPP [53] 0,67 66000
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A triplett képződés kvantumhatásfoka a keletkezett triplett állapotú molekulák és

az alapállapot által elnyelt fotonok számának hányadosa. Ebből a definicióból, itt most

nem részletezett módon, a következő képlet vezethető le:

gggT

A
T EAl)(303,2

AchVN
⋅⋅λ⋅⋅ε−ε⋅

∆⋅⋅⋅⋅
=Φ

ahol NA az Avogadro állandó, V a besugárzott oldatrész térfogata, h a Planck állandó, c

a fénysebesség, ∆A a lézer villanás hatására mérhető kezdeti abszorbancia változás, εT

és ε a triplett illetve az alapállapot moláris abszorpciós együtthatói a triplett detektálási

hullámhosszán, l a detektálás optikai úthossza, λg gerjesztés hullámhossza (532 nm), Ag

az oldat abszorbanciája a gerjesztés hullámhosszán és Eg a gerjesztő lézer impulzusának

energiája. ΦT meghatározása külön kísérletben történt, az összes paramétert ismerve. A

méréseket különböző gerjesztő energia mellett végeztük, hogy a telítési tartományt

elkerüljük, hiszen a fenti képlet csak abban az esetben érvényes, ha a gerjesztés

energiája és a képződő triplett mennyisége között lineáris kapcsolat áll fenn.
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Triplett kioltása oxigénnel

A porfirinek triplett állapota és az alapállapotú oxigén közötti kioltási folyamat

vizsgálatát levegővel egyensúlyban levő oldatokban, triplett élettartam mérésekkel

végeztük. Az oxigén koncentrációja szerves oldószerekben általában 10-3 mol⋅dm-3

nagyságrendű, a levegőnek megfelelő oxigén parciális nyomás mellett. Ilyen oldatokban

a triplett állapot élettartama mindössze néhány száz ns. Mivel saját berendezésünk nem

tette lehetővé ilyen gyors lecsengések mérését, ezért ezeket a bécsi egyetemen végeztük

el. A lecsengés pszeudoelsőrendű sebességi együtthatójából az oxigén koncentráció

ismeretében a kioltási folyamat sebességi együtthatója (kq) könnyen számítható:

]O[kkk 2q
0
TT ⋅+=

ahol kT
0  a gerjesztett triplett állapot élettartamának (τT) reciproka oxigénmentes

oldatban. Mivel τT vegyületeinkre ms-os nagyságrendbe esik, és az oxigén közel

diffúzióvezérelt folyamatban (kq ≈ 10-9 mol-1⋅dm3⋅s-1) oltja ki a triplettet, ezért kT
0

elhanyagolható a kioltási tag mellett. Szobahőmérsékleten a levegővel egyensúlyban

levő benzolban 1,9⋅10-3 mol⋅dm-3 az oxigén koncentrációja, míg etanolban ez az érték

2,1⋅10-3 mol⋅dm-3 [55]. A 4. táblázatban foglaltam össze a mért értékeket, amelyek alig

térnek el egymástól. Viszont elegendően nagyok, így a triplett dezaktíválódásban az

oxigénnel való kioltás a döntő, ami a szingulett oxigén képződés szempontjából fontos.

4. táblázat. Triplett porfirinek oxigénnel történő kioltásának sebességi együtthatója

Vegyület kq (mol-1⋅dm3⋅s-1) Oldószer
3-HPP 1,4⋅109 EtOH

3,4-DHPP 1,5⋅109 EtOH
3,5-DHPP 1,0⋅109 EtOH

3,4,5-THPP 1,1⋅109 EtOH
3-MPP 1,4⋅109 C6H6

3,4-DMPP 1,5⋅109 C6H6

3,5-DMPP 1,3⋅109 C6H6

3,4,5-TMPP 1,2⋅109

1,4⋅109

C6H6

EtOH

TPP 1,6⋅109 C6H6
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Szingulett oxigén képződés kvantumhasznosítási tényezője

A PDT fotoszenzibilizátorokra jellemző igen fontos paraméter a szingulett oxigén

képződésének kvantumhasznosítási tényezője. Ennek meghatározása a lézeres

gerjesztés utáni foszforeszcencia fény intenzitásának mérésével történt, referencia

anyagokkal való összehasonlítással [57].

A foszforeszcencia lecsengés görbéjét a lézer impulzus időpontjára extrapolálva, a

kezdeti szingulett oxigén mennyiségével arányos jelet kapunk. Amint azt az előző

részben láttuk, a szingulett oxigén képződése valójában nem pillanatszerű, de ez a

folyamat levegővel telített szerves oldószerekben gyakorlatilag 1 µs-nál rövidebb idő

alatt lejátszódik, tehát a folyamat a szingulett oxigén élettartamához (20-100 µs) képest

"pillanatszerűnek" tekinthető.

A szingulett oxigén jel nagysága természetesen a lézer impulzus energiájától is

függ, ezért ha egy referencia vegyülethez viszonyítjuk a vizsgálandó anyagot, akkor

azonos energiájú impulzussal kellene végeznünk a mérést. Azonban már nem túl nagy

energiánál megtörténhet, hogy gyakorlatilag az összes szenzibilizátor molekulát

gerjesztjük, ilyenkor viszont a szingulett oxigén mennyisége már nem lesz arányos a

lézer impulzus energiájával, inkább a szenzibilizátor illetve a referencia vegyület

koncentrációjával. Ekkor ún. telítés lép fel, ami azt jelenti, hogy nem lehet több

szenzibilizátor molekulát gerjeszteni, mint amennyi az oldatban van. A jelenség a lézer

impulzus rövid ideje alatt leadott nagy (~MW) fényteljesítményének a következménye,

ami közönséges fényforrások esetén nem észlelhető.

Éppen ezért a lézer energia függvényében szokás mérni a foszforeszcencia jel

kezdeti intenzitását (10. ábra). Természetesen az anyag által elnyelt energia a fontos,

ezért azonos abszorbanciájú oldatokat szoktak összehasonlítani, így azonos kis

energiájú lézer impulzusnál (lineáris szakasz) az elnyelt energia mennyisége egyenlő

lesz a referencia és a vizsgált anyagra. A görbe nagyobb energiáknál a kezdődő telítés

miatt jól láthatóan eltér a lineáristól, így csak a kezdeti lineáris szakaszt használjuk fel a

meghatározáshoz. A mérési pontokra origóból induló egyenest illesztve, a

meredekségek nyilvánvalóan függetlenek a lézer energiától, azokból a szingulett oxigén

képződési kvantumhasznosítási tényezője a vizsgálandó anyagra a következőképpen

számítható ki:
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R
Rm

m
∆

∆

∆
∆ Φ=Φ

ahol Φ∆  és Φ∆
R  jelöli a szingulett oxigén képződésének kvantumhasznosítási

tényezőjét, m és mR pedig az illesztett egyenesek meredekségét a vizsgált és a

referencia anyagra.

Referencia vegyületként poláris oldószerekben (metanol, etanol, acetonitril)

bengálvöröst (Φ∆ = 0,80), benzolban pedig tetrafenil-porfirint (Φ∆ = 0,66)

alkalmaztunk. Ezek gyakran használt, stabil referencia anyagok, Φ∆ értékük pontosan

ismert [57].

Megemlítendő, hogy a referencia és a vizsgált anyag mérését azonos oldószerben

kell végezni, mert nem csak a szingulett oxigén képződésének kvantumhatásfoka,

hanem annak foszforeszcencia sebességi együtthatója is oldószerfüggő (erről még lesz

szó részletesen), amitől szintén függ az infravörös jel intenzitása.
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10. ábra. Szingulett oxigén képződés kvantumhatásfokának meghatározása



38

A mért Φ∆ értékek (5. táblázat) nagyon hasonlóak, csak a 3,4,5-THPP esetében

kisebb szignifikánsan, ami az aggregációval magyarázható. Az alkalmazott módszer

megkívánta a viszonylag nagy (kb. 0,5) abszorbanciájú oldatok mérését, ezért a

porfirinek koncentrációja a 10-4 mol⋅dm-3-nél nagyobb volt. Amint arról már volt szó a

gerjesztett aggregátumban a belső konverzió sebessége jelentősen megnő, ezért a triplett

képződés és ezzel együtt a szingulett oxigén képződés kvantumhatásfoka is csökken. Az

aggregációt nyilván jelentősen elősegíti a 3,4,5-THPP molekulán található sok hidroxi

csoport.

5. táblázat. Szingulett oxigén képződésének kvantumhatásfoka a vizsgált porfirinekre

Vegyület Φ∆ Oldószer

3-HPP 0,69 EtOH

3,4-DHPP 0,64 CH3CN

3,5-DHPP 0,67 EtOH

3,4,5-THPP 0,45 MeOH

3-MPP 0,69 C6H6

3,4-DMPP 0,69 C6H6

3,5-DMPP 0,73 C6H6

3,4,5-TMPP 0,66

0,67

C6H6

EtOH

TPP ([57]) 0,66 C6H6
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Triplett porfirinek kioltása oxigénnel vezikula membránjában

Az előzőekben a homogén oldatban vizsgált porfirinek közül az oldhatósági és

polaritási tulajdonságok figyelembe vételével három anyagot választottunk ki arra, hogy

a vezikula membránjába juttatva, vizsgáljuk triplettjeik kioltását oxigénnel. Az apoláris

TPP mellett a poláris 3-HPP-t és a polaritás szempontjából a kettő között helyet foglaló

3,4,5-TMPP vegyületet a vezikula készítésnél leírt módon a membránba juttattuk. A

vizes DPPC oldatban a porfirin koncentrációja 5x10-6 mol⋅dm-3, a DPPC és a porfirin

mólaránya legalább 130 volt.

Arra nézve nem végeztünk külön kísérletet, hogy a porfirinek mekkora hányada

épült be a membránba, azonban ezek a vegyületek vízben teljesen oldhatatlanok, ezért

nem várható, hogy a vizes fázisban számottevő mennyiségben fordulnának elő.

Ezenkívül az abszorpciós spektrum alapján ellenőrizhető, hogy a porfirin a membránba

épült-e be, mert a vizes fázisban az aggregáció miatt a Soret sáv jelentősen kiszélesedik

(7. ábra). A vezikulákat tartalmazó vizes oldatban aggregációra utaló kiszélesedést nem

tapasztaltunk. A mért abszorpciós spektrumok meggyőző bizonyítékai annak, hogy a

vezikulák készítésénél döntően a membránba kerülnek a porfirin molekulák. Amúgy a

vizes fázisba került porfirin a szinte kizárólagossá váló belső konverzió miatt,

fotokémiai szempontból inaktívnak tekinthető: triplett nem képződik belőle gerjesztés

hatására.

A hőmérséklet függő méréseket széles (10 °C – 60 °C) tartományban végeztük,

ezért mindig nagy gondot fordítottunk arra, hogy az adott hőmérsékletű oldat levegővel

telítve legyen. Ezt a nyitott küvettába vékony csövön bevezetett levegő lassú

buborékoltatásával valósítottuk meg. A kellően kis levegőáram biztosította azt, hogy az

oldat hőmérséklete gyakorlatilag ne változzon meg az buborékoltatás hatására. A

buborékok egyúttal az oldat keverését is elvégezték, így a gerjesztett térfogatba mindig

friss oldat részlet jutott.

Amint az a 11. ábrán jól látszik, a lecsengés kinetikájában jelentős változás

tapasztalható a hőmérséklet növekedésével. Ez a tény már önmagában figyelemre

méltó, hiszen egy vízoldható porfirin homogén vizes oldatánál a lecsengés gyakorlatilag

nem függne a hőmérséklettől. A lecsengésre jellemző pszeudoelsőrendű sebességi

együttható hőmérsékletfüggését bemutató görbén (12. ábra) határozottan elkülönül a
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fázisátmenet alatti illetve feletti tartomány. Míg az előbbinél kT erősen függ a

hőmérséklettől, addig az utóbbi szakaszon gyakorlatilag független attól, a fázisátmenet

tartományában pedig kT határozott ugrása tapasztalható. A nagy multilamelláris

vezikuláktól eltérően az előátmenet (kb. 32 °C-nál) nem figyelhető meg, ez azonban

ilyen kis méretű rendszereknél más módszerekkel sem észlelhető általában [58]. A 11.,

12. és 13. ábrák ugyanazzal a porfirinnel (TPP) végzett mérések eredményét mutatják, a

görbék menete a másik két vegyületre (3-HPP és 3,4,5-TMPP) is teljesen hasonló volt.
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11. ábra. TPP triplett lecsengés DPPC vezikulában levegővel telített oldatban

A kT - hőmérséklet  grafikon (pontosabban annak első deriváltja) alapján a

fázisátmenet hőmérséklete DPPC esetén mindhárom porfirinnel körülbelül 36 °C volt,

ami valamivel kisebb az irodalomban elfogadott 41 °C-os adatnál. Fontos megjegyezni,

hogy ezt az adatot általában kalorimetrikus úton, nagy, többrétegű vezikulákon (MLV)

mérik; a méret fázisátmenetre gyakorolt hatásáról még később szó lesz.
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12. ábra. TPP triplett lecsengés élettartamának reciproka a hőmérséklet függvényében

A kioltási folyamatot jellemző másodrendű sebességi együtthatóhoz az oxigén

koncentráció segítségével a már ismertetett módon juthatunk. A vízben oldott oxigén

koncentrációjának hőmérsékletfüggésére a következő empirikus függvényeket

használtuk [59]

C 50C 0 °≤ϑ≤°  tartományban:
372532 10024,3108752,2103440,1109239,4 ϑ×−ϑ×+ϑ×−×=α −−−−

C 70C 05 °≤ϑ≤°  tartományban:

( ) ( )2642 501055,15010595,110090,2 −ϑ×+−ϑ×−×=α −−−

α a 101325 Pa nyomású oxigénnel egyensúlyban lévő 1 dm3 térfogatú ϑ  °C-os

hőmérsékletű vízben oldott oxigén dm3-ben kifejezett térfogatát adja meg, 101325 Pa

nyomáson és 0 °C-on. Az oldott oxigén koncentrációja mol⋅dm-3-ben:

α=
41,22

209,0]O[ 2

A így számolt másodrendű sebességi együtthatókat a 13. ábrán ábrázoltam

Arrhenius-típusú grafikonon. A fázisátmenet alatti és feletti tartományra egyenest



42

illesztve, annak meredekségéből számított aktiválási energiákat a vizsgált porfirinekre a

6. táblázatban foglaltam össze.
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13. ábra. TPP triplett oxigén kioltási sebességi együtthatójának Arrhenius-féle

ábrázolása

6. táblázat. Triplett porfirinek oxigénnel történő kioltásának aktíválási energiái DPPC
vezikulában (kJ⋅mol-1)

Vegyület T < Tk T > Tk

3-HPP 32,8 9,3

3,4,5-TMPP 38,2 12,4

TPP 42,5 9,7

Az aktiválási energiákkal kapcsolatban felmerül a kérdés, vajon mit tartalmaznak,

mit jellemeznek. A kioltási folyamat homogén oldatban alig függ a hőmérséklettől, kicsi

az aktíválási energiája. Mivel a folyamat diffúzióvezérelt, az aktiválási energia

körülbelül az oldószer viszkozitásának aktíválási energiájával egyezik meg. Elöljáróban

le kell szögeznünk, hogy az oxigénmolekula kis mérete miatt jóval nagyobb diffúziós

sebességgel rendelkezik mint a porfirin, ezért a kioltás ideje alatt a porfirin helyhez



43

kötöttnek tekinthető, a kioltás sebességi együtthatója az oxigén mozgékonyságára

jellemző.

Ez a membrán környezetben is igaz lesz, tehát az aktíválási energia döntően a

membrán viszkozitás (fluiditás) hőmérséklet “érzékenységéről” tanúskodik.

Természetesen más effektusokról sem szabad megfeledkezni. Az irodalomból [77]

ismeretes, hogy a fázisátmenet során az oxigén megoszlási hányadosa a membrán és a

víz között nem állandó: a kritikus hőmérséklet alatt értéke 1 körüli, míg a felett 4,

természetesen a membrán javára. Mivel a vizes fázis oxigén koncentrációja alapján

számítottuk a bimolekulás kioltási együtthatót, ezért első pillanatban úgy tűnik, hogy

ezzel súlyos hibát követtünk el, ami az aktiválási energiákat is komolyan érinti.

Vizsgáljuk meg azonban, hogy a porfirin triplettet kioltó oxigén honnan is származik.

Az 50 nm átmérőjű vezikula mintegy 25000 DPPC molekulából áll [50], így 6⋅10-4

mol⋅dm-3 DPPC-t tartalmazó vizes oldatban a vezikulák koncentrációja körülbelül

2,4⋅10-8 mol⋅dm-3. Ha a porfirin koncentrációja 5⋅10-6 mol⋅dm-3, akkor egy vezikulában

átlagosan 200 porfirin molekula található. Amint az a triplett fényelnyelési együtthatója

segítségével kiszámítható, ezekből már viszonylag kis gerjesztési energiánál mintegy

40-60 triplett képződik. Ismerve az oxigén koncentrációját a vízben, hasonló

számítással a megoszlási hányadostól függően 5 - 20 oxigén molekulát kapunk

vezikulánként. Ez azt jelenti, hogy a triplett kioltásához szükséges oxigénmolekulák

döntő többsége nem a membránban helyezkedik el, hanem a külső vizes fázisből jut a

porfirinhez.

Megerősíti ezt az is, hogy ha az oxigénnek a triplett lecsengés alatt bekövetkező

átlagos elmozdulását becsüljük a r D t= ⋅ ⋅6  formulával. D = 2⋅10-5 cm2⋅s-1 –t [60]

véve az oxigén diffúziós együtthatójának, t = 1 µs alatt az oxigénmolekula elmozdulása

körülbelül 110 nm, vagyis a vezikula átmérőjének több mint kétszerese (a membrán

vastagságának mintegy harmincszorosa!).

Amíg a membránban képződött triplett porfirin mennyisége csekély, addig annak

kioltásához elegendő a membránban található oxigén. Nagy triplett koncentrációnál már

kevés lesz a kioltáshoz a membránban levő oxigén, tehát annak a külső vizes fázisból

kell pótlódnia. Amennyiben a vizes fázisból a membránba való diffúzió gátolt, akkor

kioltáshoz szükséges oxigén mennyisége lecsökken a membránban. Ezért állandó

hőmérsékleten, triplett kezdeti koncentrációját növelve, a lecsengés sebességi
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együtthatójának csökkennie kell. Ennek vizsgálatát bécsi együttműködő partnereink

külön kísérletben, két hőmérsékleten, a fázisátmenet alatt és felett végezték el, széles

lézerimpulzus energia tartományban mérve a lecsengés sebességét. Az eredményt a 14.

ábrán tüntettem fel, amelyen a kék szín tartozik az alacsonyabb, míg a piros a magasabb

hőmérséklethez. A lézer impulzusának energiája több mint két nagyságrendet ölelt át,

aminek következtében a képződött triplett mennyisége több mint egy nagyságrenddel

változott; a telítés tartományát körülbelül 2 mJ-nál értük el (az ábrán az üres

szimbólumok jelölik az abszorbancia-energia adatpontokat, a tele szimbólumok a

lecsengés sebességi együtthatóját a lézer energia függvényében). A kezdeti

abszorbanciából az előző számításainkat megismételve azt kapjuk, hogy a membránban

található oxigén mennyiségénél kisebb illetve nagyobb mennyiségű porfirin triplettet is

előállítottunk. Amint azt a tele szimbólumok mutatják, a lecsengésre jellemző sebességi

együttható végig állandó maradt, jelezve, hogy a triplett lecsengési görbék nem az

oxigén membránon belüli, hanem a vízből a membránba történő diffúziójával

kapcsolatosak.
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14. ábra. A lecsengés energia függése, két hőmérsékleten (20 és 26 °C) DMPC

vezikulában
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Az az elképzelés sem jöhet szóba, hogy egy a membránban lévő oxigénmolekula

több porfirin triplettet is kiolthat, hiszen a kioltás során képződő szingulett oxigén

élettartama a membrán apoláris tartományában 20 - 30 µs körüli, a vizes fázisban pedig

4 µs [36], vagyis a gerjesztett oxigénmolekula nem képes elég gyorsan visszajutni

alapállapotába, hogy újabb porfirin triplettel lépjen kölcsönhatásba.

Mivel a kioltási együtthatók már homogén oldatban is kis mértékben eltérőek a

három porfirinre (4. táblázat), ezért önmagában azok közvetlen összehasonlításának

nem nagyon van értelme. Az aktíválási energiák viszont, lévén hogy diffúzióvezérelt a

kioltás, már összehasonlíthatók és a közöttük jelentkező különbség a triplett

mikrokörnyezetére világít rá. A 6. táblázat alapján a három porfirin aktiválási energiáit

összehasonlítva a következő megállapításokat tehetjük.

A kritikus hőmérséklet felett, a membrán fluid állapotában, az aktíválási energia

10 kJ⋅mol-1 körüli érték mindhárom porfirinre. Ez nagyjából megfelel a szerves

oldószerek viszkozitásának aktiválási energiájával, vagyis a membrán nem jelent

különösebb akadályt az oxigénmolekula számára.

A fázisátmenet alatt, amikor membrán merevebb, gélszerkezetű, az aktíválási

energiák mintegy 30 - 40 kJ⋅mol-1-ra emelkednek, egyúttal a sebességi együtthatók is

jóval kisebbek. Ekkor tehát az oxigénnek a membránba történő bejutása akadályozott, a

kioltási folyamattal észlelhető nagy aktíválási energia is erre utal. Amint már ezt az

előbbiekben vázoltam, ez nem magának a kioltási folyamatnak az aktíválási energiája,

sokkal inkább a membrán fluiditásának hőmérsékletfüggését jellemzi. Tudjuk hogy a

membránban a hőmérséklet emelkedésével a legnagyobb mértékben a szénláncok

végeinek mozgékonysága növekszik, míg a membrán közepétől kifelé haladva egyre

kisebb a lipid molekulák atomjai mozgékonyságának növekedése, ez a poláris

fejcsoportoknál következik be legkevésbé. Mivel a három porfirin esetében az előállítás

illetve a mérések paraméterei megegyeznek, ezért a fázisátmenet alatti hőmérsékleten

tapasztalt aktiválási energiák közötti különbségeket a porfirinek membránon belüli

elhelyezkedésével magyarázhatjuk. A TPP nyilván a membrán középső, apoláris

részében foglal helyet, ahol a membrán fluiditás változása a legnagyobb, a hidroxi

származék ezzel szemben a fejcsoportokat preferálja, itt viszont a mozgékonyság

növekedése kisebb. Kihasználva a porfirinek kedvező fluoreszcenciás tulajdonságait, az

elképzelés igazolására továbbiakban fluoreszcencia polarizációs méréseket is

végeztünk.
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A vezikula méretének hatása

A vezikula készítésnél már említésre került, hogy lehetőség volt a vezikulák

átlagos méretének változtatására, az alkoholos DPPC oldat koncentrációjának

módosításával. Az összes eddigi vizsgálathoz 50 nm átmérőjű vezikulákat használtam,

összehasonlításul 100 nm átmérőnél is elvégeztem a TPP triplett oxigénnel történő

kioltásának mérését (15. ábra). Amint az különösen a derivált görbén jól látható, a fő

fázisátmenet hőmérséklete kismértékben (kb. 2 °C-al) növekedett, azonban az aktiválási

energiák gyakorlatilag nem változtak, sőt a fázisátmenet felett a sebességi együtthatók

is függetlenek a mérettől.

Az irodalom szerint mások is tapasztalták a fázisátmenet hőmérsékletének

függését a vezikula méretétől, egyéb vizsgálati módszerek, pl. kalorimetria [61, 58]

fluoreszcencia(polarizáció) [62, 63], alkalmazásánál. Magyarázatként a kis méretnél

fellépő kis görbületi sugár hatására a membránban jelentkező nagy feszültséget említik.

Ennek hatására nemcsak az átmenet hőmérséklete lesz kisebb, hanem szélessége is

megnő. Ugyanakkor nem zárható ki más ok sem (pl. a lipid/porfirin arány is változott a

két mérésnél), de ez további mérésekkel dönthető el.
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15. ábra. Vezikula méretének hatása a fázisátmenetre, segéd-ábra: derivált görbe
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Fluoreszcenciás mérések vezikulában

A vizsgált porfirinek fénnyel gerjesztve jól fluoreszkálnak (a TPP fluoreszcencia

kvantumhatásfoka kb. 0,1 [55]), ezért a triplett abszorpciós kísérleteken kívül

fluoreszcenciás mérésekre is lehetőség nyílt. A felhasznált vegyületek fluoreszcencia

spektruma (16. ábra) rendkívül hasonló, az abszorpciós spektrumnál már említett QX

átmenet jelenik meg. A rezgési szerkezet itt is megmutatkozik: a spektrumban két sáv

(QX00 és QX01) található 650 és 720 nm környékén, melyek a porfirin molekula elektron

alapállapotának v = 0 illetve v = 1 vibrációs szintjére való átmenethez tartoznak.

A kettősrétegbe juttatott porfirinek emissziós spektrumai gyakorlatilag a szerves

(alkoholos) oldatban mérhető spektrumokkal egyeztek meg. A vezikulákat tartalmazó

oldat melegítésekor a sávok helyzete, alakja alig változott; több mint 50 °C hőmérséklet

emelkedésre csak 1-2 nm-t tolódtak el a nagyobb hullámhosszak felé és intenzitásuk 15-

25%-ot csökkent. Mivel ezek a változások egyenletesen következtek be a hőmérséklet

növekedésével, ezért az emissziós spektrumok alapján a membrán fázisátmenete nem

detektálható.
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16. ábra. TPP fluoreszcencia spektrumának hőmérsékletfüggése DPPC vezikulában
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Síkban polarizált fénnyel gerjesztve a molekulákat a fényelnyelés függ az

abszorpciós átmenet momentuma és a fény elektromos vektora által bezárt szögtől. A

gerjesztett molekulák az emisszós átmenet momentumának megfelelő elektromos

vektorú fényt bocsátanak ki, vagyis a fluoreszcencia fény is polarizált lesz. A

lumineszcenciafény polarizációs állapotát P polarizációfokával [64] jellemezzük:

P
I I
I I
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−

+
⊥

⊥

||

||
(5)

ahol I|| és I⊥ a gerjesztő fénysugár polarizációs síkjával párhuzamosan illetve

merőlegesen polarizált fluoreszcencia fény intenzitása. Amennyiben a molekula forgása

gátolt vagy lassú a gerjesztett állapot élettartamához képest, akkor az emittált fény is

polarizált lesz. Ha viszont a gerjesztett molekula szabadon elfordulhat a gerjesztett

állapot élettartama alatt, akkor a molekulák véletlen orientációja miatt a detektált fény

nem lesz polarizált. Tehát a fluoreszcencia polarizációs mérések felvilágosítást

nyújtanak a gerjesztett molekula mozgásának szabadságáról és ezen keresztül

környezetéről.

A vezikulákat tartalmazó mintákat a már ismertetett injektálásos technikával

készítettem el, azonban a fluoreszcenciás detektálás nagyobb érzékenysége miatt a

szenzibilizátor koncentrációja egy nagyságrenddel kisebb volt (kb. 0,5 µM) a tranziens

abszorpciós méréseknél alkalmazotthoz képest. A gerjesztés a szenzibilizátor Soret

sávjának maximumán (418-420 nm) történt. A fluoreszcencia polarizációs spektrumot

630 nm és 740 nm között felvéve, a spektrum 0,5 nm-enként mért adatpontjait a

fluoreszcencia maximumok környékének 10 nm-es sávjában átlagoltam. A

polarizációfok ebben, illetve ennél jóval szélesebb tartományban nem mutatott

tendenciózus változást, az átlagolást csak az eredmény megbízhatóságának,

reprodukálhatóságának növelése miatt végeztem (a (5) képletben az I|| és I⊥ intenzitások

csak kevéssé különböznek, így P szórása viszonylag nagy). A QX00 és QX01 sávok

polarizáció értékei kis mértékben különböztek, de a polarizáció-hőmérséklet görbék

teljesen párhuzamosak voltak, ezért a méréseket a jóval intenzívebb QX00 (~650 nm)

sávon végeztem el. Egy teljes polarizáció-hőmérséklet görbét a frissen készült mintán

mértem végig, amely az egész mérés során stabilnak mutatkozott: semmilyen szemmel

látható zavarosodás nem volt megfigyelhető, az oldat abszorpciós és fluoreszcencia
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spektruma sem változott. A polarizáció-hőmérséklet görbe felvétele után visszatérve a

kiindulási hőmérsékletre, az előzőleg kapott eredmény nagyon jól reprodukálható volt.

A szenzibilizátort nem tartalmazó vezikula oldatot is megvizsgáltam az adott

fluoreszcencia tartományban. A szóródó fény intenzitása legalább 3 nagyságrenddel

kisebb volt a fluoreszcencia jelhez képest, ezért azt korrekcióként nem volt szükséges

figyelembe venni.

Homogén szerves oldószerben a molekula gyors (ps-os időskálán lezajló) szabad

rotációja és a gerjesztett szingulett állapot viszonylag hosszabb élettartama (τF ≈ 10 ns)

miatt a fluoreszcencia polarizáció értéke gyakorlatilag zérus. Ellenőrzésképpen

megmértem a szenzibilizátor etanolos oldatát is, a fluoreszcencia polarizáció spektrum

értéke a ± 0,003-es sávban volt, ami a berendezéssel mért értékek megbízhatóságáról ad

támpontot.

A P polarizáció viszkozitás függését a Perrin egyenlet [64] írja le:
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ahol P0 a fluoreszcencia polarizáció értéke η = ∞ esetén, τF a fluoreszcencia élettartama,

τR a rotációs relaxáció idő, η a közeg viszkozitása, V az emittáló anyag effektív moláris

térfogata.

A (6) egyenlet szerint a polarizáció értékét nemcsak a viszkozitás, hanem a

gerjesztett állapot élettartama is befolyásolja. Mivel a fluoreszcenciának megfelelő

átmenet megengedett, ezért annak sebessége általában sokkal kisebb mértékben változik

hőmérséklettel, mint a membrán viszkozitása. Bécsi kollégák más próbamolekulák (pl.

antracén) fluoreszcenciáját vizsgáltak DPPC vezikulákban. Ebből kiderült, hogy a

fluoreszcencia élettartam alapján még a fő fázisátmenet hőmérsékletét is nehezen lehet

megállapítani, mivel annak változása a teljes vizsgált (20 - 60 °C) hőmérséklet

tartományban a mért értékek szórását (kisebb 5%) alig haladta meg.

Joggal feltételezhető, hogy a porfirinek esetén sem változik számottevően a

fluoreszcencia élettartam a hőmérséklettel, így a polarizáció-hőmérséklet görbék a

közeg viszkozitásának változásáról tanúskodnak.
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A vezikulákban mért polarizáció - hőmérséklet görbék (17. ábra) lefutása nagyon

hasonló: az alacsonyabb hőmérsékletre jellemző merevebb gél állapotban a polarizáció

értéke nagyobb, míg a fázisátmenet fölötti hőmérséklettartományban a lazább

folyadékkristályos szerkezet miatt a polarizáció kisebb. A fázisátmenet jól kivehető, a

két fázis tartománya még a hidroxi származék esetében is élesen elkülönül. A triplett

mérésekhez hasonlóan csak a fő fázisátmenet figyelhető meg, a vezikulák kis mérete

(50 nm) miatt fellépő nagy görbületi feszültség következményeként az előátmenet

gyakorlatilag eltűnik.
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17. ábra. Porfirinek polarizációjának hőmérséklet függése DPPC vezikulában

Különböző porfirineket összehasonlítva azt látjuk, hogy alacsony hőmérsékleten a

polarizáció értéke nagyjából azonos. Ennek oka az, hogy a molekulák gerjesztett

állapotának élettartamát a szubsztitúció kevéssé befolyásolja [53], alapvázuk azonos és

a merev gél szerkezet miatt a szabad mozgásuk erősen gátolt. A szerkezeti hasonlóság

és a fluoreszencia élettartam magasabb hőmérsékleten is gyakorlatilag változatlan, ezért

a polarizációs görbéken a hőmérséklet emelésével tapasztalható különbségek a porfirin

molekulákat körülvevő mikrokörnyezet különbözőségére vezethető vissza. A különböző
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polaritású molekulák a membrán más-más polaritású tartományát preferálják, így eltérő

környezetben foglalnak helyet [65-67]. A membrán különböző részeinek fluiditása igen

eltérően változik a hőmérséklet emelésével, amely megmutatkozik nagyobb

hőmérsékleten a polarizáció-hőmérséklet görbék menetében.

Az apoláris tetrafenil-porfirin esetén a polarizáció nagy mértékben lecsökken a

fázisátmenet következtében, vagyis a molekula olyan környezetben helyezkedik el

amelynek viszkozitása drasztikusan lecsökken. Membán szerkezetre vonatkozó mérések

alapján ismeretes, hogy a hőmérséklet emelésével az apoláris szénláncok láncvégi

metilcsoportjainak mozgékonysága nő meg legelőször és a legnagyobb mértékben, majd

a teljes láncé illetve valamennyire az egész lipidmolekula mozgékonysága megnő. Bár a

fázisátmenet során a lipidmolekulák minden részének mozgékonysága megnő, az

azonban az átalakulás teljes hőmérséklettartományában igaz, hogy a membrán legkisebb

viszkozitású része a lipidmolekulák apoláris láncvégeinél, vagyis a membrán közepén

található. A tetrafenil-porfirin esetében a fluoreszcencia-polarizációs viselkedés alapján

arra következtethetünk, hogy a molekula preferáltan a membrán középső, apoláris

részében helyezkedik el.

A legpolárisabb, hidroxi csoportokat tartalmazó porfirin, olyan környezetben

fordul elő, amelynek viszkozitása határozottan de csak kisebb mértékben változik a

fázisátmenet során. Ez azt jelenti, hogy ez a szenzibilizátor molekula a membrán

felszínéhez közel, a lipid molekulák fejrészénél helyezkedik el. A poláris fejcsoportok

között ható kölcsönhatások miatt, azok még folyadékkristályos fázisban is kevéssé

szabadon mozoghatnak, ugyanis ezek az erők felelősek a membrán szerkezet

fenntartásáért.

A három metoxi csoportot tartalmazó vegyület elhelyezkedése fluoreszcencia

polarizációs viselkedése alapján az alapvegyület, illetve a hidroxi származék közé

tehető, vagyis a molekula a membrán felszínétől beljebb, a poláris fejcsoportok és az

apoláris szénláncok közötti tartományban fordul elő.

Mivel a membrán vastagsága a porfirin molekulák nagyságához képest csak

mintegy négy-ötször nagyobb, ezért természetesen azok elhelyezkedéséről csak

kvalitatív képet alkotva, a lokalizáció legvalószínűbb helyére következtethetünk,

azonban már ez az információ is igen hasznos lehet egy fotoszenzibilizátor

jellemzésénél.
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Kevésbe markánsan, de észlelhető volt a triplett kioltásnál is megfigyelt

méretfüggés: a nagyobb átmérőjű vezikuláknál a fázisátmenet hőmérséklete kis

mértékben emelkedett (18. ábra).
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18. ábra. Vezikula méretének hatása a fázisátmenetre, segéd-ábra: derivált görbe

Bár a gerjesztett állapotok élettartamában jelentős a különbség (szingulett állapot:

ns - triplett állapot: µs) mégis a fluoreszcencia polarizációs és a triplett kioltási mérések

eredményei igen jó összhangban vannak, azok jól kiegészítik illetve megerősítik

egymást. A szingulett gerjesztett állapottal csak annak nanoszekundumos élettartama

alatt bekövetkező változások érzékelhetők, így fluoreszcenciás méréssel a fázisátmenet

fölötti hőmérsékleten vizsgálható a porfirinek viselkedése. A triplett állapot több

nagyságrenddel nagyobb karakterisztikus ideje miatt, viszont a fázisátmenet alatti

hőmérsékleten lejátszódó, jóval lassabb változások követhetőek nyomon.
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Következtetések

PDT-ben használható tetrafenil-porfirin fotoszenzibilizátorokat vizsgáltunk

fotokémiai paramétereiket (triplett moláris abszorpciós együttható, a triplett és a

szingulett oxigén képződésének kvantumhatásfoka illetve a triplett porfirin oxigénnel

történő kioltásának sebességi együtthatója) meghatározva. A szenzibilizátorok az

alapvegyülethez fotokémiai szempontból nagyon hasonló viselkedést mutattak.

A szingulett oxigén képződése szempontjából döntő fontosságú lépést a porfirin

triplett kioltását oxigénnel, foszfolipid vezikulák membránjában. Ezzel a kioltási

folyamattal jól jellemezhető a vezikula kettősrétegű membránjának állapota. Érdekes

hogy a folyamatot az oxigén diffú, a membrán fő fázisátmenete során bekövetkező

fluiditás változás erősen befolyásolja a folyamat sebességét, a fázisátmenet

hőmérséklete ez alapján jól detektálható, értéke az adott vezikula típusra az irodalmi

adatnak megfelelő.

Számítások alapján egyértelműen igazolható, hogy kísérleteinkben a képződött

triplett mennyisége jóval meghaladja a membránban található oxigén mennyiségét, ezért

a triplett kioltásához szükséges oxigén döntő hányada a vizes fázisból érkezik. Ezért a

kioltás másodrendű sebességi együtthatójának számításához megfelelő, hogy az oxigén

vízben mérhető koncentrációját alkalmaztuk.

A membránban lejátszódó kioltási folyamatra jellemző aktiválási energiákat

határoztam meg a membrán gél illetve folyadékkristályos fázisában. A membrán

fázisátmeneténél kisebb hőmérsékleten a triplett oxigénnel történő kioltás folyamatának

aktíválási energiája a porfirin polaritásának növekedésével csökken. A porfirin a

membránon belül polaritásának megfelelően különböző mélységben helyezkedik el, ott

a hőmérséklet emelésével bekövetkező fluiditás növekedés is különböző, ez tükröződik

az eltérő aktíválási energiákban.
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Szingulett oxigén foszforeszcencia sebességi együtthatójának meghatározása

Mérési elrendezés

Ahogy a célkitűzésben már megfogalmaztam, az irodalomban leírt időfelbontásos

mérések hibáit szerettük volna csökkenteni az új mérési elrendezéssel. Ez

tulajdonképpen az emissziós és az abszorpciós detektálást egyesíti, javítva ezzel a mérés

megbízhatóságát.

A mérési elrendezés sematikus rajza felülnézetben a 19. ábrán látható. A központi

elem a speciálisan ehhez a kísérlethez készített küvettatartó, melynek keresztmetszetét a

20. ábra mutatja. Ebben a dugójával lezárt küvetta fejjel lefelé helyezhető el és

rögzíthető. Az eszközön pontosan ismert nagyságú nyílások vannak, melyeken a

gerjesztő lézerimpulzus bejut a küvettába (20. ábrán baloldalról). Az abszorpciós jel

mérése erre merőlegesen, a küvetta másik két függőleges ablakát használva, szintén jól

definiált apertúrákon keresztül valósítható meg (20. ábrán a papír síkjára merőleges az

analizáló fénysugár). Az abszorpciós vonal kialakítása gondos munkát igényelt (az

gyakorlatilag egy egyfényutas spektrofotométernek felel meg), annak pontosságát 0,1 -

1 abszorbancia tartományon belül stabil oldatokkal fotométer segítségével ellenőriztem

(megfelelő beállítás mellett a hiba 0,004 körüli volt). A zavaró szórt fény elnyelésére a

fém küvettatartó összes felszíne matt fekete felületűre lett kialakítva.

Az infravörörös foszforeszcencia fény a küvetta alsó, ötödik ablakán keresztül (a

valóságban felfelé) lépett ki a küvettából. A megfelelő 1270 nm-es hullámhossz

kiválasztása a szokásos módon, két darab interferencia szűrővel történt. A 20. ábrán

feltüntettem a germánium fotodióda fényérzékelő felszínének helyzetét is.

A mérésekhez teflon dugóval zárható ötablakos (az alsó rész is optikai minőségű

ablak) fluoreszcencia küvettát használtam. A küvettát színültig töltve dugaszoltam le,

ügyelve arra, hogy az buborékot ne tartalmazzon.

A szingulett oxigén NIR foszforeszcenciáját a hűtött germánium fotodiódával

detektáltam, a jelet egy tranziens rekorderrel (Datalab, DL-905) digitalizáltam. Az

akceptor fogyását az előzőben leírt tranziens abszorpciós technikával mértem. Ezt a

jelet a SONIX AD kártyával rögzítettem. Az emissziós és abszorpciós jelek kiértékelése

Origin 4.1 illetve Quattro Pro 5.0 szoftverrekkel történt.
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A szenzibilizátorok kiválasztásánál a lézer hullámhossz korlátain kívül

figyelembe kellett venni az akceptor spektrális sajátságait is. Az alkalmazott

koncentrációtartományban a furánnak az ultraibolyától egészen kb. 430 nm-ig jelentős a

fényelnyelése, ezért olyan szenzibilizátorra volt szükség, amely az említett

tartománynál nagyobb hullámhosszon gerjeszthető. Mivel az akceptorfogyás mérését

annak 420 nm körüli abszorpciós maximuma segítségével végeztük, ezért a

szenzibilizátornak ezen a hullámhosszon csak csekély fényelnyelése lehetett, hogy a

mérést ne zavarja. Ezen követelményeknek mind a metilénkék mind a bengálvörös jól

megfelelt, melyeket 590 nm-es illetve 532 nm-en gerjesztettünk. A gerjesztő lézer a

kísérleti részben leírt villanólámpával pumpált festéklézer vagy később Nd-YAG lézer

volt. A méréshez szükséges precíz időzítés miatt már a festéklézert is a mérést irányító

számítógépbe helyezett digitális I/O kártyán keresztül vezéreltük.

Praktikus okok miatt a szenzibilizátor koncentrációkat úgy választottuk meg,

hogy az oldat abszorbanciája a gerjesztő lézer hullámhosszán 0,2 - 0,3 között legyen az

1 cm-es küvettában. Mivel a szenzibilizátorok ionos vegyületek voltak, ezért ezek

hígitását kb. 2%-nyi etanol jelenlétében végeztük a széndiszufid és a szén-tetraklorid

esetében. Az akceptor koncentrációja 0 és 4x10-5 mol⋅dm-3 között volt, így oldószertől

függően a képződött szingulett oxigén 0 - 90%-a a furánnal lépett reakcióba. Mivel

minden lézervillanáskor csökkent az oldat furán koncentrációja, ezért minden

lézerimpulzushoz új oldatrészletet töltöttünk a küvettába.

Mivel az akceptor (DPBF) fényérzékeny (különösen oldatban) ezért ennek

bemérését, az oldatkészítést és higításokat valamint a kísérleteket elsötétített laborban,

gyenge szórt fény mellett végeztük.

Az akceptor fényérzékenysége sajnos már az analizáló fénnyel történő

megvilágításkor is tapasztalható volt, a furán mennyisége gyorsan fogyott. Emiatt

fontos volt, hogy az analizáló fény csak a mérés időtartamára világítsa meg a mintát

ezért az abszorpciós vonal igen lényeges eleme a számítógéppel vezérelhető elektromos

fényzár. Ennek minimális expoziciós ideje kb. 10 ms volt. Az analizáló Xe lámpa

fényének megfelelő szűrése (420 nm-es interferencia szűrő) szintén a minta elbomlását

akadályozta. Ezekkel az óvintézkedésekkel az analizáló lámpa miatt bekövetkező

akceptor oxidációja teljesen elkerülhető volt.
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19. ábra. A mérési elrendezés felülnézetből
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20. ábra. A küvettatartó keresztmetszete (oldalnézet)
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Mivel a kísérlet minden fontos eleme: a fényzár, a lézer, az AD kártya illetve a

tranziens rekorder a mérést felügyelő számítógéphez csatlakozott, így az igen kritikus

időzítés könnyen elvégezhető volt. A kísérleti eszközök indításának sorrendje (a 21.

ábra szemlélteti feltüntetve az egyes detektorok jelét) a következő volt:

1. AD kártya indítása (abszorpciós jel)

2. Elektromos fényzár nyitása (az ábrán I a fény intenzitással arányos detektor jel)

3. A zár teljes kinyilása (kb. 2,5 ms) után kb. 2 ms-al a lézer elsütése

4. A lézer impulzus indítja a tranziens rekordert az emissziós jel mérésére

5. A szingulett oxigén eltűnése után az elektromos zár csukása
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21. ábra. A mérés időzítése (fekete: abszorpciós jel, piros: emissziós jel, zöld:

lézerimpulzus)

A 22. és 23. ábrán láthatók a mért jelek kinagyítva, melyeken jól összehasonlítható a

kétféle mérés jel/zaj viszonya. A kísérletek kiértékeléséhez az adatokon (I, ∆I, IR jel)

túl meg kellett ismernünk a mintatartó geometriáját, optikai sajátosságait. Erre a

feladatra számítógépes szimulációt alkalmaztunk.
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Monte-Carlo szimulációs program

Kísérleteinknél fontos összeállításunk fény detektálásának hatékonyságát (fD)

megismerni. Ez azt jelenti, hogy a kiterjedt fényforrás által a teljes térszögbe emittált

fény mekkora hányadát érzékeli a detektor. Ennek vizsgálatára kézenfekvőnek

bizonyult a pontos méreteken alapuló számítógépes szimuláció, amivel egyúttal

vizsgálni tudtuk a különféle paraméterek hatását. A Monte-Carlo szimulációs technika

már ismerős volt a számomra, hiszen azt más témáknál (diffúzióvezérelt kinetika [68],

heterogén katalíizis [69]) is alkalmaztam.

A program algoritmusa igen egyszerű: a besugárzott térfogatból véletlenszerű

helyről és irányba kiinduló “fotonok” útját követjük nyomon a klasszikus optika

törvényeinek figyelembe vételével. Igen sok fotont elindítva, végül a detektorba jutók

aránya adja meg a fénygyűjtés hatásfokát az adott geometriájú elrendezésben.

A fotonok kiindulási poziciójának generálása a lézersugárra merőleges síkban

egyenletes eloszlású (a lézer fényéből egy viszonylag homogén résszel történt a

besugárzás), míg a gerjesztő fény iránya mentén az eloszlás a Lambert-Beer törvénynek

megfelelő volt. Adott helyen az emittált fény erőssége a szingulett oxigén és közvetve a

triplett állapotú gerjesztett szenzibilizátor koncentrációjával arányos. Ez utóbbit

közvetlenül a szenzibilizátort gerjesztő fény mennyisége határozza meg, ami a

küvettában a Lambert-Beer törvény szerint exponenciális eloszlású a fénysugár

irányában. A képződött szingulett oxigén térben inhomogén eloszlását a diffúzió csak

elhanyagolható mértékben módosítja, mivel a szingulett oxigén maximum néhány száz

µs-os élettartama alatt az

r Dt= 6

képlet alapján a számított átlagos elmozdulása néhány µm.

A véletlen irány kiválasztása csak a detektor felé eső fél térszögben (rajzra

merőleges vízszintes síktól felfelé) történt, mivel feltételeztem hogy az ellenkező

irányba elinduló foton jó visszatükröző felszín hiánya miatt csak elhanyagolható

valószínűséggel juthat a detektorba.
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A foton pályája az adott helyről és irányba kiinduló egyenes, amíg az nem metsz

egy eltérő törésmutatójú közegeket elválasztó felszínt. Itt a Snellius-Descartes törvény

alapján fénytörés vagy teljes visszaverődés következik be.

2
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Részleges reflexió bekövetkezhet abban az esetben is, amikor a fény a teljes

visszaverődés szögénél kisebb szögben érkezik az optikai határfelülethez. A reflexiós

együttható szög és polarizáció függő, amit a Fresnel formulák írnak le. A beesési síkkal

párhuzamos és az arra merőleges polarizáltságú fényre a reflexiós tényezők ρ és ρ⊥.
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Mivel a természetes fény nem polarizált, ezért annak visszaverődésére a ρ átlagos

együttható jellemző:

2
|| ⊥ρ+ρ

=ρ (7)

Az 24. ábrán ρ||, ρ⊥ és ρ beesési szögfüggése látható. Nagy szögeknél (súrlódó

beesés) a visszaverődés hatásfoka igen megnő, így az eredetileg nem a detektor

irányába de felfelé elinduló fotonok is bejuthatnak a detektorba; ennek hatását látni

fogjuk.
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24. ábra. A reflexiós együtthatók a beesési szög függvényében

A programban a fotonnak nem tulajdonítottam polarizáltságot a további

reflexióknál sem, végig a (7) egyenlet ρ együtthatójával számoltam. Abszorpciót nem

vettem figyelembe sem az oldatban sem a küvetta üvegében, ami a szingulett oxigén

foszforeszcencia fényének hullámhosszán (1270nm) nagyon jó közelítéssel igaz. A

küvettából a küvettatartó felé menő fotonok szimulációját megállítottam, feltételezve

hogy azok a küvettatartó matt fekete falán teljesen elnyelődnek.

Az interferenciaszűrők szerkezetétől eltekintettünk, azokat elnyeléssel rendelkező

plánparalell üveglemezként vettük figyelembe. A szűrők mellé transzmissziós

spektrumukat is mellékelték, így az arról leolvasott 1270 nm-hez tartozó áteresztésükkel

számoltam.

A szimuláció megbízhatóságához rendkívül lényeges az optikai elemek (küvetta,

nyílások, szűrők stb.) helyzetének pontos ismerete. Ezért a küvettatartó és az optikai

alkatrészek méretét tolómércével tizedmilliméter pontossággal mértem meg (a 20. ábra

egyszerűsített méretarányos rajz).

A Monte-Carlo szimulációkra jellemzően az eredmény relatív szórása a “kedvező

események”, vagyis a detektorba érkező fotonok száma négyzetgyökével fordítottan

arányos. A szimulációk során 108 darab fotont elindítva, körülbelül 2-3⋅104 darab jutott

a detektorba, így a számított értékek megbízhatósága 1-2 százalékra tehető, amit az 25

és 27. ábrán a hibazászlók jeleznek.

A program C nyelven készült, aminek kitünő hordozhatósága lehetővé tette, hogy

a forráskód egyetlen sornyi változtatás nélkül lefordítható legyen munkaállomásokon

(Sun, HP, IBM, DEC), illetve személyi számítógépen (PC) is. A futtatáshoz szükséges

gépidő 5-15 óra volt a felhasznált számítógép sebességétől függően.
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A szimulációk eredményei

A detektorba érkező fotonok két csoportra oszthatók: mintegy 80 - 95 százalékban

közvetlenül, a többi viszont egyszer vagy többször valamelyik felszínről visszaverődve

jut “célba”. A vizsgált folyadékokra széles törésmutató tartomány (n ≈ 1,35 - 1,6) volt

jellemző, ezért először ennek függvényében vizsgáltam a detektálási hatékonyságot (25.

ábra). Az ábrán piros pont jelöli a fénygyűjtés hatékonyságát az összes fotonra, míg a

kék a reflexió nélküliekre. A két mennyiség közötti különbség, a “pattogó” fotonok

száma érdekes tendenciát mutat: közel zérussá válik, amikor a folyadék és a küvetta

üvegének törésmutatója megegyezik (az ábrán nüveg = 1,51). Ennek magyarázata a

következő: a “pattogó” fotonok nagy részét azok teszik ki amelyek az oldalsó folyadék-

üveg határon nagy beesési szög mellett reflektálódnak. Ha folyadék és az üveg

törésmutatója megegyezik, akkor a Fresnel formulák alapján a reflexiós együttható

zérus; ebben az esetben gyakorlatilag csak a “direkt” fotonok jutnak be a detektorba.

1,3 1,4 1,5 1,6

2,0x10-4

2,5x10-4

3,0x10-4

3,5x10-4

fD

n

 összes
 direkt

25. ábra. Fénygyűjtés hatásfoka az oldószer törésmutatójának függvényében
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Lumineszcencia (fluoreszcencia, foszforeszcencia) kvantumhatásfok mérésnél a

törésmutató négyzetével arányos korrekciós faktor használata szokásos [70, 71], hogy a

mért hatásfok a különböző oldószerekben összehasonlítható legyen. Ez pontszerű

fényforrásnál és kellően kis nyílásszögű detektornál kielégítő, a Snellius-Descartes

törvényből könnyen levezethető. Megvizsgáltam a korrekció helyességét a

szimulációval a közvetlenül detektált fotonokra kapott adatokon (26. ábra). Látható,

hogy az egyszerű korrekció alkalmazása nem teljesen küszöböli ki a törésmutató eltérés

okozta detektálási hatékonyság különbséget, igaz a hibát mindössze néhány százalékra

csökkenti. Magyarázat lehet erre a viszonylag kiterjedt, térben nem egyenletesen

emittáló “fényforrás” illetve a küvettatartó geometriájának esetleges árnyékoló hatása.

Ezt igazolja, hogy a korrekció kifogástalanul működik abban az esetben, ha a

szimulációnál a fotonokat a gerjesztett térfogat közepében lévő pontból indítottam. A

szimulációk alapján tehát biztosan állítható, hogy az összes foton detektálási

hatékonyságára jóval nagyobb hibát jelentene a korrekció alkalmazása.

1,3 1,4 1,5 1,6

2,0x10 -4

2,5x10 -4

3,0x10 -4

fD

n

 "n2" korrekció
 direkt

26. ábra. Korrekció alkalmazása a közvetlen sugármenetre
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A minta gerjesztési hullámhosszán mért abszorpciójának növekedesével, a

Lambert-Beer törvénynek megfelelően, az emittáló szingulett oxigén nagy része egyre

inkább a küvetta lézerfény felé eső ablakához közel képződik. A kezdeti eloszlás ilyen

“torzulásának” a hatását is vizsgáltam (27. ábra). Ennek hatása azonban csekély mind a

közvetlenül, mind pedig a visszaverődéssel beérkező fotonokat tekintve. A

kísérleteinkben alkalmazott nem túl nagy (A < 1) abszorbanciáknál a detektálás

hatékonysága gyakorlatilag konstansnak tekinthető a szimuláció hibahatárán belül.

0 1 2 3
2,0x10-4

2,3x10-4

2,6x10-4

2,9x10-4

összes
direkt

fD

A

27. ábra. Fénygyűjtés hatásfoka a minta abszorbanciájának függvényében

Vizsgáltam a detektorba bejutott fotonok szögeloszlását az interferencia szűrőn.

Az interferencia szűrőket merőlegesen beeső fényre készítik; ettől eltérő beesési szögnél

a szűrő áteresztési karakterisztikája jelentősen megváltozik (transzmittancia maximuma

a kisebb hullámhosszak felé tolódik). A szűrőkhöz adott különböző beesési szögeknél

felvett spektrumok azt mutatták, hogy a karakterisztika körülbelül 0-15 fok között

állandónak vehető. Amint a 28. ábráról leolvasható, a fotonok túlnyomó többsége az

említett intervallumból származik, ami jogosságá teszi a szűrő merőleges beeséshez

tartozó áteresztésével való számolást.
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28. ábra. A detektált fotonok beesési szög szerinti eloszlása az interferenciaszűrőn

A szimulált fénygyűjtési hatásfok értékek (fD) abszolút pontossága valószínűleg

nem túl nagy, hiszen azok rengeteg bemenő paramétertől függnek pl.: geometriai

elrendezés, méretek stb. A relatív értékek már jóval megbízhatóbbak, ezért azok a

különböző oldószerekben végzett mérések kiértékelésénél jól használhatók. A program

segítségével felderíthetők a kisérleti munka eredményét befolyásoló olyan tényezők,

mint például a tükröződő felszínekről beérkező fény vagy az emittált fény inhomogén

térbeli eloszlásának hatása.
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A mérés kiértékelése

A szenzibilizációval képződött szingulett oxigén az alábbi folyamatok során tűnhet el:

ν+ → hO
k

O 2
3p*

2
1

2
3d*

2
1 OkO  →

2
r*

2
1 DPBFOkODPBF  →+

Az akceptor vegyület (DPBF) igen nagy sebességgel (kr ≈ 109 mol-1dm3s-1 [36]) kémiai

reakcióba lép a szingulett oxigénnel. A reakció során instabil endoperoxid képződik,

amely szobahőmérsékleten tovább alakul [38]. A DPBF specifikus a szingulett

oxigénre, mert sem az alapállapotú oxigénnel sem szuperoxid anionnal nem reagál. A

reakció hatására csökkenő furán koncentrációja jól mérhető abszorpciós

spektroszkópiával, mert az akceptornak 420 nm-nél intenzív elnyelése van, míg a

termékek teljesen színtelenek.

Az utolsó két folyamatot figyelembe véve (a foszforeszcencia legalább három

nagyságrenddel lassabb a másik kettőnél) a szingulett oxigén kezdeti (lézerimpulzus

időpontja) koncentrációja a következőképpen adható meg:

( )
]DPBF[k
k]DPBF[k]DPBF[]DPBF[]O[

r

dr
vk0

*
2

1

⋅
+⋅

−=

Mivel az akceptor koncentrációja a kísérlet alatt nem állandó (mintegy 10-20%-ot

csökken), ezért [DPBF] a furán átlagos koncentrációját jelöli:

2
]DPBF[]DPBF[]DPBF[ vk +

=

ahol [DPBF]k kezdeti (bemért), [DPBF]v a szingulett oxigén lecsengése utáni

koncentrációt jelenti. Az utóbbit az abszorpciós mérés adataiból (I, ∆I a 21. ábrán)

számítotható ki a furán abszorpciós együtthatója segítségével.

A szingulett oxigén emissziós detektálásának érzékenységét jellemző DS*

paramétert az infravörös jel lézer villanására extrapolált I0 intenzitás és az előzőek

alapján meghatározott kezdeti szingulett oxigén koncentráció hányadosaként kapjuk:

0
*
2

1
0*

]O[
IDS =
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A különböző kísérleti körülmények (szenzibilizátor és akceptor koncentráció,

lézer energia) mellett kapott DS* értékeket átlagoltuk, az eredmények a szórásokkal

együtt a 7. táblázat harmadik oszlopában találhatók. A kiértékelésre a globális illesztés

módszerét is kipróbáltuk: adott szenzibilizátorral és oldószerrel végzett összes mérés

infravörös jelére egyszerre illesztettük a detektor érzékenységét jellemző paramétert. Az

így számolt értékek csak minimálisan tértek el az első módszer szerintiektől, de a

paraméterek megbízhatóságáról nem kaptunk képet, mivel a kiértékelésre használt

program (Quattro táblázat kezelő) a globális illesztés esetén nem adta meg a

paraméterek hibáját. A táblázat értékeiből megállapíthatjuk, hogy az adott kísérleti

körülmények között, a szingulett oxigén mérése 10-6 mol⋅dm-3 – nél kisebb

koncentrációnál is lehetséges.

A különböző oldószerek összehasonlításához figyelembe kell venni azt hogy az

eltérő törésmutatójú oldatokból kiinduló fény mennyiségének mekkora hányadát

érzékeli a detektorunk. A már ismertett szimulációkból kapott fénygyűjtési hatásfokot

(fD) felhasználva az oldószerek törésmutatójának különbségét küszöbölhetjük ki:

D

*

f
DSDS =

A számításokban természetesen a küvetta üvegének (nüveg = 1,51) és a három

oldószer törésmutatójának (7. táblázat) az 1270 nm-re extrapolált értékeit [72]

használtam a fénygyűjtés hatásfokának meghatározásához. A foszforeszcencia

sebességi együttható relatív (egy kiválasztott oldószerhez viszonyított) értékét jóval

megbízhatóbban lehet megadni, hiszen a relatív meghatározáshoz nem szükséges a

emittált fény abszolút (Watt-ban kifejezett) intenzitását meghatározni. Az irodalomban

a különböző csoportok eredményei esetén is, általában a relatív értékeket hasonlítják

össze, így tettünk mi is.

A bengálvörös szenzibilizátor esetén kisebb értékeket kaptunk, különösen

széndiszulfidban. Az itt tapasztalható nagy különbség okát egyelőre nem tudjuk, de erre

az oldószerre az irodalomban is nagyobb a bizonytalanság. Az irodalmi adatokat a

témával foglalkozó három legnevesebb csoport legutóbbi gyűjteményéből vettem. A

széndiszulfiddal kapcsolatos probléma jól látható, Darmanyan eredménye nagyon eltér

a másik kettőtől. Összességében megállapíthatjuk, hogy a relatív értékek jó egyezésben

vannak az irodalmi adatokkal.
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7. táblázat. Foszforeszcenciás mérésekből számított adatok összefoglalása

Oldószer/

Szenzibilizátor

n DS*

(103 V⋅mol-1⋅dm3)

DS

(107 V⋅mol-1⋅dm3)

kP, rel kP

(s-1)
Mért Irodalom

CH3CN / MK 1,34 4,84 (0,42) 1,59 (0,14) 1 1 2

CCl4 / MK
CCl4 / RB

1,45 9,69 (0,58)
8,77 (1,44)

3,79 (0,23)
3,43 (0,56)

2,38
2,16

2,44 [20]
2,04 [21]
2,60 [24]

4

CS2 / MK
CS2 / RB

1,59 28,0 (2,19)
22,7 (2,71)

11,0 (0,86)
8,90 (1,06)

6,89
5,61

6,91 [20]
4,76 [21]
6,98 [24]

12

A foszforeszcencia sebességi együttható abszolút (s-1-ben kifejezett) értékét a

VES
DSkp ⋅⋅

=

ahol E a szingulett oxigén foszforeszcencia sugárzás energiája (94 kJ⋅mol-1), V a

detektálás térfogata (esetünkben 0,5 cm3), S a germánium fotodióda érzékenysége V⋅W-

1 egységekben kifejezve. Az utóbbi gyári adat, amit ellenőrizni nem állt módunkban,

értéke detektorunk esetében 1270 nm-re 2⋅105 V⋅W-1 azonban ez csak az adott típusra

vonatkozó tájékoztató adat, amelytől számottevő eltérés is lehetséges. Erre utal az, hogy

a kapott kP értékek és az irodalmi adatok között négyszeres szorzófaktor van.
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Következtetések

Az új kísérleti elrendezésünkben tulajdonképpen a szingulett oxigén közeli

infravörös emisszióját kalibráltuk a szingulett oxigén koncentrációjára. A szingulett

oxigén foszforeszcenciájának jelét viszonyítottuk a szingulett oxigén

koncentrációjához. Ez utóbbit a szingulett oxigénnel kvantitatíve reagáló vegyület

fogyásából határoztuk meg. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy az emissziós jelből

mennyiségi következtetéseket is levonjuk.

A Monte Carlo szimulációs módszer bizonyította, hogy kísérletileg nehezen

megvalósítható mérések (pl. fénysugarak szögeloszlása az interferencia szűrőn) is

kivitelezhetőek

A szimuláció arra is felhívja a figyelmet hogy más méréseknél (pl. fluoreszcencia

kvantumhatásfok mérése) is óvatosan kell eljárni, ha különböző törésmutatójú oldatokat

hasonlítunk össze. Természetesen egy kész fluorimétert szimulálni sokkal nehezebb,

ilyenkor a szokásos korrekció is jobb, mintha semmilyent sem használnánk, ugyanakkor

a szimulációval szerzett általános tapasztalatok felhasználhatók.

A meghatározott relatív foszforeszcencia sebességi együtthatók az irodalomban

található értékekkel jó egyezést mutatnak, ami igéretessé teszi inhomogén közegek (pl.

micellák, vezikulák) vizsgálatát.

A sebességi együttható abszolút értéke nagyban függ rajtunk kívül álló gyári

paraméter pontosságán. A pontosság javításához komoly műszerkalibrációra lenne

szükség.
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Szingulett oxigén kioltása kobalt komplexekkel

Mint azt már láttuk, a gerjesztés után általában a triplett állapotú szenzibilizátor és

az oxigén kölcsönhatásából képződik szingulett oxigén az alábbi folyamatok során:
1 1 3S h S S+ → →ν   * *

*
2

11
2

3*3 O SOS +→+

Folyadékfázisban a képződött szingulett oxigén dezaktiválódási csatornái közül mindig

jelentős szerepet játszik az oldószerrel való kölcsönhatás:

2
3d*

2
1 OkO  → (8)

Megemlítendő, hogy magának az alapállapotú szenzibilizátornak is lehet kioltó hatása:

SOkSO 1
2

3s1*
2

1 + →+

Az utóbbi folyamatra jellemző ks másodrendű sebességi együttható általában kicsi,

illetve a ks⋅[S] pszeudoelsőrendű sebességi együttható, a szenzibilizátor kis

koncentrációja miatt kd-hez képest elhanyagolható. A szingulett oxigén

foszforeszcenciája mint az előző részben láttuk, nagyon kis sebességi együtthatójú a

többihez képest, kd/kp akár 103-105 is lehet, de a detektálás szempontjából nagyon

fontos folyamat:

ν+ → hO
k

O 2
3p*

2
1

Amennyiben az oldatban más kioltó anyag is van, akkor fizikai kioltással illetve kémiai

reakcióval (ennek termékét szimbolizálja a QO2 jelölés) is számolnunk kell:

QO
k

 QO 2
3q*

2
1 + →+ (9)

2
r*

2
1 QOk QO  →+ (10)

A legfontosabb dezaktiválódási módok a 8, 9 és 10 folyamatok, csak ezeket figyelembe

véve, a szingulett oxigén kinetikájára a következő differenciálegyenletet írhatjuk fel:

]O])[Q[kk(
dt

]O[d *
2

1
td

*
2

1
+−=

k k kt q r= +

ahol kt a teljes (fizikai kölcsönhatás és kémiai reakció) másodrendű kioltási együttható.

Ha a kioltó a szingulett oxigén kezdeti koncentrációjához képest nagy feleslegben

van, vagy ha kis koncentrációban van ugyan jelen, de a kioltási folyamat után nagyon
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gyorsan visszaalakul eredeti formájára, akkor a [Q] koncentráció konstansnak tekinthető

és a szingulett oxigén koncentrációjának lecsengésére elsőrendű kinetika lesz érvényes:

tDkt])Q[tkdk( e]O[e]O[]O[ 0
*
2

1
0

*
2

1*
2

1 −
=

+−
=

ahol 0
*
2

1 ]O[  a kezdeti szingulett oxigén koncentráció, kD a szingulett oxigén mérhető

élettartamának reciproka, vagyis a lecsengésre jellemző sebességi együttható. A

detektorként használt Ge fotodióda az oldatban levő szingulett oxigén koncentrációval

arányos feszültségjelet ad. Ennek időbeli lefutását mutatja be a 29. ábra, amelyen

megfigyelhető, hogy a lézer villanásakor megjelenő erős szenzibilizátor fluoreszcencia

rövid időre “megzavarja” detektort, de az néhány mikroszekundum múlva már helyesen

mér. A szingulett oxigén intenzitás adatok logaritmusát képezve linearizáltam a mért

görbét (29. ábra segéd-ábrája), és arra a súlyozott legkisebb négyzetek módszerével

egyenest illesztettem. Az egyenes meredeksége természetesen kD-t adja meg.
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29. ábra. *
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1O  lecsengési görbe, segéd-ábra: linearizált görbe
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A kD pszeudoelsőrendű sebességi együtthatót különböző Q kioltó

koncentrációknál megmérve, a kt (teljes) bimolekulás kioltási sebességi együtthatót

határozhatjuk meg:

k k k QD d t= + [ ]

A kioltási együttható meghatározásának Stern-Volmer típusú grafikonja a 30. ábrán

látható. A pontok több komplex törzsoldat bemérésből származnak; néhány lecsengési

görbe felvétele után friss oldatot használtunk az esetleges reakciótermékek

feldúsulásának elkerülése érdekében. Egy-egy koncentrációnál 9-12 kísérletet is

végeztünk, a kD értékek szórását a hibazászlók jelzik.

A kD - [Q] pontokra egyenest illesztve a legkisebb négyzetek módszerével, az

egyenes meredeksége kt együtthatót adja meg. Az illesztéssel megkapjuk kt hibáját is,

ez a legtöbb esetben 1% körüli vagy még kisebb érték volt (az illeszkedés “jóságára”

jellemző korrelációs együttható sok esetben 0,999-nél nagyobb volt). Ám ez kt

tényleges megbízhatóságáról nem ad valódi képet, mivel egyéb hibaforrások mellett a

vizsgált komplexek tisztaságát sem ismertük, ami szisztematikus hibát okozhat. A

hibaforrásokat átgondolva, kt értékek hibája mintegy 5-10% körülire becsülhető.

0 1x10-6 2x10-6 3x10-6 4x10-6

0

1x104

2x104

3x104

4x104

kD (s-1)

[Q] (mol⋅dm-3)

30. ábra. kt kioltási sebességi együttható meghatározása

(kioltó: [CoIII(s-BQDI)2(Ph3Sb)]ClO4, oldószer: CCl4)
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A kioltási sebességi együttható értékeket a 8. táblázatban foglaltam össze. A

kioltás hatékonysága gyakorlatilag független az axiális ligandumtól, a mért értékek

gyakorlatilag azonosak (1-4. kioltók). Ezzel szemben a kioltási együttható

szignifikánsan csökken egységesen minden oldószerben, ha a s-BQDI ligandum helyett

annak klórral kétszeresen szubsztituált származéka az ekvatoriális ligandum (5. kioltó).

Már az jelzi, hogy a kioltás sebességét meghatározó lépés a kölcsönható részecskék

egymás felé történő diffúziója, hogy a sebességi együttható értéke 1010 mol⋅dm-3⋅s-1

körül van, mivel általában ilyen nagyságrendű a sebességi együttható, ha a diffúzió

szabja meg egy folyamat sebességét. Érdemes azonban kt kapcsolatát megvizsgálni

kölönböző oldószer tulajdonságokkal. Ehhez a legtöbb oldószerben vizsgált [CoIII(s-

BQDI)2(Ph3Sb)]ClO4 komplexet választottam ki. Az oldószer polaritására jellemző

dielektromos állandó függvényében ábrázolva a kioltási együtthatót (31. ábra), nehéz

bármilyen korrelációt felfedezni a két mennyiség között, hiszen közel azonos kt értéket

tapasztalunk a teljesen apoláris szén-diszulfidban és az erősen poláris acetonitrilben. Ha

azonban az oldószer viszkozitásának függvényében ábrázoljuk kt-t (32. ábra), akkor az

adatok egyértelmű kapcsolatra utalnak, jelezve hogy diffúziógátolt folyamattal állunk

szemben.

8. táblázat. Kioltási sebességi együtthatók, 109 mol⋅dm-3⋅s-1-ban

Kioltó
Oldószer 1 2 3 4 5
Triacetin 2,3 2,2 2,3 - 1,2

C6H5COOCH3 5,4 4,7 5,3 - 3,4
CCl4 8,8 8,8 8,6 7,0 6,2
C6H6 11,5 - - - -

CHCl3 11,5 11,2 10,7 11,6 7,2
CH2Cl2 12,6 12,9 12,3 12,4 8,0

CS2 15,1 14,2 13,6 - 9,8
(CH3)2CO 16,0 - - - -
CH3CN 16,5 14,8 15,4 - 11,3

Kioltók: 1: [CoIII(s-BQDI)2(Ph3Sb)]ClO4
2: [CoIII(s-BQDI)2(Ph3As)]ClO4
3: [CoIII(s-BQDI)2(N-metil-imidazol)]ClO4
4: [CoIII(s-BQDI)2(Pirrolidin)]ClO4
5: [CoIII(s-BQDI-Cl2)2(Ph3Sb)]ClO4
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Az adatok kiértékelésére a diffúziógátolt reakciók elméletét alkalmaztuk [73],

amely szerint a reakció sebességi együtthatója a következő módon írható fel

(Smoluchowski egyenlet):

At N'RD4k π= (11)

ahol R a reakció létrejöttéhez szükséges minimális távolság, D' a reakciópartnerek

relatív (egymás felé történő) diffúziójára jellemző együttható, NA pedig az Avogadro-

féle állandó.

D’-t az két részecske diffúziós együtthatójának összegeként kapjuk meg:

oxigénkomplex DD'D +=

Mivel a komplexek diffúziós együtthatójára nincsenek mérési adatok az irodalomban,

ezért azt az ismert Einstein-Stokes egyenlettel becsültük:

D k T
rkomplex

B=
6π η

ahol r a komplexet közelítő gömb sugara, η az oldószer viszkozitása, kB pedig a

Boltzmann-féle állandót jelöli. Az r értékét 0,5 nm-nek vettük a röntgenszerkezet

alapján [47] egységesen minden kioltóra. Ebben az esetben ez a becslés elfogadható,

mivel a komplex mindhárom irányban nagyjából ugyanakkora kiterjedésű, vagyis

gömbszerűnek vehető, illetve a komlex átmérője jóval nagyobb az oldószermolekulák

méreténél, ami az egyenlet érvényessége szempontjából fontos. Az oxigénmolekula

diffúziós együtthatója, méreténél fogva, jóval nagyobb a komplexéhez viszonyítva, így

a Dkomplex becslésénél elkövetett hiba D’-ben alig jelentkezik.

A oxigénD  természetesen a szingulett oxigén diffúziós együtthatóját jelöli, amire

nem található az irodalomban adat, ám ezt az alapállapotú molekuláéval egyenlőnek

vettük, mivel a gerjesztés hatására csak elhanyagolható mértékben változik meg az

oxigén geometriája. Az oxigén molekulára az Einstein-Stokes formula igen rossz

közelítés lenne, mivel kis mérete miatt, diffúziója során inkább az oldószer molekulák

közötti lyukakba ugrik. Ennek köszönhetően nagy viszkozitású oldószerben (pl.

glicerinben) is viszonylag gyorsan diffundál. Kísérleti adatok az általunk alkalmazott

oldószerek közül csak néhányra volt fellelhetők az irodalomban, ezért más utat

választottunk az oxigén diffúziós együtthatójának becslésére. Kis molekulájú gázok

diffúziós együtthatójának számítására alkalmas általános összefüggést [74] találtam az

irodalomban, és ezt alkalmaztam az oxigénre. A képlet ismertetése az értekezés végén
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lévő függelékben található meg. A felhasznált oldószerekre jellemző viszkozitás

adatokat [75] illetve a számított diffúziós együtthatókat a 9. táblázatban foglaltam össze

(az értékek 20°C-ra vonatkoznak).

9. táblázat. Oldószerek viszkozitásai és a számított diffúziós együtthatók 20°C-on

Oldószer
η

(cP)

Dkomplex

(10-5 cm2s-1)

Doxigén

(10-5 cm2s-1)

D’

(10-5 cm2s-1)

Triacetin 20 0,0215 0,98 1,00

C6H5COOCH3 2,4 0,179 1,57 1,75

CCl4 0,969 0,443 3,16 3,60

C6H6 0,652 0,658 3,34 4,00

CHCl3 0,563 0,762 4,20 4,96

CH2Cl2 0,442 0,971 4,61 5,58

CS2 0,363 1,18 5,26 6,44

CH3CN 0,36 1,19 4,11 5,30

(CH3)2CO 0,324 1,33 5,11 6,44

A kt kioltási együtthatókat a számított D’ értékek függvényében a 33. grafikonon

ábrázoltam. A pontok jó lineáris korrelációt mutatnak, a (11) egyenlet alapján illesztett

egyenes meredekségéből R = 0,33 nm reaktáns távolságot kapjuk. Ez az érték jóval

kisebb, mint a diffrakciós mérések alapján megállapított komplex sugarának és az

oxigén molekula sugarának összege (kb. 0,6 nm). Ez csak azzal magyarázható, hogy a

hatékony kioltáshoz a szingulett oxigénnek nem elegendő a komplexszel annak

ligandumain keresztül kölcsönhatásba kerülnie (maguk a ligandumok egyébként jóval

gyengébb kioltók), hanem közvetlenül a központi kobalt atommal kell kölcsönhatnia.

Ez a hatodik üres ligandumpozició felől könnyen megvalósulhat, hiszen oldatban az azt

elfoglaló oldószermolekula csak nagyon gyengén kötődik a kobalt atomhoz. A kioltás

lehetséges helyzetét demonstrálja a 34. ábra, amelyen a komplex és az oxigénmolekula

távolsága 0,33 nm (oldószer molekulát nem tüntettem fel).
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A kioltásos kísérletek során a komplex abszorpciós spektruma változatlan maradt,

nem tapasztaltuk a komplex bomlását, fogyását. Speciális körülményeket teremtve is

vizsgáltuk a kioltást: nagyon kis komplex koncentrációnál és kellően nagy

lézerimpulzus energiánál, a képződött szingulett oxigén koncentrációja jóval

meghaladta a komplex koncentrációját. A kioltás végig elsőrendű kinetikájú maradt, a

sebességi együttható értéke nem változott, még abban az esetben sem, ha a komplex

által kioltott szingulett oxigén mennyisége egy nagyságrenddel nagyobb volt a komplex

mennyiségénél. Ebből arra lehet következtetni, hogy a kioltásnál gyakorlatilag csak

olyan fizikai kölcsönhatás lép fel, amely a komplexre nincs semmilyen hatással, illetve

ha van is valamilyen változás komplex szerkezetében, az a szingulett oxigén

lecsengéséhez képest igen gyorsan visszarendeződik.

A leginkább vizsgált Ph3Sb axiális ligandumú komplexszel végeztünk néhány

kioltásos kísérletet szerves vegyületek (antracén, tetracén, β-karotin) triplett állapotának

kioltására benzolban. Tapasztalatunk szerint a komplex minden esetben diffúzióvezérelt

sebességű (k ≈ 5⋅109 mol-1⋅dm3⋅s-1) folyamatban oltotta ki a triplett állapotot, a donor

triplett energiájától (178 - 88 kJ⋅mol-1, [55]) függetlenül. Tehát a komplexek a szingulett

oxigén és a triplett állapot kioltása tekintetében hasonlóan viselkedtek mint a planáris

nikkel komplexek [40].

A fenti eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a kioltás mechanizmusa

elektronkicserélődéses energiaátadás, melynek során a komplex alacsony energiájú

gerjesztett állapotba kerül, ahonnét azonban valószinűleg belső konverzió segítségével

gyorsan visszajut az alapállapotba.

A 8. táblázatban szereplő diklór származék esetében a kioltás sebességi

együtthatója minden oldószerben kisebb, mint a klórmentes komplexé. A szubsztitúció

hatására a komplex mérete kis mértékben (kb. 10 %-al) megnő a 4. és 5. pozicióban

lévő klór atomok miatt, és ezzel arányban természetesen a komplex diffúziós

együtthatója is csökken. Azonban a relatív diffúziós együttható értékében az oxigén

játszik döntő szerepet (9. táblázat), ezért a komplex méretének változása miatt a kioltás

sebességi együtthatója csak elhanyagolható mértékben csökkenhet. Ezért a jelenséget

sokkal inkább a klór szubsztitúció hatására beálló elektroneloszlás megváltozásával

magyarázhatjuk. A klór atomok elektronszívó sajátsága miatt az ekvatoriális ligandum

nyilván gyengébb elektrondonorrá válik, ezért a központi kobalt atomon az
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elektronsűrűség lecsökken az alapvegyülethez képest. Ez kedvezőtlenül befolyásolja az

elektron kicserélődéses kioltáshoz szükséges kobalt atom és a szingulett oxigén

pályáinak átfedését. Ezzel összhangban van az a tény, hogy ugyanolyan axiális

ligandumú s-BQDI-Cl2 komplex esetében, kisebb axiális ligandumcsere reakció

sebességi együtthatót tapasztaltak a s-BQDI komplexhez viszonyítva [49].

Folytonos besugárzás mellett végzett mérések

Korábbi vizsgálatokban [76] a kobalt komplexeknél felmerült a kioltás

mechanizmusára a részleges elektronátadás lehetősége is. Ezért a kioltási kölcsönhatás

felderítésére állandó besugárzás mellett fotooxidációs kísérleteket is végeztünk.

Ezekben azt vizsgáltuk, hogy a szenzibilizátor (metilénkék, MB) segítségével képződő

szingulett oxigén kobalt komplexszel (Co) történő kioltásánál képződik-e valamilyen

olyan intermedier, mely a tesztvegyületünket (hidrokinon, HQ) oxidálja. A mintákat

minden alkalommal közvetlenül a besugárzás előtt készítettük el a 10. táblázatban

szereplő összetétellel, a hidrokinon és a benzokinon kromatográfiás mérését pedig

közvetlenül a besugárzás után végeztük.

10. táblázat. Folytonos besugárzás mellett végzett kísérletek eredményei

Minta összetétel

(mM)

Besugárzás

(min)

Koncentráció

(mM)

Konverzió

(%)

[HQ] [MB] [Co] [O2]⊗ [HQ] [BQ]

5 0,05 0,1 2 30 3,20 1,77 35

5 0,05 0,1 2 0† 4,88 0,14 3

5 0,05 0,1 0 30 5,93* 0,09 2

5 0,05 0 2 30 4,58 0,45 9

5 0 0,1 2 30 4,90 0,27 5

⊗A levegővel telített metanolban az oxigén koncentrációja 2 mM.
†A mintát 30 percig sötétben tartottuk.
*Oxigénmentesítés (He buborékoltatás) miatti koncentrációnövekedés.
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Láthatjuk, hogy csak abban az esetben számottevő a benzokinon képződés,

amikor minden komponens (szenzibilizátor, komplex, oxigén, fény) adott a

rendszerben. Amikor az oldat nem tartalmazott komplexet (4. sor), akkor is képződött

csekély mennyiségben benzokinon, ami a szingulett oxigén oxidációs hatásával

magyarázható. A 10-4 mol⋅dm-3 koncentrációjú komplex a képződő szingulett oxigén

több mint 90 %-át oltja ki, tehát kizárólag fizikai jellegű kölcsönhatást feltételezve azt

várnánk, hogy a benzokinon képződés lecsökken (a komplex kioltó “megvédi” a

hidrokinont a szingulett oxigénnel történő reakciótól). A várttal ellenkező irányú

jelenség azt jelzi, hogy a kioltás során valamilyen oxidáló hatású köztitermék is

képződik. Az adott kísérleti elrendezésben, azonos körülmények (megvilágítás,

szenzibilizátor koncentráció) mellett megmértük a szingulett oxigén képződés

sebességét, DPBF akceptor vegyület fogyásával. A képződés sebességére 1,4x10-4

mol⋅dm-3⋅s-1, míg a benzokinon képződés sebessége a 10. táblázat adataiból 1,0x10-6

mol⋅dm-3⋅s-1-nak adódott, vagyis a hidrokinon oxidációjának hatékonysága 1% alatt van.

Ennek ellenére a komplex, fotokatalítikus módon, mennyiségénél több mint egy

nagyságrenddel több hidrokinon oxidációjára is képes.

Az alacsony hatékonyság oka lehet az, hogy az elektronátadás a kioltásban csak

kis szerephez jut, illetve a képződő oxidáló köztitermék nagyon rövid élettartamú és

ezért a hidrokinonnal való reakciónak kicsi a valószínűsége. Ezzel van összhangban az,

hogy kioltási folyamatban a komplex gyorsan visszaalakul eredeti formájára.

Természetesen ezekből a mérésekből messzemenő következtetéseket nem lehet

levonni a kioltás mechanizmusára vonatkozóan, azonban ezek kiegészítik képünket,

amennyiben a döntő elektronkicserélődéses energiaátadási folyamat mellett csekély

mértékben elektronátadással is kell számolnunk.
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Következtetések

Diffúzióvezérelt sebességű szingulett oxigén kioltási folyamatot eddig csak a

planáris nikkel komplexek esetében tapasztaltak. A gyors kioltáshoz mindkét fém

komplexei körében az szükséges, hogy a szingulett oxigén elektron pályái közvetlenül a

fématom elektronpályáival kerülhessen kapcsolatba. Ez alapján érthető az is, hogy a

koordinatíve telített komplexeknél miért tapasztalható nagyságrendekkel kisebb kioltási

sebességi együttható, hiszen a ligandumok minden oldalról árnyékolják a központi

fématomot. Ezenkívül a ligandumok elektron donor képessége nagyban befolyásolja a

fématomon lévő elektronsűrűséget és ezen keresztül a kioltás hatékonyságát.

A folytonos besugárzásos kísérletek eredményéből feltételezhető rövid

élettartamú köztitermék mibenlétére nincsenek információink, a jelenség további

vizsgálatokat igényel.

Kísérleteink jól demonstrálják, hogy a szingulett oxigén kioltási kinetikája is

nyújthat információt a kioltó anyag oldatbeli szerkezetére vonatkozóan.
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EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA TÉZISPONTOKBAN

1. Részben új, eddig még nem publikált tetrafenil-porfirin típusú

fotoszenzibilizátorokat jellemeztem fotofizikai sajátságaik alapján, alapvető

paramétereiket (triplett moláris abszorpciós együttható, a triplett és a szingulett

oxigén képződésének kvantumhatásfoka illetve a triplett porfirin oxigénnel

történő kioltásának sebességi együtthatója) határoztam meg szerves

oldószerekben. A szenzibilizátorok az alapvegyülethez fotokémiai szempontból

nagyon hasonló viselkedést mutattak, a trihidroxi származék némileg kisebb

triplett és szingulett oxigén képződési kvantumhatásfokkal rendelkezik, vélhetően

a megnövekedett aggregációs hajlam miatt.

2. Vizsgáltam porfirin triplett és az alapállapotú oxigénmolekula között lejátszódó

energiaátadásos folyamatot, vagyis a szingulett oxigénhez vezető szenzibilizációs

lépést, foszfolipid vezikulák membránjában. Megállapítottam, hogy a porfirin

triplettek oxigénnel történő kioltása folyamatával jól jellemezhető a vezikula

kettősrétegű membránjának állapota, a membrán fő fázisátmenete során

bekövetkező fluiditás változás erősen befolyásolja a folyamat sebességét, a

fázisátmenet hőmérséklete ez alapján jól detektálható, értéke az adott vezikula

típusra az irodalmi adatnak megfelelő.

3. Számítások alapján egyértelműen igazolható, hogy kísérleteinkben a képződött

triplett mennyisége jóval meghaladja a membránban található oxigén

mennyiségét, ezért a triplett kioltásához szükséges oxigén döntő hányada a vizes

fázisból érkezik. Ezért a kioltás másodrendű sebességi együtthatójának

számításához megfelelő, hogy az oxigén vízben mérhető koncentrációját

alkalmaztuk.

4. A membránban lejátszódó kioltási folyamatra jellemző aktiválási energiákat

határoztam meg a membrán gél illetve folyadékkristályos fázisában. A membrán

fázisátmeneténél kisebb hőmérsékleten a triplett oxigénnel történő kioltási

folyamatának aktíválási energiája a porfirin polaritásának növekedésével csökken.

A porfirin a membránon belül polaritásának megfelelően különböző mélységben

helyezkedik el, ott a hőmérséklet emelésével bekövetkező fluiditás növekedés is

különböző, ez tükröződik az eltérő aktíválási energiákban.
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5. Az előbbi magyarázat további ellenőrzésére fluoreszcencia polarizációs méréseket

is végeztünk. Ezek eredményei teljes összhangban állnak a triplett kioltásos

kísérletekkel, figyelembe véve a fluoreszcencia ns-os és a triplett kioltás µs-os

karakterisztikus idői miatti különbségeket.

6. A triplett kioltás hőmérséklet függését kétféle átlagos méretű (50 és 100 nm

átmérőjű) vezikulában vizsgáltam. A fázisátmenet hőmérséklete a kisebb

vezikulában mintegy 2°C-al alacsonyabb volt, amit a derivált görbék

egyértelműen igazoltak. Ennek egyik oka lehet, a membránban a kisebb görbületi

sugár miatt fellépő nagyobb feszültség, amely a merevebb gél szerkezetben

csökkenti a foszfolipid molekulák szoros illeszkedését.

7. Az irodalomban nem publikált, új mérési elrendezést építettem a szingulett oxigén

foszforeszcenciájának vizsgálatára, mellyel az emissziós detektálás

kvantitativitásához szükséges kalibrációt végeztem, illetve a szingulett oxigén

foszforeszcencia sebességi együtthatóját határoztam meg különböző

oldószerekben. A kísérletek során a szingulett oxigénnel kémiai reakcióba lépő

akceptor vegyület (1,3-difenil-izobenzofurán) tranziens abszorpciós technikával

mért fogyásából következtettem a képződött szingulett oxigén mennyiségére,

amelyet a szimultán mért emissziós foszforeszcencia jelhez viszonyítottam.

8. A mérések kiértékeléséhez, foszforeszcencia sebességi együttható számításához

Monte Carlo szimulációs módszerrel modelleztem a mérési elrendezés

geometriáját, a detektálás hatékonyságát vizsgáltam több kísérleti paraméter

függvényében. Megállapítottam, hogy az adott mérési elrendezésben, a detektálási

hatékonyság gyakorlatilag nem függ a minta abszorbanciájától, vagyis a

képződött szingulett oxigén térbeli eloszlásától. Ezzel szemben a detektálási

hatékonyságot erősen befolyásolja az oldat törésmutatója, ezt az ismert hatást

általában egy egyszerű korrekcióval próbálják figyelembe venni.

9. Az irodalomban alkalmazott, az oldat törésmutatójának négyzetével végzett

korrekció, a szimuláció szerint, az adott mérési geometriánál kevésnek bizonyult,

mert a küvettafalról való visszaverődéssel detektált fény mennyiségét nem veszi

figyelembe. A küvetta üvegének törésmutatójától jelentősen eltérő törésmutatójú



84

oldatból a visszaverődéssel érzékelt fény mennyisége akár 25 % is lehet a

közvetlenül detektált fényhez képest.

10. Az általam meghatározott relatív foszforeszcencia sebességi együtthatók az

irodalomban fellelhető értékekkel jó egyezést mutatnak, ami reményteljessé teszi

más közegek (oldószerek, membrán kettősréteg) vizsgálatát. A szimulációkból

levont következtetések, és a szerzett tapasztalatok más emissziós (pl.

fluoreszcencia) méréseknél is felhasználhatók, a program megfelelő

módosításával más kísérleti elrendezések is modellezhetők, vizsgálhatók.

11. Koordinatíve telítetlen (L)bis(1,2-szemi-benzokinon-diimináto)kobalt(III)

komplexek szingulett oxigén kioltási sebességi együtthatóit vizsgáltam széles

polaritás és viszkozitás tartományt felölelő oldószer csoportban. A kioltás

sebessége az adott komplexek körében nem függött az axiális ligandumtól, az

ekvatoriális ligandum klór szubsztitúciójának hatására minden oldószerben

csökkent. A sebességi együtthatók vizsgálata egyértelműen igazolta, hogy a

kioltási folyamat diffúzióvezérelt.

12. A kioltási folyamatra a diffúzióvezérelt reakciók kinetikájának elméletét

használtam. Ez alapján meghatároztam a fémkomplex és a szingulett oxigén

közötti kölcsönhatási távolságot (R = 0,33 nm), amely azt mutatja, hogy a

komplex oldatban is gyakorlatilag pentakoordinált, mert csak ebben az esetben

képes az oxigén molekula ennyire megközelíteni a kobalt atomot. A kis

kölcsönhatási távolság miatt, a kioltás mechanizmusa ütközéses

(elektronkicserélődéses) energiaátadás, amelyhez a kölcsönható partnerek

elektronpályáinak megfelelő átfedése szükséges. Ezzel összhangban az

ekvatoriális ligandum elektronküldő tulajdonságának csökkenésekor (klór

szubsztitúció) csökken a kioltás sebessége, mivel a központi kobalt atomon

csökken az elektronsűrűség.

13. Folytonos besugárzásos mérésekkel megállapítottam, hogy a szingulett oxigén és

a komplex közötti kölcsönhatás során kis hatásfokkal olyan köztitermék is

képződik, ami a hidrokinont benzokinonná oxidálja. Ez a tény azt jelzi, hogy a

kioltásnál kis valószínűséggel elektronátadási folyamat is szerepet játszik. A

komplex mennyisége nem csökken, a kölcsönhatás folyamán visszaalakul eredeti

állapotába, vagyis a vizsgált kobalt komplexek katalítikus fotoxidációra képesek.
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Függelék

Az oxigén diffúziós együtthatójának számítása

Gázok folyadékokban mérhető diffúziós együtthatójára általánosan levezetett

összefüggés [74] az Einstein-Stokes egyenletnél jóval pontosabb eredményeket

szolgáltat. A szerzők az átmenetiállapot-elméleten alapuló megközelítést fejlesztették

tovább és alkalmazták gázok folyadékokban történő diffúziójára. A végeredmény, a

(12) egyenlet, figyelemre méltó módon nem tartalmaz egyetlen, a kísérleti diffúziós

együttható adatokra illesztett paramétert sem. A (13) empirikus segédegyenlet független

diffúziós mérések eredménye, melynek során azt találták, hogy a vizsgált gázok J⋅mol-1

mértékegységben megadott EAA
j  aktiválási energiája a gáz g⋅mol-1 egységben kifejezett

moláris tömegével adható meg kielégítően. A levezetések ismertetését mellőzöm,

csupán a diffúziós együttható számításához felhasznált képleteket, adatokat adom meg.

A rendelkezésre álló kísérleti adatokkal való egybevetés után, a becslés hibája mintegy

10-20%-ra tehető.
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DAB: az A gáz diffúziós együtthatója B folyadékban,

ξA: geometriai paraméter, az A molekula legközelebbi B szomszédainak száma,

ηB: a folyadék viszkozitása,

MA, MB: a gáz és az oldószer moláris tömege,

VA, VB: a gáz és az oldószer moláris térfogata folyadék állapotban, értéke oxigénre 27,9

cm3⋅mol-1,

EηB, EDAB: a folyadék viszkozitásának és a gáz diffúziójának aktiválási energiája,

E BB
j :  a B molekulának a folyadékban képződött lyukba való átugrása aktiválási

energiája a viszkozitás hőmérséklet függéséből számítva,

EAA
j : ugyanez a gázra az (13) képletből számítva, értéke oxigénre 12,9 kJ⋅mol-1.
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