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Rövidítésjegyzék
3HF: 3-hidroxiflavon
AcO-: acetát ion
AIE: aggregáció indukált emisszió
BuCN: valeronitril
BzO-: benzoát ion
CAS-SCF: (complete active space self consistent field)
CT: töltés-átrendeződés/átviteli (charge transfer)
DEA3HF: 4'-dietilamino-3-hidroxiflavon
DFG: különbségfrekvencia generálás (difference frequency generation)
DFT: sűrűségfunkcionál elmélet (density functional theory)
EG: etilénglikol
ESI: elektrospray ionizáció
ESIPT: gerjesztett állapotú intramolekuláris protontranszfer (excited state intramolecular proton
transfer)
ET: elektrontranszfer
EtCN: propionitril
EtOH: etanol
FCI: teljes konfiguráció kölcsönhatás (full configurational interaction)
FRET: Förster rezonancia energiatranszfer
FUC: fluoreszcencia felkonvertálás (fluorescence upconversion)
GSIPT: alapállapotú intramolekuláris protontranszfernek nevezzük (ground state intramolecular
proton transfer)
HepCN: kaprilonitril
HOMO: legmagasabb betöltött molekulapálya (highest occupied molecular orbital)
IC: belső konverzió (internal conversion)
IEF-PCM: polarizálható kontinuum modell (integral equation formalism polarizable continuum
model)
IPCT komplex: ionpár töltésátviteli komplex (ion-pair charge transfer complex)
IR: infravörös (infrared)
ISC: spinváltó átmenet (inter system crossing)
IVR : intramolekuláris rezgési újrarendeződés (intramolecular vibrational redistribution)
LASER: fényerősítés stimulált emisszió sugárzással (light amplification by stimulated emission of
radiation)
LE: helyi gerjesztett (locally excited)
LUMO: legalacsonyabb betöltetlen molekulapálya (lowest unoccupied molecular orbital)
MeCN: acetonitril
MeOH: metanol
MS: tömegspektroszkópia
MV: 1,1'-dimetil-4,4'-bipridínium
NI: N-propil-1,8-naftálimid
NIMV: N-(1-etil-1'-metil-4,4'-bipridínium)-1,8-naftálimid
NIPi: N-propil-4-piperidinil-1,8-naftálimid
NIPiMV: N-(1-etil-1'-metil-4,4'-bipridínium)-4-piperidinil-1,8-naftálimid
NIR: közeli infravörös (near infrared)
NMR: mágneses magrezonancia (nuclear magnetic resonance)
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OPA: optikai parametrikus erősítő (optical parametric amplifier)
OPO: optikai parametrikus oszcillátor (optical parametric oscillator)
p-DASPMI: transz-4-[4-(dimetilamino)sztiril]-1-metilpiridinium jodid
PET: fotoindukált elektrontranszfer (photoinduced elecron transfer)
PMT: fotoelektron-sokszorozó (photomultiplier tube)
PR: fotokémiai reakciók
PrCN: butironitril
rISC: spinvisszaváltó átmenet (reverse inter system crossing)
RP-HPLC: fordított fázisú nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (reverse phase high
performance liquid chromatography)
SCF: önkonzisztens mező (self consistent field)
SFG: összegfrekvencia generálás (sum frequency generation)
SHG: másodharmónikus generálás (second harmonic generation)
Si: i-edik szingulett (gerjesztett) állapot
SOMO: félig betöltött molekulapálya (semi occupied molecular orbital)
SR: oldószer-relaxáció (solvent relaxation)
TA: tranziens abszorpció
TCSPC: időkorrelált egyfoton-számlálás (time-correlated single photon counting)
TD-DFT: időfüggő sűrűségfunkcionál elmélet (time-dependent density functional theory)
Ti: i-edik triplett (gerjesztett) állapot
TICT: twisted intramolecular charge transfer
UHF: megszorítások nélküli Hartree-Fock módszer (unrestricted Hartree-Fock method)
UV: ultraibolya (ultraviolet)
VC: rezgési hűlés (vibrational cooling)
Vis: látható (visible)
WPA5: karboxilátó-pillár[5]arén
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Jelölésjegyzék
Néhány fizikai és matematikai mennyiséget/fogalmat azonos módon rövidítettem a dolgozatban. Ennek oka, hogy
igyekeztem a konvencióknak megfelelő jelöléseket alkalmazni, így például a ' ' rövidítést használom a hullámhosszra, a
mátrix sajátértékre és az elektrontranszfer folyamatok reorganizációs energiájára is. A jelölésjegyzékben ezen átfedések
'/' jellel vannak elválasztva, a szövegben pedig minden esetben egyértelműsítem azokat.

A: abszorbancia
a0: Onsager-rádiusz
c: a fény vákuumbeli sebessége / koncentráció
: optikai szuszceptibilitás
C: spektrális válaszfüggvény
D: elektromos eltolás
f: orientációs polarizálhatóság
: dielektromos állandó
E: energia / elektromos térerősség
0: vákuum permittivitás
ET: Reichardt-féle empirikus polaritás skála
: kvantumhasznosítási tényező
G: szabadentalpia
Ĥ: Hamilton-operátor
: viszkozitás
h/ħ: (redukált) Planck-állandó
I: fényintenzitás
: orientációs tényező
k: sebességi együttható / hullámvektor
K: stabilitási állandó
kB: Boltzmann-állandó
: hullámhossz / mátrix sajátérték / reorganizációs energia
: dipólusmomentum
: frekvencia
n: törésmutató
NA: Avogadro-szám
P: polarizálhatóság
R: egyetemes gázállandó
r: sugár
R0: Förster-távolság
S: spinmultiplicitás
: fluoreszcencia-élettartam
T: hőmérséklet
t: idő
: szögsebesség
/: hullámfüggvény
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1. Bevezetés
A gerjesztett elektronállapotok és az azokban lejátszódó folyamatok számos mindennapi
használati eszközben kulcsfontosságú szerepet töltenek be. A gerjesztett állapotban lejátszódó
folyamatok hasznosításának legfontosabb alkalmazásai közé tartoznak a napelemek, az (O)LEDek ((Organic) Light Emitting Diode, (szerves) fényt kibocsátó dióda), az analitikai célú
alkalmazások (optikai-, fluoreszcens szenzorok), az orvosi diagnosztikai eljárások (pl.: orvosi
analitika és képalkotás), gyógykezelések (pl.: fotodinámiás terápia), biológiai rendszerek vizsgálata
(pl.: fluoreszcens mikroszkópok) és a lézerek.
A gerjesztett állapotú folyamatok kinetikai tanulmányozása rohamos fejlődésnek indult a
lézerek, pontosabban az impulzus üzemű lézerek, megjelenésével. Ennek oka, hogy a molekulák
és atomok szingulett gerjesztett állapotainak élettartama általában a ps-ok és ns-ok
nagyságrendjébe esik, így az ilyen rövid élettartamú folyamatok vizsgálatához szükséges a
rendkívül jó, ps-osnál is gyorsabb időfelbontás és egy külső hatás/perturbáció – amely kialakítja a
gerjesztett állapotot – biztosítása. Külső hatásként szinte kizárólag impulzusüzemű lézereket
alkalmazunk, az időfelbontásért pedig gyors, optoelektronikai rendszerek felelnek. A magyar 'lézer'
szó az angol LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) mozaikszóból
származik, melynek nyers fordítása 'stimulált emissziójú sugárzás általi fényerősítés'. A stimulált
emisszió elméleti leírása Einstein nevéhez köthető, 1 majd néhány évtizeddel később, 1960-ban
Maiman működtetett elsőként lézert, egy impulzusüzemű rubinlézert, melyet villanólámpával
pumpált.2 Ezt követően gyors fejlődésnek indult a terület, a kutatóknak a 60-as években sikerült
újabb és újabb lézerek fejlesztésével a teljes optikai tartományt (UV-Vis-IR) lefedni, mind
folyamatos-, mind impulzusüzemű lézerekkel. A másik fontos fejlesztési irány az impulzusok
hosszának rövidítése, amellyel együtt a megfigyelhető folyamatok skálája egyre szélesebbé válik.
A

néhány

100

fs-os

impulzushossz

napjainkban

már

rutinszerűen

alkalmazott

a

laboratóriumokban, míg a rekordot jelenleg egy svájci csoport tartja 43 as-os impulzushosszal.3
Az alkalmazott lézer impulzushosszának alapján az alábbiak szerint csoportosíthatjuk a
vizsgálható folyamatokat. Ultra-gyors spektroszkópiának hívjuk a fs-os impulzushosszú lézerekkel
végzett spektroszkópiai kísérleti munkát, amely már lehetőséget biztosít a gerjesztett
elektronállapotban történő vibrációs relaxációk és oldószer-relaxációk megfigyelésére, a
gerjesztést követően kialakuló magasabb rezgési energiaszinteken (úgynevezett 'hot state'-ekben)
lejátszódó folyamatok vizsgálatára. A ps-os és ns-os idő skálán pedig vizsgálhatóak a gerjesztett
elektronállapot megszűnésének mechanizmusai, így a fotonemisszió, a spinváltó átmenet, a
töltésátvitel, az elektrontranszfer, az energiatranszfer vagy a kémiai reakció. A spinváltó átmenettel
keletkező triplett specieszek hosszú életűek, általában s-os élettartamokkal bírnak.
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A gerjesztett állapotok vizsgálatához, a kísérleti eredmények értelmezéséhez nagy segítséget
nyújtanak a kvantumkémiai számítások. Ma már lehetőség adódik gerjesztett állapotú nagy
molekulák elektronszerkezetének számítására, így egyes gerjesztett állapotú specieszek
azonosítására, illetve a fotokémiai reakciók lehetséges reakcióútjainak, mechanizmusainak
vizsgálatára elméleti módszerekkel is.
Doktori

munkámban

időfelbontásos

spektroszkópiai

és

kvantumkémiai

módszereket

alkalmazva vizsgáltunk több gerjesztett állapotban lejátszódó reakciót:
1.

4'-dietilamino-3-hidroxiflavon fotooxidációs reakciója

2.

3-hidroxiflavon fotodegradációs (fotooxidációs és fotoátrendeződési) reakciói

3.

4-piperidinil-1,8-naftálimidek dezaktivációs reakciója

4.

1,8-naftálimid-bipiridínium konjugátumok fotoredox reakciói és elektrontranszfer reakciója

anionokkal
A disszertáció témáját képző anyagokat a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén Dr.
Bojtár Márton és Dr. Bitter István szintetizálták. A HR-MS méréseket Gömöry Ágnes és Dr. Drahos
László segítségével végeztük, az NMR spektrumokat Dr. Simon András vette fel. Az 1,8naftálimideken végzett fluoreszcencia-élettartam méréseket a University of Amsterdam, Van 't Hoff
Institute for Molecular Sciences, Molecular Photonics csoportjában végeztem. A lézerrendszerek
használatával kapcsolatban segítséget kaptam Michiel Hilbers-től és Prof. Hong Zhangtól. A
munka további részét a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékén végeztem.
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2. Irodalmi áttekintés
Jelen fejezetben bemutatom a gerjesztett állapot kialakulása után leggyakrabban lejátszódó
folyamatokat. Egy rövid, általános, összefoglaló alfejezet után az egyes folyamatokat
részletesebben is ismertetem néhány irodalmi példa bemutatásán keresztül. Ezt követően tárgyalni
fogom a disszertációban alkalmazott optikai spektroszkópiai módszereket, majd egy kis
kitekintésként bemutatok egyéb kísérleti módszereket. Ezzel célom felhívni az olvasó figyelmét a
tudományág egyik szépségére, amely a különböző optikai rendszerek működésében és
működtetésében rejlik.

2.1 Gerjesztett elektronállapotú reakciók
A gerjesztett elektronállapotú molekulák létrehozásához szükség van a gerjesztési
energiának megfelelő energiaközlésére. Az energiaátadás leggyakoribb formái az elektromos térrel
való kölcsönhatás, a fotonabszorpció és az energiatranszfer egy másik, gerjesztett állapotú
molekulával dipól-dipól kölcsönhatáson keresztül.
Gerjesztést
környezetükkel.

követően
A

közvetlenül

gerjesztés

minden

az

oldott

esetben

molekulák
az

nincsenek

elektronszerkezet

egyensúlyban
kisebb-nagyobb

megváltozásával jár, ezáltal az oldószermolekulák – különösen a dipoláros molekulák –
orientációja megváltozik a gerjesztett állapotú speciesz körül. A folyamatot oldószer-relaxációnak
(solvent relaxation, SR) nevezzük. Ezzel párhuzamosan történő folyamat az intramolekuláris
rezgési újrarendeződés (intramolecular vibrational redistribution, IVR). A folyamat során a
Franck-Condon-geometriájú – az alapállapottal megegyező, de immáron nem egyensúlyi
szerkezetű – molekula a rezgési módusok anharmónikus csatolása révén felveszi az adott
gerjesztett

állapotnak

megfelelő

egyensúlyi

szerkezetet. Továbbá,

általában

az

optikai

elektrongerjesztést követően megnő a gerjesztett rezgési energiaszintek betöltöttsége, ezáltal egy
újabb folyamattal is számolni kell, melyet rezgési hűlésnek (vibrational cooling, VC) nevezünk.
Ezen párhuzamos reakciók/folyamatok együttes megléte nem-exponenciális kinetikát eredményez.
Mind a három említett folyamat (SR, IVR, VC) a gerjesztést követő néhány ps-ban zajlik le, így
vizsgálatához a fs-os időfelbontás szükséges. További érdekessége és következménye ezen gyors
folyamatoknak, hogy a Kasha-szabály – miszerint fotonemisszió csak a legalacsonyabb gerjesztett
elektronállapotból történik – itt már érvényét veszti. A folyamatok az ultra-gyors spektroszkópia
vizsgálati körét képzik (1. ábra).4,5
A gerjesztett eletkronállapotok nagy (~2-5 eV) energiafelesleggel bírnak az alapállapothoz
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képest. Emiatt reaktívabbá válnak, és számos, az alapállapotú folyamatoktól eltérő reakcióban
vehetnek részt. Ilyen folyamat lehet például S1 gerjesztett állapotú potenciális energia-felületen
lejátszódó töltésátrendeződés (charge transfer, CT). A CT állapot a Franck–Condon-szerkezethez
közeli, úgynevezett locally excited (LE) állapotból vagy közvetlenül a gerjesztés eredményeként
keletkezhet, a képződés minden esetben a dipólusmomentum () megváltozásával jár. A CT
állapotok kialakulása miatt a szolvatokromizmus jelenségét tapasztalhatjuk. Megkülönböztetünk
negatív és pozitív szolvatokromizmust, ha a szolvatokromizmus negatív, az oldószer polaritásának
növekedésével hipszokróm (kék) eltolódást tapasztalunk az UV/Vis/(NIR) spektrumban, ha a
szolvatokromizmus

pozitív,

akkor

batokróm

(vörös)

eltolódást

észlelünk.

A

negatív

szolvatokromizmus oka, hogy az alapállapot jobban stabilizálódik az oldószer poláritásának
növekedésével mint a gerjesztett állapot. A jelenség az oldott anyag és oldószer közötti
kölcsönhatásokra és specifikus kölcsönhatásokra vezethető vissza.4,6,7
A töltésátrendeződési folyamat néhány esetben a geometria nagy mértékű megváltozásával
jár. Ezek közül a disszertációban a twisted intramolecular charge transfer (TICT) folyamat
szerepel.8 Az állapot kialakulása során a molekula két merevebb, egymáshoz egyszeres kötéssel
kapcsolódó része elfordul egymáshoz képest, megváltoztatva ezzel a dihedrális szöget közöttük.
Általában egy úgynevezett, push-pull rendszer szolgál a folyamatok alapjául, a két molekularészt
egy elektron donor-akceptor pár alkotja. A két alegység elfordulása a donorról az akceptor
egységre történő töltésátrendeződés, a megváltozó eletkronszerkezet következménye.9,10

1. ábra - a) Fotofizikai folyamatok a Kasha-szabály szerint, b) az ultragyors spektroszkópia segítségével
vizsgálható folyamatok (IVR - intramolekuláris rezgési újrarendeződés, VC – rezgési hűlés)
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A töltésátrendeződési folyamat általában elektronikusan erősen csatolt rendszerekben fordul
elő. Gyengén csatolt rendszerekben elektrontranszfer (electron transfer, ET) folyamat történhet. Az
oldatfázisú molekulák elektrontranszfer folyamatainak elméleti leírását a klasszikus Marcus-elmélet
és annak kvantummechanikai kiterjesztése adja.4,11,12 Az elmélet kidolgozásáért Marcus 1992-ben
Nobel-díjat kapott.
A klasszikus Marcus-elmélet szerint, habár az invertált régióban a reakció hajtóereje egyre nő
(GET), de az arányaiban csökkenő reorganizációs energia () miatt a sebessége elkezd csökkenni
(2. ábra). Az első kísérleti megfigyelését az invertált régiónak 1984-ben, közel 30 évvel az elméleti
leírás után, publikálták. Az intramolekuláris elektrontranszferrel keletkező specieszek biradikális
struktúrájuak, alapállapotba az elektronrendszer rekombinációjával kerülnek.13

2. ábra – Felül: A reaktánsok (fekete, elektrontranszfer előtt) és termékek (színes, elektrontranszfer után)
szabadentalpia-görbéi; Alul: A sebességi együttható függése a reakció hajtóereje és az reorganizácós
energia hányadosának függvényeként a Marcus elmélet alapján 4

Egy további, a gerjesztett állapotokban gyakran előforduló folyamat a Förster rezonancia
energiatranszfer (FRET). A folyamat során egy gerjesztett elektronállapotú molekula (donor) átadja
gerjesztési energiáját egy másik molekulának (akceptor). Az energiaközlés sugárzásmentes, dipóldipól kölcsönhatásokon keresztül történik. Az irodalomban gyakran használják a fluoreszcencia
rezonancia energiatranszfer kifejezést, habár ez nem pontos, hiszen a FRET nem jár
szükségszerűen az akceptor fluoreszcenciájával. 14

13

A szerves molekulák további gerjesztett állapotú reakciója lehet a spinváltó átmenet (inter
system crossing, ISC). A szingulett multiplicitású (S=0) gerjesztett állapotból képződhet
spinátfordulással triplett (S=1) állapot. Triplett állapot keletkezése közvetlen optikai gerjesztés által
nagyon valószínűtlen, mivel a nem-relativisztikus kvantummechanika szerint tiltott átmenet. Az ISC
folyamatot a relativisztikus kvantumelmélet segítségével, a spin-pálya csatolás alapján
értelmezzük. A triplett állapotok általában hosszú életűek, oxigénmentesített oldatban hosszú
élettartammal bírnak, mivel a szingulett alapállapotba történő átmenet tiltott.15
Az eddig tárgyalt folyamatokban közös, hogy miután a gerjesztési energiáját valamilyen úton
leadja a gerjesztett állapotú speciesz, a kiindulási alapállapotú molekulát kapjuk vissza. A CT, ET,
FRET, ISC folyamatok általában a ps-ok időskáláján játszódnak le, az ISC-vel képződő triplett
speciesznek pedig általában s-os, ms-os az élettartama.
A gerjesztett

elektronállapotú

molekulák

nagy

energiatöbbletük

miatt

kémiailag

is

átalakulhatnak. Az átalakulások lehetnek fotoizomerizációs reakciók, ezen folyamatok lehetnek
irreverzibilisek. Továbbá, a fotokémiai reakciók (PR) közé tartozik a molekulák fotodegradációja és
a reakciók egyéb oldott specieszekkel (pl. addíciós vagy szubsztitúciós reakciók). Gyakori reakció
az is, hogy a triplett állapotú molekulákkal az oldott, alapállapotú oxigén (ami szintén triplett
multiplicitású) reagál, oxidálva azokat.

2.1.1 Oldószer-relaxáció

A molekulák gerjesztés miatt megváltozó elektronszerkezete szükségessé teszi, hogy az
immáron nem egyensúlyi helyzetben lévő, oldószer burkot alkotó molekulák minimalizálják az
energiájukat. Ezt a folyamatot oldószer-relaxációnak hívjuk. Az SR folyamatot felbonthatjuk
inerciális és diffúzív mozgásokra. Inerciális mozgás alatt az oldószer molekula geometriájában,
míg diffúzív mozgás során a molekulák egymáshoz viszonyított helyzetében történik változás.
Mindkét típusú mozgás magával von egy úgynevezett dielektrikus választ.
Az SR folyamatok tanulmányozására a legnépszerűbb vegyület a kumarin-153 (3. ábra). A
vegyület gerjesztését követő oldószer-relaxációs folyamatokról számos oldószert vizsgálva 1995ben publikált Horng és Maroncelli egy átfogó tanulmányt. Az itt publikált adatok máig
referencia-értékekként vannak elfogadva.16
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3. ábra – Kumarin-153 szerkezeti képlete

Az oldószer-relaxációs folyamatok vizsgálata szempontjából a kumarin-153 kedvező
tulajdonságai a következőek. A kumarin-153 egy viszonylag merev, nem szimmetrikus molekula.
Gerjesztést követően nem történik jelentős változás a specifikus oldószer-oldott anyag
kölcsönhatásokban, így ezek hatása elhanyagolhatóvá válik. Az S0 → S1 gerjesztésnek megfelelő
abszorpciós sávhoz nincs közel egyéb sáv az abszorpciós spektrumban, ezáltal további
gerjesztések (S0 → Sn, n>1) kizárhatóak.16 A dipólusmomentuma alapállapotban ~6,5 D míg
gerjesztett állapotban 14-16 D, tehát a töltésátrendeződés jelentős.16 Továbbá alacsony szintű
kvantumkémiai számítások is pontos, a kísérletivel jól egyező eredményt adnak a vegyület
spektroszkópiai

tulajdonságairól,

így

alkalmassá

válik

a

vegyület

molekuladinamikai

szimulációkban való alkalmazásra, az oldószer-relaxáció elméleti vizsgálatára.17
Az oldószer-relaxációs folyamatok vizsgálatára az egyik legalkalmasabb technika az
időfelbontásos fluoreszcencia-spektroszkópia, ahol az emissziós sáv maximumának a időbeli
változása közvetlen információt szolgáltat az oldószer-relaxációjáról. A változást a spektrális
válaszfüggvénnyel szokás jellemezni,

C( t)=

ν(t)−ν (∞)
ν (0)−ν(∞)

(1)

Az (1) egyenletben (t) az időtől függő fluoreszcencia-maximum (vagy a sáv átlagfrekvenciája). A
spektrális válaszfüggvény közvetlen információt hordoz magában az oldószer-relaxációról, hiszen
a mennyiség közel független a rezgési és szerkezeti relaxációs folyamatoktól.4,16
Az

SR

folyamatok

modellezése

molekuladinamika szinten végezhető.

18,19

a

ma

elérhető

számítási

kapacitások

mellett

A számításokban az oldószer és oldott anyag közötti

kölcsönhatásokat egy Coulomb-potenciál taggal és egy empirikus Lennard–Jones-potenciál taggal
közelítik. A számítások történhetnek merev, de akár rezgő mozgást végző molekulák
szimulációjával is.18,19
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2.1.2 Intramolekuláris rezgési újrarendeződés

Az intramolekuláris rezgési újrarendeződési folyamat az egyik fundamentális kémiai reakció,
hasonlóan az elektrontranszfer folyamatokhoz. Az IVR alapgondolata egy könnyen elképzelhető
analógia a klasszikus, makroszkopikus világból. Ha feltételezünk egy golyókból és rugókból álló
rendszert, amelyen kezdetben megnyújtunk egy rugót, akkor ez a lokalizált kezdeti gerjesztésnek
megfelelő perturbáció az egész rendszer mozgására hatással lesz, ahogy az energia szétterjed.20

4. ábra – Az IVR folyamat klasszikus mechanikai szemléltetése, ahogy a lokalizált kezdeti gerjesztési
energia szétterjed 20

Az IVR folyamatok tanulmányozása mind elméleti, mind kísérleti módszerekkel rendkívül
fontos, hiszen a kémikusok egy régi álma valósulhatna meg a koncepció teljes megértésével, a
kémiai reakciók teljes kontrollja, például a megfelelő időben történő, megfelelő frekvenciájú és
intenzitású rezgési gerjesztésekkel, illetve gerjesztési szekvenciákkal.
A klasszikus mechanikai képünk egyszerű és szemléletes, de a kvantummechanikai leírás
sokkal bonyolultabb. Az alapvető különbség, hogy a klasszikus mechanikai leírásunk eredendően
dinamikus, míg a molekulák mozgása eredendően jól elkülönülő statikus energiaszinteken történik.
A szintek energiasajátértékei (En) kiszámíthatóak az időfüggő Schrödinger-egyenletből, (2)

^ Ψ (t)=i ℏ ∂ Ψ =E n ψn e
H
∂t

−iE n t
ℏ

(2)

ahol Ĥ egy alkalmas Hamilton-operátor,  a rendszerünket leíró hullámfüggvény, amely az egyes
sajátállapotok, n lineáris kombinációjaként írható fel (  =∑ci i ).
Az IVR a kezdeti és végállapotok rezgési módusainak anharmonikus csatolásán keresztül
történik. A folyamat sebessége a Fermi-aranyszabály (3) segítségével becsülhető.

k IVR=

2π 2
^ |Ψi ⟩
V ρeff ahol V =⟨ Ψf |H
ℏ

(3)

A (3) egyenletben V az átlagos csatolás a kezdeti (i index) és vég (f index) rendszerek
hullámfüggvényei () között, és eff a csatolt állapotok sűrűsége. 20,21
Az IVR kísérletileg tanulmányozható a rezgési szintek közvetetlen (IR) és közvetett (UV-Vis)
16

gerjesztésével.22,23

2.1.3 Rezgési hűlés

A rezgési hűlés az IVR mechanizmussal együtt a rezgési relaxációs folyamatokhoz sorolandó.
VC alatt a rezgési gerjesztett állapotban (hot state) lévő molekulák alacsonyabb rezgési gerjesztett
állapotba kerülnek. A folyamatok során a rezgési energia általában az oldószermolekulákon
keresztül, energiatranszfer útján disszipálódik.
A VC folyamat általában lassabb az IVR-nél, az utóbbi folyamatnak az időállandója néhány
10-100 fs, míg a VC folyamatnak néhány ps.4 Crim és munkatársai gáz és kondenzált fázisú CH3I
molekulák vizsgálata alapján azt találták, hogy míg a gázfázisban megfigyelhető egy gyors és egy
lassú IVR ~5 ps-os és 400 ps-os időállandóval, ami jól elkülönülően erősen és gyengén csatolt
állapotoknak tudható be. Kondenzált fázisban a gyors IVR után a gerjesztési energia disszipálódik,
az oldószermolekulák veszik fel, így gátolva a gyengén csatolt rezgési állapotok kialakulását.24
Az eddig bemutatott három folyamat oldatfázisú molekulák esetén történhet párhuzamosan,
így

eredményezhet

nem-exponenciális

kinetikát. Továbbá,

ha

a

folyamatok

gerjesztett

elektronállapotokból indulnak a Kasha-szabály érvényét veszítheti.

2.1.4 Töltésátrendeződés

A töltésátrendeződési folyamat szinte minden esetben megfigyelhető az elektron gerjesztést
követően, hiszen a gerjesztett elektronállapot kialakulásával a betöltött molekulapályák helye és
alakja megváltozik. Erre ellenpéldának hozhatóak fel a tisztán aromás rendszerek, ahol az első
gerjesztett állapot jól leírható egy –* átmenetként. Az utóbbi esetekben a molekulapálya helye és
az állapot dipólusmomentuma nem, vagy csak kis mértékben változik, a gerjesztési energia nem
függ a környezet polaritásától, így nem beszélhetünk CT jellegről.
Amennyiben az aromás rendszer tartalmaz heteroatomot, vagy szubsztituálva van
elektronküldő-szívó csoportokkal, akkor a gerjesztett állapot dipólusmomentuma nagymértékben
eltérhet az alapállapotétól. Az ilyen jellegű molekulák szolvatokróm tulajdonsággal (l. a fejezet
elején) bírnak. A gerjesztett elektronállapot kialakulásához szükséges energia érzékennyé válik a
környezet polaritására.25
A szolvatokróm tulajdonság, a dipólusmomentum változás jellemzésére a leggyakrabban
használt összefüggés a Lippert–Mataga-egyenlet – (4) egyenlet. Mivel a gerjesztési energia a
polaritás

mellett

függhet,

egyéb

oldószerspecifikus

kölcsönhatásoktól,

ezért

a
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dipólusmomentum-változás meghatározására irányuló kísérleteket érdemes egy oldószercsalád
homológ sorában végezni, ezáltal minimalizálva a specifikus kölcsönhatások okozta hibát. A
Lippert–Mataga-egyenlet alapján, a Stokes-eltolódást meghatározva kiszámíthatjuk a gerjesztést
kísérő dipólusmomentum-változást.6,26,27

(μ e −μ g)2
νa −ν fl =
Δ f +C
2 π ϵ 0 h c a30

(4)

az egyenletben f az orientációs polarizálhatóság,

Δ f=

ϵ−1
n 2−1
− 2
2 ϵ+1 2n +1

(5)

a és fl az abszorpciós és emissziós maximum hullámszáma, g és e az alap és gerjesztett
állapot dipólusmomentuma, 0 a vákuum permittivitása, h a Planck-állandó, c a fény sebessége
vákuumban, a0 az Onsager-rádiusz, C egy illesztési konstans,  a közeg dielektromos állandója és
n a törésmutatója.
Az oldószerek polaritásának jellemzésére használhatunk szolvatokróm festékeket. Erre a
legismertebb példa Christian Reichardt által fejlesztett ET(30) skála és annak normált változata az
ETN skála. Az ET(30) skála a piridinium-N-fenolát-betain festék gerjesztési energiájának kísérleti
mérésén alapszik. Mivel a próba nagymértékű negatív szolvatokromizmust mutat, az abszorpciós
spektruma rendkívül érzékeny a környezet polaritására. Az E T(30) skála az alábbi egyszerű
egyenlettel lett definiálva, melynek egy paramétere az abszorpciós maximum helye ( vagy ),

ET (30)(kcal/mol)=hc ν N A =28591/λ

(6)

A töltésátrendeződési mechanizmushoz számos gyakorlati alkalmazás kötődik. A Stokeseltolódást vizsgálva meghatározhatjuk a mikrokörnyezet polaritását szolvatokróm festékekkel. Ezt
kihasználva alkalmazhatjuk fehérje kölcsönhatások vizsgálatára a CT festékeket, továbbá a CT
állapot irányított ki-, bekapcsolásával fluoreszcens szenzorokat és kapcsolókat hozhatunk
létre.25,28,29
A töltésátrendeződési folyamat speciális esete, amikor egy szimmetrikus molekulát
(alapállapotban nincs dipólusmomentuma, csak kvadrupólusmomentuma) gerjesztünk poláris
közegben, így a töltésátrendeződés aszimmetrikus töltéseloszlást eredményez. A folyamatot
gerjesztett állapotú szimmetriatörésnek hívjuk. A folyamat mechanizmusa nem teljesen tisztázott –
vélhetően az oldószer burok aszimmetriájában keresendő az oka –, így a fotofizikai kutatások
egyik érdekes része ez a témakör.30,31
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2.1.5 Elektrontranszfer

Az elektrontranszfer reakciók szintén az alapvető kémiai reakciók közé sorolhatók.
Intramolekuláris elektrontranszfer folyamatról gyengén csatolt elektronikus rendszerek esetén
beszélhetünk. Általában a folyamat az erre alkalmas molekula két jól elkülönülő része között
történik. Így definiálhatunk a molekulában egy donor és egy akceptor részt. A folyamat elméleti
leírása Rudolph A. Marcus úttörő munkájával kezdődött.11
A gerjesztett állapotú elektrontranszfer hajtóereje a következő egyenlettel számolható.

Δ G=−[E 1/ 2( A r ed )−E1 /2 ( Dox )]−E00

(7)

Az egyenletben E1/2 az akceptor redukciós (Ared) és a donor oxidációs (Dox) félhullám-potenciálja,
E00 pedig a gerjesztési energia.
A klasszikus Marcus-elmélet alapján az elektrontranszfer folyamat sebességi együtthatója
(kET)

ΔG xET
(Δ G ET +λ )2
k ET = A exp (−
)=A exp(−
)
kBT
4 λ k BT

(8)

x
egyenlettel becsülhető, ahol A a preexponeciális faktor, Δ G ET a reakció aktiválási gátja, Δ G ET a

reakció hajtóereje,  pedig a reorganizációs energia, amely a vertikális úton keletkező termék és
annak az egyensúlyi geometriájának a szabadentalpia különbsége (2. ábra), kB a Boltzmannállandó és T a hőmérséklet.
A Marcus-elméletet Zusman fejlesztette tovább, figyelembe véve az oldószer longitudinális
relaxációs idejét, és a csatolási állandót (V0-) a reaktáns és termék rezgési módusai között (5.
ábra). Elmélete alapján a (8) egyenlet preexponenciális tagja a következő alakot ölti,32,33

2 π V 20−ν
1
A 0− ν=
1/ 2
ℏ( 4 π λ k B T ) 1+ g 0−ν

(9)

ahol,
2

g0−ν =

2 πV 0−ν τ L
1
1
+
0−ν
0 −ν
ℏ
|Δ G ET + λ| |Δ G ET −λ|

[

]

(10)

V0- az elektronikus csatolás a rezgési állapotok között. A modell leírása során Zusman
sztochasztikus mozgást feltételezett a reakció koordináta mentén. A munka alapján az
elektrontranszfer folyamat sebessége a következő alakba írható,

k ET =∑ k ET

0−ν

ν

(11)

A több csatoláson keresztül történő elektrontranszfer folyamat egyik első megfigyelése
Barbara nevéhez fűződik, az eredményeket csak egy módosított Marcus-modellel tudták
magyarázni a szerzők.34,35
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5. ábra – Elektrontranszfer több rezgési módus csatolásán keresztül 4

2.1.6 Förster rezonancia energiatranszfer

A Förster rezonancia energiatranszfer egy sok célra alkalmazható fluoreszcenciás
mechanizmus. Az energiatranszfer elméleti leírása Theodor Förster nevéhez köthető. 14 A jelenség
alkalmas molekuláris szintű távolságok mérésére, a fluorofór gerjesztett állapotú élettartamának
befolyásolására, biofizikai kutatásokban alkalmazzák fehérje kölcsönhatások dinamikájának
vizsgálatára, továbbá számos analitikai és bioanalitikai módszer épül a FRET mechanizmus
hasznosítására.
A FRET dipól-dipól kölcsönhatáson keresztül történik, egy energiadonor és -akceptor
molekula

között,

illetve

a

kölcsönhatás

történhet

molekulán

belül,

két

jól

elkülönülő

elektronrendszer között. Amennyiben az akceptor molekula nem fluoreszkál, akkor a folyamat nem
jár fluoreszcenciával. A nagy hatásfokú FRET eléréséhez szükséges, hogy az akceptor elég közel
(~ 2-8 nm) legyen a donor molekulához. 36 A FRET sebessége (kFRET) a következő egyenlet szerint
a donor-akceptor távolság hatodik hatványával fordítottan arányos,14
6

1 R
k FRET = τ ( 0 )
D
r

(12)

ahol r a donor-akceptor távolság, D a donor gerjesztett állapotú élettartama az akceptor
távollétében, R0 pedig a Förster-távolság. Förster-távolság alatt azt a távolságot értjük, ahol a
FRET hatékonysága 50%, azaz kFRET,50%=1/D. A hatékonyság (FRET) a következő, elméletileg
ekvivalens egyenletekkel számítható,
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Φ FRET =

R 60

τ DA
k FRET
=1− τ =
D
k FRET +k D
R +r
6
0

(13)

6

ahol DA a donor élettartama az akceptor jelenlétében. R0-ra levezethető a következő egyenlet,

9000 ln(10) κ2 Φ D
R 0=
J
128 π5 N A n4

(14)

ahol  az úgynevezett orientációs tényező, D a donor fluoreszcencia kvantumhasznosítási
tényezője az akceptor távollétében, NA az Avogadro-szám, n a közeg törésmutatója, J pedig a
normált spektrális átfedési integrál.
∞

∫ F D ( λ) ϵA (λ)λ 4 d λ
J=

0

(15)

∞

∫ F D (λ) d λ
0

Az átfedési integrál a (15) egyenlettel számolható, ahol FD a donor fluoreszcencia-intenzitása, A
az akceptor abszorpciós koefficiense és  a hullámhossz.
A  orientációs tényező a donor emissziós átmeneti dipólusmomentuma (a 6. ábrán PD-vel
jelölve) és az akceptor abszorpciós átmeneti dipólusmomentuma (a 6. ábrán PA-val jelölve) által
definiált szögekből számítható a (16) egyenlet segítségével,

κ=cos θT −3 cos θ D cos θ A =sin θ D sinθ A cos Φ−2 cos θ D cos θ A

(16)

az egyenletben szereplő szögek a 6. ábrán vannak szemléltetve. 2 értéke 0 és 4 közé esik, a
számításokban

sokszor

2/3-nak

vehetjük,

ami

megfelel

egy

dinamikus

véletlenszerű

átlagolásnak.36

6. ábra – Az orientációs faktor számításához szükséges szögek, PD a donor emissziós átmeneti
dipólusmomentuma, PA az akceptor abszorpciós átmeneti dipólusmomentuma, r a köztük lévő távolság36
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Az elmúlt évszázad egyik legnagyobb hatású kutatója, elméleti fizikusa, Richard P. Feynman
a biológiai tudomány által feltett kérdésekről a következőt mondta: 'It is very easy to answer many
of these fundamental biological questions; you just look at the thing!'.37 A FRET folyamat
kihasználásával a biológiai kutatásokban erre nyílik lehetőségünk, megfigyelhetjük mi történik a
dolgokkal, így megérthetjük a biológiai rendszerek működését. Fluoreszcens mikroszkópokkal
kombinálva a FRET egy rendkívül hasznos technikának bizonyult, az egyes, jelölt biomolekulák
immobilizálásával egy-molekula FRET (single molecule FRET, smFRET) kísérleteket hajthatunk
végre, és követhetjük a biológiai folyamatokat akár ms-nál jobb időfelbontással.38,39

2.1.7 Spinváltó átmenet

Spinváltó átmenet alatt két különböző spin multiplicitású elektronállapot közti átmenetet
értünk. Általában az irodalomban ISC-nek a szingulett elektronállapotból triplett elektronállapotba
történű átmenetet nevezik, míg a triplettből szingulettbe történő átmenetet fordított ISC-nek (rISC).
A folyamat egy relativisztikus effektuson, a spin-pálya csatoláson (SOC, spin-orbit coupling)
keresztül értelmezhető. 15
Az SOC az effektív atomszám (az az effektív magtöltés, ami az adott elektronra hat
elektrosztatikus kölcsönhatásokon keresztül, tehát adott atomban a belső pályákon általában
nagyobb, mint a külsőkön) negyedik hatványával arányos. A magas rendszám miatti erősebb
SOC-t, így a nagyobb mértékű triplettképződést elektrongerjesztést követően nehéz atom
hatásnak hívjuk (pl.: brómmal, jóddal szubsztituált molekulák). Továbbá a triplettképződésnek az is
kedvez, ha az első szingulett gerjesztett állapot energiaszintje közel van egy triplett állapotéhoz,
ezesetben szintén megnő ISC valószínüsége.15,40
A triplettképződés kvantumhasznosítási tényezője (T) alatt azt az arányt értjük, ami megadja,
hogy a szingulett gerjesztett állapotba kerülő molekulák hányad része alakul át ISC-vel triplett
állapotba. A triplettképződés sebességi állandójával (kT) a

ΦT =

kT

∑ ki

(17)

i

egyenlet szerint függ össze, ahol i a szingulett gerjesztett állapot összes lehetséges lecsengési
mechanizmusát jelöli.
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7. ábra – Spinváltó átmenet (ISC) szingulett és triplett gerjesztett állapot között

Mivel a szingulett–triplett átmenetek tiltottak, ha a triplett állapot kialakul, akkor annak az
élettartama általában hosszú (s, ms). A triplett alapállapotú oxigén képes a triplett specieszek
kioltására energiatranszfer útján, és belőle gerjesztett szingulett állapotú oxigén és további reaktív
oxigén

specieszek

keletkeznek.

Ezt

a

jelenséget

kihasználhatjuk

fotoszenzibilizátorok

alkalmazásával fotodinámiás kezelésekben. Az oxigén maximális triplett kioltási sebességi
paramétere a diffúziós limit (kd, diffúzió kontrollált reakció sebességi együtthatója) 4/9-e, ahol a
spinstatisztikák alapján a diffúziós limit 1/9-ével képződhet szingulett oxigén és szingulett
alapállapotú fotoszenzibilizátor, továbbá a diffúziós limit 3/9-ével képződhet triplett gerjesztett
állapotú oxigén és szingulett alapállapotú fotoszenzibilizátor. 41 kd paraméter a diffúziós
koefficiensek ismeretében a Smoluchowski-egyenletből számítható.
A triplett állapotokra továbbá jellemző a fokozott reaktivitás, oxidációs reakcióban is részt
vehetnek. A fokozott reaktivitás a hosszabb élettartammal is összefügg. A triplett specieszek
hajlamosabbak átrendeződési reakciókra.42,43

2.1.8 Fotokémiai reakciók

A fotokémiai reakciók tudatos használata egyre erősebb eszköz lesz a szerves kémiában.
Ahogy a reakciók mechanizmusát pontosabban megismerjük, úgy tudjuk azokat a jövőben egyre
pontosabban tervezni. Fotokémiai reakció alatt a gerjesztett elektronállapotban lejátszódó, kémiai
átalakulással járó reakciót értjük. A reakció történhet szingulett (S) és triplett (T) állapotban, akár
magasabb gerjesztett állapotban is (Sn, Tn, n=1 vagy n>1), habár a legtöbb vizsgálat és kísérleti
adat az első gerjesztett állapotban történő reakciókról áll rendelkezésre. A magasabb gerjesztett
állapotokban lejátszódó reakciók nehezen vizsgálhatóak, mivel a belső átalakulás (internal
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conversion, IC) – azaz magasabb gerjesztett állapotból első gerjesztett állapotba kerülés – gyors
folyamat ( 1011 – 1014 s-1), és a reakciók valószínűsége kisebb a rövid élettartam miatt.44
A fotokémiai reakciókra tekinthetünk úgy, hogy egy ismert alapállapotú reakciókkal bíró
vegyület képes teljesen eltérő reakciókra gerjesztett állapotban. Ennek oka, az elektronszerkezet
gerjesztést követő megváltozása. Erre egy példa lehet a karbonilcsoport n–* gerjesztése, ami
gerjesztést követően hasonlóan viselkedik az oxigén-centrált gyökvegyületekhez.45
Az, hogy mit sorolunk a fotokémiai reakciók közé, hogy hol húzzuk meg a határt, már-már egy
filozófiai kérdésnek is felfogható, még akkor is ha mérvadónak a IUPAC ajánlását vesszük. Ennek
alapján fotokémiai reakciónak nevezzük azt a kémiai reakciót, amely UV, Vis vagy IR sugárzás
hatására játszódik le. A disszertációban a fogalmat szűkített értelemben fogom használni: a
reakcióban résztvevő specieszek közül legalább az egyik legyen gerjesztett elektronállapotban.
Filozófiai kérdés alatt pedig arra gondolok például, hogy a gerjesztett állapotú intramolekuláris
protontranszfert (ESIPT, excited state intramolecular proton transfer) ide soroljuk-e? Hiszen a
reakcióban a fototautomer forma alapállapotba kerül, ezután alakul vissza a normál formává. A
kérdés eldöntését az olvasóra bízom.46,47
A továbbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatok néhány vegyületcsaládra jellemző
fotokémiai reakció típust, kezdve a telítetlen szénhidrogének [2+2] cikloaddíciójával, amire az 1, ≥5
diének képesek (1. séma).45

1. séma - 1, ≥5 diének cikloaddíciója

A karbonilcsoport egy jellemző gerjesztett állapotú reakciója az intramolekuláris hidrogén
absztrakció, ami egy keto–enol átalakuláshoz vezet. Megfelelő távozó csoport jelenlétében a keto–
enol átalakulást követheti egy gyűrűzáródással összekapcsolt eliminációs reakció, vagy alkén
jelenlétében egy addíciós reakció (2. séma).45
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2. séma – A karbonilcsoport jellemző reakciója

Talán a legjelentősebb fotokémiai reakció a fotooxidáció. Ipari alkalmazására példa a
rózsaoxid szintézise. Az oxidációs fotokémiai reakciók történhetnek szingulett oxigénnel, ekkor
fotoszenzibilizált reakcióról beszélünk, a reakció végbemehet triplett gerjesztett állapotú speciesz
és triplett alapállapotú oxigén között is. A reakciók terméke vagy intermediere lehet az oxigén
addícióval képződő endo- vagy exoperoxid (3. séma).45

3. séma – Fotooxidációs reakciók. Felül: rózsaoxid szintézise; Alul: fotoszenzibilizált exo- és endoperoxid
képződés

További gyakori fotokémiai reakció a fotoátrendeződés. Az átrendeződés általában triplett
állapotban történik, sok esetben kulcsszerepe van biradikális jellegű elektronszerkezetnek. 48 A
legismertebb fotoátrendeződési reakciók közé tartozik az azobenzol és a sztilbén-származékok
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transz–cisz fotoizomerizációja (4. séma). A fotoátrendeződési reakciók egy jól ismert alkalmazása,
a fotokróm anyagok reakciója, amelyeket a fényre sötétedő szemüveg lencsékben használnak.49,50

4. séma – A sztilbén fotoizomerizációja

Az alfejezetben hivatkozott összefoglaló cikkek részletes információt adnak a fotokémiai
reakciókról és azok mechanizmusáról, kiemelten a 48-as hivatkozás.

2.2 Nemlineáris optikai jelenségek
A nemlineáris optikai jelenségeknek nagy szerepe van az időfelbontásos optikai
spektroszkópiai módszerekben. Ezeket hasznosítjuk a lézerek frekvenciájának hangolásakor.
Nemlineáris optikai tulajdonságokkal bíró kristályokat alkalmazva képesek vagyunk összeg vagy
különbség frekvenciákat előállítani, és folyamatos hangolásra is optikai parametrikus erősítőket
(OPA, optical parametric amplifier) vagy oszcillátorokat (OPO, optical parametric oscillator)
alkalmazva.
→

Kis fényintenzitások mellett a polarizálhatósága ( P ) egy anyagnak – a képessége
pillanatnyi dipólusok létrehozására,
(1)
⃗
P=ϵ 0 χ ⃗
E

(18)

ahol 0 a vákuum permittivitás, (1) a lineáris optikai szuszceptibilitás (3x3-as, másodrendű tenzor)
és

→

E

az elektromos térerősség.
→

Külső tér hatására a közegben fellépő elektromos teret az elektromos eltolás vektorral ( D )
jellemezhetjük.
→

→

→

D=ϵ0 E + P
A lézerekből nyert nagy fényintenzitások mellett a
tagokat is,

→

P -ben figyelembe kell venni nemlineáris

→

P hatványsorral adható meg.

(2)
⃗
P=ϵ 0 [χ ⃗
E+ χ ⃗
E⃗
E +...]
(1)

(19)

(20)

A (20) egyenletben (2) a másodrendű optikai szuszceptibilitás (3x3x3-as, harmadrendű tenzor).
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Észrevehető, hogy az anyag optikai tulajdonságai, kölcsönhatása az elektromágneses térrel (pl.:
törésmutató, abszorpció...), függ az alkalmazott fényintenzitástól.
Vegyünk egy elektromos teret, amely a z tengely mentén terjed,
→

E (t )=A 1 cos( ω1 t +k 1 z)+ A 2 cos (ω2 t+ k 2 z )

(21)

ahol A az amplitúdója az elektromágneses hullámnak,  a szögsebessége, k a hullámszám és t az
idő. Az elektromos tér négyzete z=0-ban,

1 2
1 2
1 2
2
2
E⃗ (t )= ( A1 + A 2)+ A 1 cos(2 ω 1 t )+ A2 cos (2ω 2 t )+ A 1 A2 [cos (( ω1+ ω2 )t )+cos((ω1−ω2)t )]
2
2
2
(22a)

1 2
1 2 2
2
2
E⃗ (t)= ( A1 + A 2+2)+ ( A 1+ A 2+ 2 A 1 A2 )cos (2 ω t)
2
2

ha

1 = 2 = 

(22b)

A (22a) egyenlet tartalmaz egy konstans tagot, egy-egy 1 és 2 szerint oszcilláló tagot,
továbbá egy-egy 1+2 és egy 1-2 szerint oszcilláló tagot. Tehát a polarizálhatóság ezen tagok
szerint oszcillál fázisegyezés esetén. A (22) egyenletekben megjelenő tagok alapján elő tudunk
állítani másodharmónikus (vagy magasabb rendű) frekvenciákat (SHG, second harmonic
generation), illetve tudunk képezni összeg (SFG, sum frequency generation) és különbség
frekvenciákat (DFG, difference frequency generation) (8. ábra).51

8. ábra – Frekvenciaátalakítási folyamatok bemutatása

A fotokémiában, fotofizikában használt vizsgálati módszerek bemutatásakor csak néhány
gyakoribb alkalmazásról lesz szó, a készülékek modularitásából fakadóan számos egyedi készülék
létezik. Időfelbontásos fotokémiai vizsgálatokat – gyors gyökreakciókon – az 1940-es évek végén
George Porter végzett először, megalkotva az első villanófény-fotolízis spektrométert. A
készülékben mind a gerjesztő, mind az analizáló fényforrás gázkisülési lámpa volt. 52 Porter 1967ben a villanófény-fotolízis technika kifejlesztéséért Nobel-díjban részesült.53 Manapság a
gerjesztő/pumpa impulzust szinte kizárólag lézer szolgáltatja (kivétel pl. a hosszúéletű triplett vagy
kevert állapotok vizsgálata), abszorpciós technikáknál az analizáló impulzus forrása lehet egy
másik lézer, vagy egy folytonos üzemű lámpa.
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A lézerek használata során számos nemlineáris optikai jelenség kerül alkalmazásra. SHG-ra
az egyik leggyakoribb példa a Nd:YAG lézerek 1064 nm-es hullámhosszából képzett 532 és 266
nm-es fény. Továbbá, 355 nm-es fényt elő tudunk állítani szintén Nd:YAG lézer segítségével az
532 nm-es és 1064 nm-es sugárzások összegzésével.
Hangolható fényforrásként tekinthetünk az OPO-ra vagy az OPA-ra. Az OPO-nak (9. ábra) két
kulcseleme van, az optikai üreg és egy (2)≠0 tulajdonságú nemlineáris kristály. Amennyiben egy
ilyen kristályt nagy intenzitású sugárzásnak (3) teszünk ki, akkor 1 és 2 frekvenciájú sugárzás
spontán emisszióját tapasztaljuk a kristályból, amire igaz, hogy

ω3=ω1+ ω2
és

k 3=k 1 +k 2 .
Amennyiben visszacsatoljuk az emittált fényt, akkor erősítést kapunk, és ha ez az erősítés
meghaladja a veszteséget, akkor oszcilláció történik. Adott körülmények között csak az 1-2 pár
fog oszcillálni az üreg tengelye mentén, így generálva koherens, viszonylag monokromatikus
sugárzást. A frekvencia hangolása történhet a fázisegyezési kritérium változtatásával, például a
kristály elfordításával vagy a hőmérséklet megváltoztatásával.51

9. ábra – Az OPO sematikus elrendezése

2.3 Időfelbontásos spektroszkópiai módszerek

2.3.1 Időkorrelált egyfoton-számlálás (TCSPC, Time-Correlated Single Photon
Counting)
A TCSPC a fluoreszcencia/foszforeszcencia/lumineszcencia-élettartam mérésére alkalmazott
egyik technika (10. ábra). A mérés során általában nagy ismétlési frekvenciájú (~MHz)
fényforrásokat alkalmazunk gerjesztő fényként. A fényforrások lehetnek fs, ps-os impulzushosszú
lézerek, de hosszabb élettartamok mérése esetén villanó lámpa is. A minta gerjesztését követően
az emittált fény egy monokromátorral kiválasztott hullámhossz tartományát a detektorba juttatjuk. A
detektor lehet egy gyors és érzékeny fotoelektron-sokszorozó (PMT, photomultiplier tube), lavina
fotodióda (APD, avalanche photodiode) vagy mikro-csatornás lemez (MCP, micro-channel plate). A
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berendezés nevét onnan kapta, hogy a detektorba érkező első fotont detektáljuk vele
(pontosabban nagy valószínűséggel az elsőt), és mérjük a gerjesztéstől a foton beütéséig az eltelt
időt. A gerjesztő fény – lézerek esetén – polarizált, így a fotoszelekcióból eredő hibát az emissziós
oldalon, ~54,7°-ban elhelyezett (magic angle) polarizátor alkalmazásával küszöböljük ki.
A TCSPC rendszerek egyik kulcseleme az elektronika, ami a fotonszámlálást végzi. Az
elektronika szolgáltatja a start és stop jeleket. Kettéosztva a gerjesztő fényt, annak a mintán át
nem haladó részét alkalmazzuk az egyik időzítő jelnek, itt a foton-elektromos jel átalakítást
általában egy gyors fotodióda (referencia detektor) végzi. A minta gerjesztését követően nyert
emissziós jelet használjuk a másik időzítő jelnek. Mivel mindkét esetben az időzítő jel egy
detektorból nyert áramerősség-változás, és a detektorok zaja nem-elhanyagolható, így a jel
maximumát egy constant fraction discriminator (CFD) jel átalakító egységgel erősítjük és gyorsabb
jelemelkedést biztosítunk vele. Az így befutó két jelet egy idő-amplitúdó jelátalakító (TAC, Time-toAmplitude Converter) segítségével az idővel arányos feszültségjellé alakítjuk, majd az így nyert
feszültségjelet egy analóg-digitál átalakító (ADC, Analog-to-Digital Converter) segítségével
digitalizáljuk, ennek felbontása általában 1024-8192 csatorna között változik. Az ADC-ből nyert
jelet egy sokcsatornás analizátorba (MCA, multichannel analyzer) juttatjuk, ami a tényleges
fotonszámlálást végzi. Így tehát a kapott mérési eredmény egy idő-beütésszám hisztogram lesz.

10. ábra – Egy lehetséges TCSPC rendszer sematikus elrendezése (PMT, photomultiplier tube; CFD,
constant fraction discriminator; TAC, Time-to-Amplitude Converter; ADC, Analog-to-Digital Converter; MCA,
multichannel analyser)

Általában olyan beütési sebességekkel dolgozunk, hogy csak minden ~századik gerjesztő
impulzus után detektálunk, ennek oka az, hogy elektronika stabilizációjához ('alapállapotba'
kerüléséhez) időre van szükség. Ezért, hogy minimalizáljuk a TAC holtidejét fordított üzemmódban
dolgozunk a TCSPC rendszereken, az indító jelet a detektorból kapjuk, míg a stop jelet a
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referencia detektorból.

2.3.2 Tranziens abszorpciós spektroszkópia (TA spektroszkópia)

A tranziens abszorpciós technika lehetőséget biztosít a gerjesztett elektronállapot
kialakulásával járó folyamatok időbeli követésére az abszorpciós spektrum megváltozása alapján.
Gerjesztést követően az abszorpciós jel csökkenésével jár az úgynevezett szingulett kiürülési
folyamat, azaz az alapállapotú speciesz eltűnésével járó abszorpció csökkenés és a stimulált
emisszió. Emellett detektálni tudjuk a gerjesztés után kialakuló specieszek abszorpciós jelét, ami
lehet S1→Sn, n>1 gerjesztés, T1→Tn, n>1 gerjesztés, illetve esetlegesen képződő gyökök
abszorpcióját. Így tehát a mért jelünk ezen lehetséges folyamatok összegéből áll elő. Az
időfelbontásos fluoreszcencia mérésekhez képest előnye, hogy úgynevezett sötét állapotok (dark
state), azaz nem vagy nagyon gyengén fluoreszkáló specieszek, közvetlen detektálására is
lehetőség van.
A példaként felrajzolt TA spektrométerben (11. ábra) a gerjesztést (pumpa, kék színnel
jelölve) és az analizáló fényt (próba, piros színnel jelölve) egy ~100-200 fs impulzushosszú lézer
szolgáltatja, annak impulzusát ketté osztva. A gerjesztő fény frekvenciájának hangolását
végezhetjük egy OPA-vel, az analizáló fény pedig általában fehér fény. A monokromatikus
lézerimpulzusból a fehér fényt nemlineáris kristályok (pl.: zafír, CaF 2) segítségével állítjuk elő. A
készülék időfelbontásának határát tehát a lézer impulzushossza limitálja, a késleltetés
szabályozását pedig az analizáló fény optikai úthosszának növelésével tudjuk elérni. Ezt általában
léptetőmotorral mozgatott tükrök segítségével tesszük (delay line). Az analizáló fény intenzitását
pedig egy spektrométerrel mérjük. A mért fényintenzitásokból az abszorbancia megváltozása

Δ A( t)=log (

I0
)
I (t)

(23)

ahol I0 az analizáló fény intenzitása gerjesztő impulzus nélkül, míg I(t) az analizáló fény intenzitása
a gerjesztő impulzus alkalmazása mellett a késleltetési idő (t) függvényében. Az I0 méréséhez
tehát blokkolnunk kell minden második gerjesztő impulzust, ami egy chopper segítségével történik.
A chopper forgásának frekvenciája össze van hangolva ('triggerelve') a lézer ismétlési
frekvenciájával (11. ábra).
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11. ábra – Pumpa-próba tranziens abszorpciós készülék sematikus elrendezése

A fenti pumpa-próba elrendezésű készülékkel lehetőség van <100 fs-os időfelbontás
elérésére. Amennyiben a vizsgálni kívánt folyamat >~100 ns-os időállandójú, úgy a mérést
egyszerűbb készülékekkel (pl.: ns-os Nd:YAG lézer + OPO gerjesztő fényforrás és folyamatos
üzemű Xe ívlámpa analizáló fényforrás) is megoldhatjuk.

2.3.3 Időfelbontásos fluoreszcencia felkonvertálás (FUC, Fluorescence
Upconversion)
A fluoreszcencia felkonvertálás lehetőséget nyújt ps-nál rövidebb fluoreszcencia lecsengések
mérésére. Az FUC egy pumpa-próba jellegű technika, tehát az elérhető időbeli felbontást, ellenben
a TCSPC módszerrel nem a detektálási elektronika, hanem a lézerek impulzushossza
determinálja.
A mérés során (12. ábra) a lézerből nyert 1 frekvenciájú fényt duplázzuk egy nemlineáris
kristály segítségével. Az így nyert 21 és 1 frekvenciájú impulzusokat egy dikroikus tükör (sugár
osztó) segítségével különválasztjuk és a 21 frekvenciájú impulzussal gerjesztjük a mintát. A minta
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fluoreszcenciáját (fl) és az 1 frekvenciájú nyalábot egy nemlineáris kristályra fokuszáljuk és a két
elektromágneses tér kölcsönhatás alapján SFG által előállítjuk a mérendő S=1 + fl frekvenciájú
jelet. Amennyiben 1 a fluoreszcencia-maximumával megegyező időben ér a kristályra egy erős S
jelet kapunk, amennyiben később, akkor gyenge jelet. Így tehát S intenzitása arányos lesz a
fluoreszcencia intenzitással. Az SFG által képzett jelet egy monokromátor segítségével
különválasztjuk a többi zavaró frekvenciától, majd egy PMT segítségével mérjük a jel intenzitását.
Az időkésleltetést itt is, hasonlóan a pumpa-próba TA technikához, mozgó tükrök segítségével
érjük el (12. ábra).

12. ábra – Egy lehetséges időfelbontásos fluoreszcencia felkonvertáló készülék sematikus elrendezése

Az FUC technikával képesek vagyunk <100 fs időfelbontású méréseket kivitelezni, tehát
nyomon tudjuk követni az ultra-gyors töltésátrendeződési, oldószer-relaxációs és rezgési
újrarendeződési folyamatokat.
Pumpa-próba technikákkal tehát a lézerek impulzushossza szabja meg az elérhető
időfelbontást. Az impulzusok rövidülésével újabb és újabb folyamatokat vagyunk képesek
tanulmányozni, illetve felfedezni. Így az időfelbontásos spektroszkópiai módszerek a fiziko-kémikus
számára napjainkban is különösen hatékony kutatási eszközök.
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2.4 Kvantumkémiai számítások alap és gerjesztett állapotok
vizsgálatára
A kvantumkémiai számítások napjainkban rutinszerű vizsgálati módszerré fejlődtek a kémiai
számos területén. Az alapállapotú, egyensúlyi szerkezet és az azt jellemző fizikai és kémiai
tulajdonságok néhány-atomos molekulák esetén mára a kísérletinél nagyobb pontossággal
számíthatóak.

Kismolekulák

alapállapotú

reakcióinak

megvalósíthatósága,

a

reakciók

mechanizmusa és az egyes közbenső lépésekhez tartozó aktiválási gátak nagy pontossággal
becsülhetőek. Közepes méretű molekulák esetén már kompromisszumot kell kötnünk a számítási
idő és a pontosság között. Amennyiben a vizsgálni kívánt folyamat gerjesztett állapotban történik,
akkor a számítási idő tovább növekszik. Például, egy közepes méretű molekula (pl.: 3hidroxiflavon) geometriájának optimálása egy hibrid sűrűségfunkcionállal, tripla zéta típusú
bázisszettet alkalmazva néhány napig tart (egy modern számítógépen párhuzamosan több
processzoron futtatva), addig annak gerjesztett állapotú szerkezetének optimálása tipikusan több
hétig is eltarthat. Ahogy a példa mutatja, a gerjesztett állapotok kvantumkémiai számítása
manapság is még rendkívül időigényes, emellett további számos kihívást tartogat.
A számítási módszerek osztályozása
A kvantumkémiai számítások során adott pozícióban lévő atommagokra és adott számú
elektronra írjuk fel a

^ ψ=E ψ
H

(24)

Schrödinger-egyenletet, ahol Ĥ a Hamilton-operátor,  a rendszert jellemző kvantumállapot
hullámfüggvénye

és

E

az

energia-sajátérték. Az

egyenletet

megoldva

megkapjuk

az

elektronrendszer energiáját és az elektronsűrűséget, amelyből aztán a rendszert jellemző további
fizikai mennyiségek is meghatározhatóak. Míg egy elektronra és egy atommagra az egyenlet
analitikusan megoldható (illetve a kétatomos hidrogén kationra rögzített atommagok mellett),
addig, ha a rendszerünk ennél bonyolultabb, a Schrödinger-egyenlet egzakt megoldása nem
ismert, azt numerikus módon kell közelítenünk. Ez alapján kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag
minden esetben csak közelítjük a Schrödinger-egyenlet megoldását.
A számítási módszereket alapvetően két osztályba soroljuk. Az egyik a hullámfüggvény alapú
módszerek családja.54 A hullámfüggvény alapú módszerek esetén az elektronok hullámfüggvényét
Slater determináns-hullámfüggvények összegéből képezzük. A legegyszerűbb hullámfüggvény
alapú módszer a Hartree-Fock módszer55, ami néhány esetben kvalitatíve nem ad túl rossz
megoldást, de mivel az elektronkorrelációt teljesen figyelmen kívül hagyja, így a legtöbb kémiailag
releváns esetben túlságosan pontatlan.56
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A további hullámfüggvény alapú módszereket poszt-Hartree-Fock módszereknek nevezzük,
Ezek jobb leírását adják az elektronok hullámfüggvényének, mert figyelembe veszik az
elektronkorrelációt.56,57 A korrelációs energia definíció szerint a Hartree-Fock energia és egy
nagypontosságú megoldás (pl.: teljes konfigurációs kölcsönhatás módszere, FCI, full configuration
interaction) által számolt energia különbsége. A poszt-Hartree-Fock módszerek esetén egy (vagy
több)

referencia-hullámfüggvény

és

az

annak

megfelelő

gerjesztett

hullámfüggvények

kombinációjából kapjuk az elektronok hullámfüggvényét. Habár numerikus matematikai módszerek
rendelkezésre állnak adott elektronszámú kvantumkémiai rendszer energiájának pontos
számítására, azok alkalmazása még ma a legfejlettebb számítógépeken, közepes méretű
molekulák (néhány 10 atomos) esetén is beláthatatlanul hosszú ideig tartanak. Ilyen módszer
például

a

fentebb

említett

FCI

módszer,

ahol

az

N

számú

elektront

tartalmazó

hullámfüggvényünket (, (25) egyenlet) egy referencia hullámfüggvény (0) és egyszeresen (ia),
kétszeresen (ijab), … N-szeresen gerjesztett hullámfüggvények lineáris kombinációjából kapjuk
meg.
occ virt

occ virt

occ

ab
ψ=c 0 Φ0 + ∑ ∑ cia Φ ai + ∑ ∑ c ab
ij Φij + ∑
i

a

i< j a<b

virt

∑

i < j <k a< b<c

abc
c abc
ijk Φ ijk +...

(25)

Ahogy látható, néhány elektron esetén is már óriási számú determináns-hullámfüggvényhez
jutunk. A gyakorlatban általában háromszorosan gerjesztett hullámfüggvényeknél többszörösen
gerjesztetteket nem veszünk figyelembe. Az utóbbi módszer (CISDT) is csak kis molekulákra
számítható a nagy számítási igénye okán.
Egy másik, elméletileg egzakt megoldást kínáló módszer a csatolt klaszter (CC, coupled
cluster) módszer. A CC módszer esetén az elektronok hullámfüggvényét a referencia
hullámfüggvényünkre ható exponenciális klaszter operátor (eT, (26)-(28) egyenlet) segítségével
állítjuk elő.
^

ψ=e T Φ0

(26)

T^ =T^1 + T^ 2 +... T^N

(27)

A klaszter operátor egyes tagjai keltő (âa) és eltüntető (âi) operátorokat tartalmaznak, amelyek
betöltött pályákról (i) virtuális (a) pályákra helyeznek elektronokat. A klaszter operátort Taylor-sorba
fejtve alkalmazzuk, és a gyakorlatban általában kétszeres gerjesztéseknél magasabb rendű tagok
járulékát elhanyagoljuk (CCSD).

1
T^ n=
∑
(n !)2 i i ...i
1 2

∑

n

a1 a2... an

t ia ia...i... a a^a a^a ... a^a a^i ... a^i a^i
1 2

1 2

n

n

1

2

n

n

2

1

(28)

A CC módszerek szintén nagy számítási kapacitást igényelnek, ami korlátozza rutinszerű
alkalmazásukat. A CCSD(T) módszert (ahol a háromszoros gerjesztéseket a perturbációs elmélet
alapján számoljuk) gyakran használják referencia értékként benchmark tanulmányokban
(számítási módszerek pontosságának vizsgálatára).
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További gyakran alkalmazott módszer a teljes aktív tér önkonzisztens mező (CASSCF,
complete active space self consistent field) módszer, ahol a betöltött és betöltetlen molekulapályák
egy kémiailag releváns részét az aktív térbe helyezzük. A CASSCF számítás során az elektronok
hullámfüggvényét a referencia hullámfüggvény és az aktív térbe helyezett pályákból kapott
gerjesztett FCI hullámfüggvények lineáris kombinációjával kapjuk. Az aktív térbe helyezett pályák
alkalmas megválasztásával a CASSCF számítás során az adott kémiai probléma jól
modellezhetővé válik. A számítás egyik nehézsége, hogy a CASSCF hullámfüggvény általában
nehezen konvergál.57
A számítási módszerek másik nagy osztálya a sűrűségfunkcionál elméleten (DFT, density
functional theory) alapuló módszerek (pontosabban funkcionálok) sokasága.57 A DFT funkcionálok
a Hohenberg–Kohn-elven alapulnak, ami azt mondja ki, hogy a rendszer energiája az
elektronsűrűségnek a funkcionálja. Az elmélet rendkívül impozáns, hiszen míg a hullámfüggvény
alapú módszerek esetén 3N koordinátára van szükség az N számú elektron pályáinak
meghatározásához, addig a DFT módszerek esetén a Hohenberg–Kohn-elv alapján az
elektronsűrűség három koordinátájával kell csak foglalkoznunk. A DFT módszerek a HF
módszerrel közel összemérhető számítási kapacitást igényelnek, az egyetlen probléma az velük,
hogy

nem

ismerjük

az

egzakt

formáját

a

funkcionálnak,

pontosabban

a

funkcionál

kicserélődési-korrelációs potenciáljának (vxc) az egzakt formáját. Ez a probléma vezetett aztán a
manapság használt nagyszámú DFT funkcionál meglétéhez, amelyekben a vxc potenciál
valamilyen úton közelítve van. A közelítés általában egy parametrizált potenciállal történik,
amelynek paramétereit vagy kísérleti adatokra, vagy nagypontosságú módszerekkel számított
értékekre történő illesztéssel állapítják meg. Az így nyert energiafunkcionálok nem univerzálisak,
azokat általában egy-egy vegyületcsoport különböző reakciótípusainak vagy különböző fizikai
mennyiségeinek számítására optimálják. Például az M06-2X DFT funkcionál jól teljesít szerves
vegyületek termokémiai adatainak számításában,58 vagy a PBE0 funkcionál59,60 jól alkalmazható
töltésátviteli gerjesztett állapotok számítására.61 A DFT módszer egy lehetséges kiterjesztése a
gerjesztett állapotok számítására az időfüggő-DFT (TD-DFT, time-dependent-DFT) módszer.62 A
TD-DFT egyenletek a Runge–Gross-elven alapulnak, ami az időfüggő analógja a Hohenberg–
Kohn-elvnek. Az egyenleteket többnyire a lineáris válaszfüggvény segítségével oldjuk meg. A
lineáris válasz-elmélet alapján egy kismértékű külső perturbációra (pl.: gyenge, oszcilláló
elektromágneses tér) adott válasza a rendszernek csak az alapállapot hullámfüggvényétől függ. A
TD-DFT elmélet segítségével számíthatóak a rendszer frekvenciafüggő tulajdonságai, gerjesztési
energiája, abszorpciós spektruma és egyéb optikai tulajdonságai.
A kvantumkémiai számításoknak az alkalmazott módszer mellett további kulcsparamétere a
bázisszett. A bázisszett az elektronok atompályáit leíró függvények sokasága. Az atompályák
lineáris kombinációjával (LCAO, linear combination of atomic orbitals) jutunk a molekulapályákhoz,
amelyek aztán a determináns hullámfüggvényünket alkotják. A bázisszett mérete megszabja a
35

számítással elérhető pontosságot. Hiába alkalmazunk egy nagypontosságú módszert, ha csak kis
számú bázisfüggvénnyel írjuk le az atompályákat, akkor azok nem lesznek megfelelő alakúak és
nagyon pontatlan eredményt kapunk. Manapság számos standard bázisszett elérhető az egyes
kvantumkémiai

programcsomagokban,

ilyen

a

Pople

és

munkatársai

által

fejlesztett

bázisszett-család, Dunning és munkatársai által fejlesztett bázisszett-család vagy Ahlrichs és
munkatársai által fejlesztett bázisszett-család.57 Ahogy az sejthető, a bázisszettek sem
univerzálisak, adott elméleti módszerrel egyes bázisszettek pontosabb eredményt, másik
bázisszettek pontatlanabb eredményt szolgáltatnak. A Pople által javasolt bázisszettekben
Gauss-függvények sokaságát használjuk, azok számítástechnikai okokból rendkívül előnyösek. A
bázisszetteket gyakran osztályozzuk aszerint, hogy hányszoros zéta minőségűek. Ennek jelentése
az, hogy a vegyértékhéj-elektronok atompályáinak számát megtöbbszörözzük, például a dupla
zéta típusú bázisszett esetén megduplázzuk.
Amennyiben a kvantumkémiai számítások során a vizsgálni kívánt folyamat oldatfázisban
történik, és szükséges az oldószer hatásának figyelembe vétele, akkor arra többféle lehetőség is
adott. Az egyik kézenfekvőnek hangzó út az oldószermolekulák explicit kezelése. Ez az az út
amihez csak legvégső esetben nyúlunk, habár a legpontosabb eredményt ettől várjuk, de a
számítási időt jelentősen megnöveli. Amennyiben az oldószermolekulák explicit kezelése nem
fontos, jóval praktikusabb megoldás azok kontinuumként történő kezelése.63 Erre az egyik
leggyakrabban alkalmazott módszer a polarizable continuum model (PCM) alkalmazása. Ahogy a
módszer neve alapján sejteni lehet, ebben az esetben nem explicit oldószermolekulákat
használunk a szolvatációs effektusok figyelembe vételére, hanem a közeget egy polarizálható
kontinuumként

modellezzük.

Ilyen

módon

a

számítások

ideje

jelentősen

redukálható.

Természetesen a módszernek megvannak a maga korlátai, hidrogén-kötések és egyéb
oldószerspecifikus kölcsönhatások figyelembe vételére alkalmatlan.
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3. Célkitűzések
1)

A 3-hidroxiflavon-származékok kettős fluoreszcenciájuk okán a leggyakrabban alkalmazott

fluoreszcens próbák közé tartoznak. A fluoreszcens/optikai próbák fontos jellemzője a
fotostabilitás.

A

fotodegradációs

reakció

valószínűségét

megadhatjuk

a

reakció

kvantumhasznosítási tényezőjeként. A rossz fotostabilitás a gyakorlati alkalmazások során nagy
fényintenzitások

alkalmazása

mellett

jelenthet

komoly

problémát

–,

pl.:

fluoreszcens

mikroszkópokban. Emellett, a degradációs reakciók mechanizmusának minél pontosabb ismerete
értékes információ, ami felhasználható újabb fluorofór molekulák tervezése során.
A 3-hidroxiflavonokon végzett munkánk célja egy dialkilamino-származék fotodegradációs
reakciójának kísérleti vizsgálata volt, és a származék javult fotostabilitásának tanulmányozása,
elméleti módszerekkel összevetve a reakció mechanizmusát az alapvegyület fotodegradációs
reakcióinak mechanizmusával.[S1,S2, 4. fejezet]
2)

Az 1,8-naftálimidek szintén széles spektrumú felhasználással bírnak a fluoreszcens

szenzorok és próbák területén. A 4-piperidinil-1,8-naftálimid gerjesztett állapotának lecsengési
mechanizmusára már korábban javasoltak egy TICT (twisted intramolecular charge transfer)
állapoton keresztül vezető csatornát. A TICT mechanizmusok számos alkalmazási lehetőséget
tartogatnak. A TICT specieszek képződésének valószínűsége a mikrokörnyezet polaritásától és
viszkozitásától erősen függ, így azok mérésére alkalmas próba lehet a 4-piperidinil-1,8-naftálimid.
Célunk a gerjesztett állapot lecsengési mechanizmusának alapos tanulmányozása volt,
továbbá a potenciális alkalmazási lehetőségek vizsgálata.[S3, 5. fejezet]
3)

Az 1,8-naftálimid-viologén konjugátumokon végzett munkánk célja egy újfajta, anionok

érzékelésére

alkalmas

fluoreszcens

jelzőanyagcsalád

létrehozása

volt

és

működési

mechanizmusának részletes vizsgálata.[6. fejezet]
4)

A makrociklusok komplexálódása kismolekulákkal egy fontos kutatási terület. Az inklúziós

komplexeket képző makrociklusokat gyakran alkalmazzák gyógyszerek formázása során.
Amennyiben a szabad vendégmolekula és a komplexált forma optikai tulajdonságai jelentősen
eltérnek, akkor optikai próbák alapját is szolgálhatják a képződő komplexek.
A

4-N,N-dimetilamino-4'-N'-metil-sztilbazólium

karboxilátó-pillár[5]arénnel

történő

komplexképzési reakciójának vizsgálata során az volt a célunk, hogy a komplex szerkezetét
tanulmányozzuk, illetve a komplexálódással változó optikai jellemzőket leírjuk.[S4, 7. fejezet]
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4. A 3-hidroxiflavon és a 4'-dietilamino-származékának
fotodegradációs reakcióinak vizsgálata
Doktori kutatómunkám során a 3-hidroxiflavonnak (3HF) és a 4'-dietilamino-származékának
(DEA3HF) fotooxidációs és fotoátrendeződési reakcióját részletesen vizsgáltam kísérleti és
elméleti módszerekkel. Jelen fejezetben áttekintem a 3HF fotokémiai reakcióinak irodalmát, majd
bemutatom a különböző reakcióútakon végzett kvantumkémiai számításokat. Ezt követően
ismertetem a DEA3HF-en végzett kísérleti munkát, ami alapján meghatároztuk a fotooxidációs
reakciójának kvantumhasznosítási tényezőjét.

4.1 A 3-hidroxiflavonok fotokémiai reakciói
A 3-hidroxiflavonok kettős fluoreszcenciára képes vegyületek, amit a gerjesztett állapotú
intramolekuláris protontranszfer okoz (ESIPT, 13. ábra). A flavonváz 3-as szénatomján lévő
hidroxilcsoport protonja kerül át a 4-es szénatomon lévő karbonilcsoportra. A folyamat reverzibilis,
a két egymásba alakuló fluoreszkáló specieszt normál (N*) és fototautomer (PT*) formának hívjuk.
A

PT*

forma

energiavesztését

követő

szerkezeti

relaxációs

folyamatot

alapállapotú

intramolekuláris protontranszfernek nevezzük (GSIPT). A 3HF-okban lejátszódó ESIPT-et a neves
fotokémikus, Michael Kasha fedezte fel.47

13. ábra – A 3-hidroxiflavonok intramolekuláris protontranszfer-ciklusa

Az N* és PT* formákhoz tartozó fluoreszcenciasávok helye, intenzitása és az intenzitások
aránya érzékeny a lokális környezetre. Ezen tulajdonsága a vegyületet alkalmassá teszi, hogy
arányméréses fluoreszcens szenzorként, jelzőanyagként alkalmazzák. Számos területen mutatták
már be a 3-hidroxiflavonok alkalmazhatóságát, lipid membránok fizikai-kémiai jellemzésében 64,65
micellák szerveződésének vizsgálatában,66 biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálatában67 és
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kemoszonzorként analitikai vizsgálatokban.68 Az ESIPT sokoldalú felhasználhatóságát felismerve
számos kutatócsoport foglalkozik új, protontranszfer mechanizmuson alapuló fluoreszcens próbák
fejlesztésével. Ilyen, új típusú vegyületek a benzoindolizin-származékok, melyek protonált formája
az ESIPT jelenségét mutatja,69 a benzotiazolok esetén két-lépéses lézer indukált fluoreszcenciával
(TSLIF) igazolták a gerjesztett állapotú protontranszfert 70 és benzokinolinokkal prezentálták a
tautomer forma emissziós hullámhosszának hangolhatóságát.71
Amennyiben a 4' helyen dialkilaminocsoporttal szubsztituáljuk a 3HF-okat, azok S0 → S1
gerjesztése a látható tartományba kerül, továbbá az elektronküldő szubsztituens hatására
töltésátviteli jellegűvé válik, az N* emissziós sáv helye érzékeny lesz a környezet polaritására. 72,73
Demchenko és munkatársai demonstrálták, hogy a dietilamino-származék, mint a mikrokörnyezet
hidrogénhíd donor-akceptor jellegét jellemző próba működik. 74 Emellett a vegyület gerjesztési
spektruma szelektíven változik az adenozin-trifoszfát (ATP) hatására a többi nukleotiddal
szemben, így az ATP kimutatása a dialkilamino-3-hidroxiflavonok egy további potenciális
alkalmazása lehet.75,76
Mint minden fluoreszcens (optikai) szenzornak, úgy a 3HF-oknak is fontos a fotostabilitásuk
ismerete, a fotokémiai reakciók mechanizmusának megértése. A fotostabilitást jellemző mennyiség
a fotokémiai reakció kvantumhasznosítási tényezője, ami megadja, hogy a gerjesztett állapotú
molekulák hányad része megy át kémiai átalakuláson a gerjesztést követően. Ennek ismerete
szükséges új, még jobb fotostabilitással bíró molekulák megalkotásához.
A 3HF-ok fotokémiai reakcióit két fő típusba lehet sorolni, az egyik egy fotooxidációs
reakcióút, a másik pedig egy fotoátrendeződési reakcióút (14. ábra). A 3HF-ra vonatkozóan a
reakciók mechanizmusáról csak kísérleti munkákat találtunk az irodalomban, elméleti munkát nem.
Néhány tanulmányt kiterjesztettek alkil- és hidroxi-származékokra. 77,78 A dialkilamino-származékok
fotodegradációjával tudomásunk szerint munkánk megjelenéséig nem foglalkoztak.

14. ábra – A 3HF fotodegradációs reakcióútjai az irodalom alapján
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A fotooxidációs reakció terméke O-benzoilszalicilsav (SA) és szénmonoxid, míg a
fotoátrendeződési reakcióút terméke pedig egy indándion-származék (IN, 3-hidroxi-3-fenil-indán1,2-dion). Utóbbi további degradáción mehet át egy 3-aril-ftálid típusú vegyületet és szénmonoxid
kilépést eredményezve.77,79,80
A 3HF egyes fémkomplexei (Mg2+, Ca2+, Hg2+, Zn2+, Pb2+) szintén nem fotostabilak, a
komplexek az előző bekezdésben leírt termékeket eredményezik. Viszont a Cu 2+, Ni2+, Fe3+, Co2+,
Al3+ ionokkal alkotott fémkomplexekben gátolt a fotodegradáció, nagymértékű fotostabilitás
jellemző rájuk.78,81 A fotokémiai reakció útja minden esetben függ a közegtől, annak polaritásától és
hidrogénkötés donor-akceptor jellegétől.82,83
Fotooxidációs reakció
A fotooxidációs reakciónak megkülönböztetjük két típusát, a közvetlen reakciót és a
fotoszenzibilizált fotooxidációt. Mindkét reakcióút termékei az előző bekezdésben leírt szalicilsav
típusú vegyület és szénmonoxid. A közvetlen fotooxidáció során a 3HF gerjesztését követően a
triplett fototautomer 3HF reagál a triplett, alapállapotú oxigénnel. A fotoszenzibilizált reakcióút
során egy fotoszenzibilizátor gerjesztését követően átadja gerjesztési energiájának egy részét az
alapállapotú oxigénnek, így létrehozva a szingulett, gerjesztett állapotú oxigént. Ezt követően a
szingulett oxigén az alapállapotú (normál) 3HF-nal reagál (14. ábra).84
A közvetlen fotooxidáció mechanizmusát részletesen tanulmányozták kísérleti módszerekkel
heptánban és alacsony hőmérsékleten O2 mátrixban.79,85 Igazolták, hogy a reagáló specieszek a
triplett fototautomer forma és a 3O2. Előbbire utal, hogy apoláris közegben csak a PT* forma
emissziója detektálható, továbbá az nem érzékeny az oldott O 2 koncentrációjára, tehát sem fizikai,
sem kémiai kioltást nem végez az oldott oxigén a szingulett specieszen. Továbbá, tranziens
abszorpciós kísérletekkel közvetlenül igazolták, hogy a triplett PT forma érzékeny az oldott oxigén
koncentrációra, mind a fizikai kioltást (energiatranszfer) és mind a kémiai kioltást igazolni tudták a
szerzők. Továbbá, a reakció mechanizmusát illetően sikerült megállapítani, hogy a SA egy peroxid
intermedieren keresztül képződik, tehát az első lépés az oxigén addíciója a flavonvázra. Ilyen
módon képződhet mind endoperoxid (NP), mind exohidroperoxid (XP). Az endoperoxid közbenső
terméket felület-erősítéses Raman spektroszkópiával igazolták,86 bár az exoperoxidon keresztüli
utat is javasolták alacsony hőmérsékletű oxigénmátrixban történő mérések alapján (14. ábra). 85
A fotoszenzibilizált reakciót poláris oldószerekben (metanol, piridin) vizsgálták, a 3HF apoláris
oldószerekben nem reagál a gerjesztett állapotú oxigénnel.87 Matsuura és munkatársai egy
kétlépéses reakciót feltételeztek, mely során első lépésben egy exoperoxid (XP, 14. ábra) képződik
az 1O2 addiciójával a 2-es szénatomra, majd az exoperoxid tovább alakul endoperoxiddá (NP, 14.
ábra). A reakció következő lépésében a peroxid O-O kötése felhasad, illetve ezzel párhuzamosan
egy szénmonoxid távozik a molekulából (a 3-as szénatom a hozzá kapcsolódó oxigénnel). 84 A
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fotoszenzibilizált reakcióra Chou és munkatársai egy másik mechanizmust javasoltak, melynek az
első lépése a 1O2 addiciója a 2-es és 4-es szénatomokra a flavonvázon, ami közvetlenül
eredményezi az endoperoxid intermediert. Következő lépésként egy termikusan aktivált
protontranszferrel a 3-as szénatom hidroxilcsoportjáról a proton átkerül a 4-es szénatom
karbonilcsoportjára, majd a peroxid O-O kötésének hasadásával és a szénmonoxid távozásával
végződik a reakció (14. ábra).87
Fotoátrendeződési reakció
A fotoátrendeződési reakció feltételezett kiinduló speciesze a normál forma triplett állapotban
(3N*). A triplett karakterű reagáló specieszt triplett kioltási kísérletekkel igazolták. Piperilén és
izoprén, triplett kioltó anyagok jelenlétében a reakció nem, vagy nagyon lassan játszódik csak le. 78
Matsuura és munkatársai a közbenső terméknek egy epoxi szerkezetet (EP) javasoltak, ami [2+2]
cikloaddícióval képződik a triplett állapotú normál formából. 88 Chou és munkatársai rámutattak,
hogy a normál forma azért is valószínűbb mint a fototautomer, mert a hidroxilcsoport protonja
közelebb esik az epoxicsoport oxigénjéhez, ami sztérikusan kedvezőbb a dion forma
kialakulásának.79 A cikloaddíció a tautomer formán szintén epoxi szerkezethez vezethet, de a
reakciót lényegesen le kell lassítsa a plusz egy lépés, amikor a 4-es szénatom hidroxilcsoportjáról
a proton átkerül a 3-as szénatom oxigénjére. Az utolsó lépése a reakciónak egy protontranszfer,
ami a diketon szerkezetet eredményezi. A reakció sebessége lényegesen nő hidrogénkötés-donor
oldószerekben,

ami

utalhat

az

indándion

szerkezet

kialakulása

során

intermolekuláris

protontranszferre.89

4.2 Anyagok és módszerek
4.2.1 Anyagok

A DEA3HF-t két lépésben szintetizálták a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén,
követve Smith és munkatársai által publikált reakciót. 90 A 2-hidroxi-acetofenon és a 4-dietilaminobenzaldehid etanolban történő kondenzációs reakciója után a képződő kalkon hidrogén-peroxiddal
lett

oxidálva. A képződő

DEA3HF

sárga

színű,

szilárd

anyag,

azonosítása

1

H-NMR

spektroszkópiával és nagyfelbontású tömegspektrometriával (HR-MS) történt. A fémkomplexek
vizsgálatai során felhasznált vízmentes Mg(ClO4)2-ot a Sigma-Aldrich-tól szereztük be, mivel
erősen higroszkópos jellegű, exszikkátorban tároltuk. A fotokémiai vizsgálatokat HPLC minőségű
acetonitrilben (MeCN) végeztük, amit a Merck-től szereztünk be.
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4.2.2 Műszerek

Az abszorpciós spektrumokat Agilent 8453 diódasoros UV-Vis fotométeren vettük fel. A
stacionárius fluoreszcencia spektrumokat Perkin-Elmer LS50B lumineszcencia spektrométeren
rögzítettük, míg az időfelbontásos fluoreszcencia lecsengéseket egy Edinburgh Instruments
FLS920 spektrométeren mértük az MTA TTK-n. A fluoreszcencia-élettartam mérések során
gerjesztő fényforrásnak a DEA3HF eseten egy EPL-375 diódalézert (378 nm-es, ~90 ps
félértékszélességű (fwhm) impulzusok), míg a magnézium-komplex esetén egy EPL-470
diódalézert (473 nm-es, ~100 ps fwhm impulzusok) használtunk. Az élettartamok meghatározása
során, a mért lecsengési görbéket a készülék válaszfüggvényével (IRF) dekonvolváltuk, az
illesztések jóságát a 2 paraméter értékén keresztül ellenőriztük, minden esetben 2<1,3.
A fotolízis reakcióhoz egy 150 W-os Osram XBO OFR xenon ívlámpát használtunk, amit az
abszorpciós fotométer fényútjára merőlegesen szereltünk fel, a mintára fókuszálva az ívlámpa
fényét. Egy BG3/4G típusú sávszűrőt helyeztünk a minta és xenonlámpa közé, hogy
megszabaduljunk a nagy energiájú UV és a látható tartományú sugárzás felesleges részétől. A
fotolízis kinetikájának vizsgálata alatt a mintát 25 °C-ra termosztáltuk és folyamatosan kevertettük.
A fotolízis reakciótermékét tisztítás után 1H-NMR spektroszkópiával - egy Bruker Avance DRX-500
spektrométeren

-

és

HR-MS

mérések

útján

-

egy

Waters

Q-TOF

Premier

Mass

tömegspektrométeren – azonosítottuk.

15. ábra – A fotolízis kísérletekhez használt optikai elrendezés
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4.2.3 Kvantumkémiai számítási módszerek

A kvantumkémiai számításokhoz a Gaussian09 program családot használtuk. 91 A normál és
fototautomer formák kiinduló geometriáit konformáció-analízissel állítottuk elő, amit a MarvinSektch
(v. 16.4.25.0) programmal végeztünk. Ehhez az MMFF94 (Merck Molecular Force Field 94)
erőteret alkalmaztuk, és az így kapott legalacsonyabb energiájú konformert használtuk a
kvantumkémiai számítások kiinduló geometriájaként. A geometria optimálás során az M06-2X
hibrid, sűrűségfunkcionál elmélet (DFT) funkcionált alkalmaztuk. 92 A 3HF esetén a számítások a
Pople és munkatársai által fejlesztett 6-311++G** tripla zéta típusú bázisszetten történtek, míg a
DEA3HF esetén a geometria optimálás a kisebb dupla zéta típusú 6-31++G** típusú bázison
történt. A stacionárius pontok szabadentalpiájának számítása a harmonikusan oszcilláló
merevrotor-közelítés segítségével történt az M06-2X funkcionált alkalmazva a megfelelő bázison.
Az oldószerhatás a polarizálható kontinuum modell (IEF-PCM, integral equation formalism
polarizable continuum model) alapján, implicit módon lett figyelembe véve.93 A gerjesztett állapotú
normál (1N*) és fototautomer (1PT*) formák szerkezetének optimálása az alapállapotú, optimált
specieszekből lett indítva. A szingulett gerjesztett állapotú számítások az időfüggő-DFT (TD-DFT)
szinten, a megfelelő bázison történtek. A többi lokális minimum – közbenső termékek (IM) optimálása vagy a reakcióúton az azt megelőző átmeneti állapotból (TS), vagy egy racionálisan
feltételezhető szerkezetből lett indítva.
A potenciális energia-felület elsőrendű nyeregpontjait – átmeneti állapotok – két lépésben
azonosítottuk. Első lépésben a négyzetes, egyidejű tranzit (QST3) módszerét alkalmaztuk a 631+G* bázison. A QST3 módszer során az átmeneti állapotok azonosításához felhasználtuk a
reaktánsok és termékek optimált szerkezetét (vagy egy sejtést azok szerkezetéről). Második
lépésben

az

átmeneti

állapotokat

elsőrendű

nyeregpontként

kerestük

a

potenciális

energia-felületen, újraszámítva a Hess-mátrixot (az energia második deriváltjának mátrixa a
normál rezgési módusok koordinátái szerint) minden egyes SCF ciklus végén. A nyeregpontok
számítása során már a megfelelő, nagyobb méretű bázisszettet alkalmaztuk (a 3HF esetén 6-311+
+G**, a DEA3HF esetén 6-31++G**).
A stacionárius pontok elektronszerkezeteit a 3HF alapvegyület esetén részletesebben
vizsgálatuk. A szingulett felületen lévő pontok önkonzisztens mező (SCF, self consistent field)
megoldásának stabilitása minden esetben ellenőrizve volt. Az instabil megoldások esetén a
megszorításnélküli formalizmussal (unrestricted formalism) újra számítottuk az energiákat a
szingulett felületen. Az így kapott nyílthéjú, szingulett hullámfüggvények spin-szennyezettek (S≠0),
ez bizonyos mértékű biradikális jellegre utal. Így szükséges volt ezen spin-szennyezések
megszüntetése és az ebből fakadó energiakorrekcióját a biradikális szerkezeteknek Yamaguchi
módszerével végeztük el.94,95 Utóbbi korrekciót alkalmaztuk a szingulett oxigén energiájának
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számításakor is.
A biradikális szerkezetek hullámfüggvényét egy multikonfigurációs módszer, a teljes aktív tér
SCF (CAS-SCF, complete active space SCF) hullámfüggvény alapú módszer segítségével
vizsgáltuk.96 A számítás során az aktív térbe helyezett pályák energiáját a teljes konfiguráció
kölcsönhatás (FCI, full configurational interaction) módszer segítségével számítottuk, míg a többi
pálya energiáját Hartree-Fock (HF) szinten. A CAS-SCF hullámfüggvényekre jellemző, hogy
nehezen konvergálnak, így azok optimálását három lépésben végeztük. Először az STO-3G
minimális bázist használtuk, majd a 6-31+G* bázissal folytattuk az optimálást, és utolsó lépésben a
6-311++G** tripla zéta típusú bázist alkalmaztuk. Az aktív tér minden esetben 4 elektront és 6
pályát tartalmazott – CAS-SCF (4, 6) -, tehát az aktív térben 2 betöltött és 4 virtuális pálya volt. A
biradikális jellegét az adott speciesznek a CAS-SCF pályákon végzett természetes kötő pálya
(NBO,

natural

bond

orbital)

analízis

segítségével

kapott

betöltési

számok

alapján

számszerűsítettük (DR = [2-n(HOMO)] x 100%, ahol n a betöltési szám). A szingulett, biradikális
szerkezetek Mulliken-féle spinsűrüségét UHF szinten a 6-311++G** bázison számoltuk.
Az egyes reakcióknál a kísérleti eredményeket figyelembe véve történt a PCM oldószermodell
paramétereinek megválasztása. A 3HF esetén fotoátrendeződési reakcióút és a szenzibilizált
fotooxidációs

reakcióút

számításait

acetonitril

oldószermodellt

alkalmazva,

míg

a

fotoszenzibilizálatlan út számításait hexán oldószermodell alkalmazása mellett végeztük. 89 A
DEA3HF-re vonatkozó számításaink acetonitril modellel történtek.42

4.3 A 3-hidroxiflavonok reakcióinak elméleti számítása
4.3.1 Közvetlen fotooxidációs reakció
A reakció számítása során a relatív energiák az alapállapotú 3HF és az alapállapotú 3O2
szabadentalpiáinak összegére vannak vonatkoztatva. A reakció kezdő lépése megfelelő energiájú
foton elnyelése után a szingulett 1N* forma kialakulása, majd ezt követi az ESIPT lejátszódása, egy
alacsony energiájú – 5 kJ/mol – átmeneti állapoton (TS0) keresztül. Az ESIPT-re vonatkozóan
nagypontosságú számítások találhatóak az irodalomban.97,98,99,100 A képződő szingulett állapotú
1

PT* forma spinváltó átmenettel vélhetően egy magasabb triplett állapotba kerül (S1 → Tn).
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16. ábra – A PT* forma energia szintjei (az ábrán lévő energiákat az S 1 és T1 optimált szerkezeteken TD-DFT
szinten számoltuk)

A 16. ábrán láthatóak az M06-2X funkcionállal kapott gerjesztési energiák a PT* formára. A
számítások alapján feltételezhető, hogy a 3PT* egy S1 → T2 ISC, majd belső konverzió után kerül
az oxigennel reagáló első triplett állapotba. A reakcióutat a 17. ábrán követhetjük. Következő
lépésként az oxigén (3O2) addícióját feltételeztük a piron gyűrű 2-es és 4-es szén atomjára
orientálva. Feltételezéseink alapján az NP endoperoxid a TS1 átmeneti állapoton keresztül
képződik. Így az NP közti termék képződéséhez egy ~38 kJ/mol-os gátat kell leküzdeni. A TS1
nyeregpontban az oxigén molekula és a piron gyűrű síkja közti távolság ~ 2,6 Å. A két triplett
állapotú reaktánsból a spinstatisztika alapján szingulett állapotú termék is keletkezhet, így a
további számítások az S0 felületen történtek. A javasolt reakcióút utolsó lépése a benzoilszalicilsav
és a kilépő szénmonoxid képződése a peroxid kötés, a C(2)–C(3) és C(3)–C(4) atomok közötti
kötések hasadásával. A javasolt TS2a forma imaginárius frekvenciájú módusában főképp ezen 3
kötés nyújtási mozgása dominál. Ezek alapján feltételezzük, hogy a reakció ezen TS2a ~74
kJ/mol-os gáton keresztül megy végbe.
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17. ábra - A 3HF reakcióútja alapállapotú oxigénnel (közvetlen fotooxidáció)

Az irodalomban leírt exoperoxidon (XP) keresztül történő reakcióutat 85 kinetikailag
kedvezőtlennek találtuk. Bármilyen kiindulási orientációból indítva az oxigén addícióját az
eredmény egy endoperoxid lett. Ezek után feltételeztük, hogy az XP az NP közbenső termékből
alakul ki egy protontranszferen keresztül. A reakciólépés során a C(4) - O kötés elhasad, és egy
hidroperoxid jön létre. Utóbbi reakciólépést feltételezve a számítások egy ~197 kJ/mol-os gátat –
TS2b – eredményeztek. A viszonylag magas gát alapján valószínűtlennek tartjuk ezen
reakciólépést – az XP képződését.
A TS2a átmeneti állapot esetén a hullámfüggvény instabilitását tapasztaltuk, ami biradikális
szerkezetre utal. Az NP-ben az O-O kötéstávolság 1,456 Å volt, ami a TS2a-ban 1,863 Å-re nyúlt.
CAS-SCF (4, 6) számítások alapján azonosítottuk a domináns konfigurációkat (a hullámfüggvény
koefficiensének abszolút értéke > 0,1), ezek a (110000), (100001) és (011000) konfigurációk
0,925, -0,351 és -0,135 koefficiensekkel. A konfigurációk jelölésében a pályák a HOMO-1-től
indulnak és “0” betöltetlen pályát jelent, míg az “1” kétszeresen betöltött pályát. Ahogy a 18. ábrán
látható, a kromon gyűrűn és az oxigéneken lévő kötő és lazító pályák vannak a domináns
konfigurációkban. A biradikális jelleg jellemzésére szolgáló paraméter a betöltési számok alapján
29%-nak adódott, ami gyenge biradikális szerkezetre utal.101 A két gyökcentrum a Mulliken-féle
spinsűrűség számítása alapján a bekötő két oxigénatom (18. ábra).
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18 . ábra – Felül: A TS2a átmeneti állapot szerkezet a közvetlen fotooxidációs reakcióúton, kötéshosszak
(feketével) és UHF Mulliken-féle spinsűrűségk (pirossal); Alul: A domináns CAS-SCF konfigurációkban
résztvevő molekulapályák

4.3.2 Fotoszenzibilizált oxidációs reakció
A reakció számítása során a relatív energiákat a normál, alapállapotú 3HF speciesz és a
gerjesztett állapotú

1

O2 szabadentalpiáinak összegére vonatkoztattuk. Az irodalomban leírt

kísérletekben fotoszenzibilizátor segítségével energiatranszfer (dipól-dipól kölcsönhatás) útján
képezték a szingulett oxigént (1O2).84,87 A 1O2 a reakció első lépésében az alapállapotú normál
formára addícionálódik. Számításaink alapján az oxigén addíció és az -OH és -CO csoportok közti
protontranszfer jelen esetben egy összehangolt lépésben történik. Nem tudtuk azonosítani a
protontranszfer aktiválási gátját az endoperoxid szerkezetből indulva. Az első lépésnek –
összehangolt oxigén addíció és protontranszfer - egy 42 kJ/mol-os gát adódott, mely után az NP
közbenső terméket találtuk a legközelebbi lokális minimumnak a potenciálfelületen. Ezután a
reakció hasonló stacionárius pontokon megy keresztül, mint a közvetlen fotooxidációs út során. A
reakcióútak (közvetlen és fotoszenzibilizált oxidáció) energiáiban és szerkezeteiben lévő
marginális különbségek az alkalmazott PCM oldószermodellnek tudhatóak be. A kis szerkezeti
különbség a fenilcsoport és a kromonváz által bezárt dihedrális szögekben adódott (19. ábra).
Néhány nem flavonokra vonatkozó irodalmi példa 102,103 és a saját számításaink alapján az
exoperoxid kialakulásával kapcsolatban a következő javaslatot tettük. Amennyiben a telítettlen
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szénlánc atomján – amelyre a oxigén molekula addícionál – -H, vagy -CH 3 csoport van, akkor egy
'-én' típusú reakcióval alakul ki az exoperoxid. Amennyiben a szénatomon -OH csoport van, az
'-én' típusú reakció valószínűtlenné válik. Ahogy azt a 3HF-en végzett számítások és Sicilia
számításai mutatják, a protontranszferrel járó átmeneti állapotnak (TS2b) túl nagy az aktiválási
energiája, így a hidroperoxid szerkezet kialakulása valószínűtlenné válik.104

19. ábra - A 3HF reakcióútja szingulett oxigénnel (fotoszenzibilizált reakcióút)

Acetonitrilt alkalmazva PCM oldószermodellként a TS2a átmeneti állapot hullámfüggvényét
instabilnak találtuk (hasonlóan a hexán modellben történt számításokhoz). A CAS-SCF
hullámfüggvény domináns konfigurációi acetonitrilben az (110000), (100001) és (010010)
hullámfüggvények voltak, 0,927, -0,348 és -0,133 koefficiensekkel. A gyökök centrumai jelen
esetben is az oxigénatomok voltak, és a CAS-SCF hullámfüggvény NBO analízise alapján DR =
30%-nak adódott. A két TS2a között különbség a legkisebb koefficiensű konfiguráció pályáiban van
(20. ábra).
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20. ábra – Felül: A TS2a átmeneti állapot szerkezet a fotoszenzibilizált oxidációs út során, kötéshosszak
(feketével) és UHF Mulliken-féle spinsűrűségek (pirossal); Alul: A domináns CAS-SCF konfigurációkban
résztvevő molekulapályák (alul)

4.3.3 Fotoátrendeződési reakció
A 3HF fotoátrendeződési reakciútjának kísérleti adatai alapján a reagáló forma a 3N*, mivel
triplett állapotot kioltó vegyületek jelenlétében a reakció nem játszódik le. 78 Az oldószermodell
paraméterének (acetonitril) megválasztása során figyelembe vettük, hogy a reakció nem játszódik
le apoláris oldószerekben, mivel az ESIPT azokban gyors, és az egyensúly erősen el van tolva a
PT forma irányába.89 A reakció első lépése jelen esetben egy foton elnyelésével a szingulett
gerjesztett állapot (1N*) létrehozása. Ezt követi az átrendeződési reakcióút első lépésében
résztvevő triplett állapot kialakulása ISC folyamatban (22. ábra). Az irodalomban feltélezett EP
szerkezet (14. ábra) kialakulása helyett számításaink egy másik közbensőtermék (IM1, 22. ábra)
kialakulását valószínűsítik. Mivel eredményeink alapján ennek a lépésnek magas az aktiválási
gátja – 162 kJ/mol -, feltételezhetjük, hogy a lépés vagy egy magasabb triplett állapoton keresztül,
vagy az első triplett állapot egy magasabb rezgési állapotából (úgy nevezett hot state-jéből) indul
az IC vagy VR folyamatokat megelőzve. Habár utóbbi két relaxációs folyamat ultragyors, a
képződő triplett állapotú specieszek egy része keresztül mehet a reakció kezdő lépésén kialakítva
IM1-et. Emellett további, figyelembe nem vett paraméter az oldószer-specifikus kölcsönhatások,
melyet az implicit oldószermodell alkalmazásával elhanyagoltunk, de szintén hatással lehet a gát
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nagyságára. Továbbá nem zárhatjuk ki az S0 → S2 gerjesztéseket sem, mivel a kísérletek során
alkalmazott UV lámpákkal ezen specieszek is kialakultak.

21. ábra – Az N* forma energiaszintjei (az ábrán lévő energiákat az S 1 és T1 optimált szerkezeteken TD-DFT
szinten számoltuk)

Az -ciklohexanén-1,2-dionon – a 3HF piron gyűrűjéhez szerkezetileg hasonló vegyület –
végzett számításokban a szerzők rámutattak egy hasonló reakcióban a nagy energiájú rezgési
gerjesztett állapotok fontosságára.105 Az átrendeződési reakciónak mind szingulett alapállapotból,
mind első triplett állapotból magas aktiválási gát adódott. Kísérleteket is végezve a szerzők magas
rezgési állapotok szerepét igazolták a reakcióban.

22. ábra - A 3HF fotoátrendeződési reakciója
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Az IM1 stacionárius pontban a kötéstávolságok (3HF-váz számozását megtartva, 14. ábra)
alapján nem egy epoxi szerkezetről van szó. Az O(1) atom a C(2) atomtól 1,378 Å-re, míg a C(9)
és C(3) atomoktól 2,282, illetve 2,399 Å-re van. Tehát az O(1) atom csak a C(2) atommal van
kémiai kötésben –, számozás a 14. ábrán. Ezek alapján az IM1 közbenső termék egy indanonszármazéknak tekinthető. IM1 egyszeresen betöltött pályái (SOMO) a 23. ábrán láthatóak, a két
gyök centrum a fenil gyűrűn és a C(3) atomon található. A záró reakciólépésre – protontranszfer –
egy 23 kJ/mol-os gát adódott, melyet egy rISC-vel követ az alapállapotú indándion kialakulása.
Az általunk vizsgált triplett állapotú út mellett nem kizárt a rISC-vel járó szingulett,
alapállapotú reakcióút sem, amelyben lehetséges az epoxi szerkezet kialakulása.

23. ábra – Felül: Az IM1 stacionárius pontban a fontosabb kötéshosszak – Å-ben) –; Alul: Az egyszeresen
betöltött pályák (SOMO)

4.4 A 4'-dietilamino-3-hidroxiflavon és Mg 2+-komplexének
fotooxidációs reakciója
4.4.1 A közvetlen fotooxidációs reakció elméleti számítása
A reakció számítása során a relatív energiák a normál, alapállapotú DEA3HF speciesz és az
alapállapotú 3O2 szabadentalpiáinak összegére vannak vonatkoztatva. A DEA3HF a 3HF-hoz
képest fokozott töltésátviteli (CT) gerjesztett állapottal bír, köszönhetően az elektronküldő
szubsztituensnek. Továbbá, a 4'-dialkilamino- szubsztituens hatására a gerjesztett állapot
stabilizálódik, S0 → S1 gerjesztése a látható tartományba kerül. A reakció a 3HF-nal megegyező
lépéseken keresztül játszódik le (24. ábra). Az elektronküldő dietilaminocsoportnak tudható be,
hogy az NP szerkezet kialakításához szükséges gát 38 kJ/mol-ról (3HF esetén) 70 kJ/mol-ra nő,
amely egyértelműen jelzi, hogy a DEA3HF esetén fokozott fotostabilitás várható.
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24. ábra - A DEA3HF közvetlen fotooxidációja alapállapotú oxigénnel

4.4.2 A közvetlen fotooxidációs reakció kísérleti vizsgálata
A 3HF 4'-dietilamino-származékával és annak magnézium-komplexével fotolízis kísérleteket
végeztünk acetonitriles oldatban. Az volt a célunk, hogy azonosítsuk a DEA3HF és annak egy
stabil fémkomplexének (Mg2+-komplex, kis mérete és nagy fajlagos töltése miatt erős komplexet
képez106) fotolízis termékét, vagy termékeit, és meghatározzuk a degradációs reakciókat jellemző
kvantumhasznosítási tényezőket, így információt kaptunk a 4' helyzetben elektronküldő csoporttal
szubsztituált 3HF-származékok fotokémiájáról. A reakció főtermékét 0,5 mM-os DEA3HF oldat
fotolízise után oszlopkromatográfiával tisztítottuk, azonosítása 1H-NMR spektroszkópiával és HRMS segítségével történt.
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25. ábra – A DEA3HF fotolízis termékének 1H-NMR spektruma

Az 1H-NMR spektrum (25. ábra) /CDCl3, 300 MHz, δ (ppm)/; 1: 7,6 (d, 1 H ar); 2: 6,8 (t, 1 Har);
3: 7,2 (t, 1 Har); 4: 7,0 (d, 1 Har); 5: 7,8 (d, 2 Har); 6: 6,3 (d, 2 Har); 7: 3,3 (q, 4 Hal); 8: 1,1 (t, 6 Hal); 9:
4,7 (s, 1 HOH).
HR-MS (ESI-TOF) vizsgálat eredménye: mért pontos tömeg (M-H +): 314,1396 g/mol. A
számított pontos tömege (M-H+) a 25. ábrán látható szalicilsav-származéknak: 314,13923 g/mol.
A fentiek alapján tehát a fotolízis fotooxidációhoz vezet és főterméke a megfelelő szalicilsavszármazék. A fotoátrendeződési reakciót nem tudtuk kimutatni acetonitrilben, az oxigénmentesített
oldatban fotodegradáció nem tapasztalható.
A reakció kinetikáját a 15. ábrán bemutatott optikai elrendezéssel vizsgáltuk. A kísérletek
során a mintát folyamatos Xe ívlámpával világítottuk meg és erre merőleges fényúton rögzítettük
az abszorpciós spektrumokat. A színképeket kettő, illetve a Mg 2+ komplex esetén három
komponensre felbontva (DEA3HF, termék (P), illetve a Mg2+ komplex (MgD2+)) vizsgáltuk a reakció
kinetikáját.

4.4.3 A fotooxidációs reakciók kinetikai modelljei
DEA3HF fotooxidációs reakciójának kinetikai modellje
A

DEA3HF

fotokémiai

reakciómechanizmusának

sémája

az

alábbi

–

a

reakció

kvantumhasznosítási tényezőjének szempontjából releváns - folyamatokra egyszerűsíthető: (Az
egyenletekben DEA3HF-et D-ként fogom rövidíteni.)
D

k abs

D+ h ν → D *

(29)
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D

k ox

D*+ O2→ P

(30)

D

kτ

D* → D

(31)

A (25) folyamat sebességi egyenletét a következő formába írhatjuk,
D
v abs =k abs
[ D]=

I Dabs
V

(32)

ahol,
λ2

I =∫
D
abs

λ1

ϵ D (λ)[ D]
{1−exp(−A ( λ)) } I (λ) d λ
D
P
ϵ (λ) [D]+ϵ (λ) [P ]

A (33)

kifejezés

a

több

abszorbeáló

komponenst

(33)
tartalmazó

oldat

által

elnyelt

monokromatikus fényintenzitás képletének kiterjesztése több hullámhosszra.107 A (32) és (33)

I Dabs

egyenletekben

a D komponens által elnyelt fényáramerősség, I pedig a kezdeti
D

fényáramerősség, mértékegysége einstein L-1 s-1, (ekvivalens a mol(foton) L-1 s-1-mal), k abs az
effektív fényelnyelés sebességi együtthatója, V a térfogat,  az abszorpciós koefficiens, [D] és [P] a
kiindulási anyag és a fotokémiai reakció termékének koncentrációja, A az abszorbancia és  a
hullámhossz.
A képletekben szereplő I()-t az alkalmazott lámpa – beleértve az optikai elrendezést –
aktinometrálásával határoztuk meg, figyelembe véve a használt szűrő spektrumát. Aktinometriás
reakcióként az o-nitrobenzaldehid irreverzibilis fototautomerizációját alkalmaztuk, a reakció
350 nm

terméke o-nitrozobenzoesav. A reakció kvantumhasznosítási tényezője, Φ MeCN =0,5 +/- 0,06.108
D

A (30) egyenlet sebességi együtthatóját, k ox -t a következő differenciálegyenlet-rendszer
numerikus megoldásaként illesztettük a kísérleti adatokra, pszeudo-elsőrendű kinetikát feltételezve
([O2] = 2,42 mM)109

-

d [ D] D *
=k ox [D ]
dt

(34)

ahol [D*]-ra alkalmaztuk a kvázi-stacionárius közelítést,
D

d [D* ] I abs
=
−k Dτ [D* ]−k Dox [ D* ]≈0
dt
V
*

*

(35)

A oxD kvantumhasznosítási tényezőt végül a következő egyenlet segítségével határoztuk
meg,
*

D
ox

Φ =

k Dox [ D* ]
D

I abs /V

*

=

D
k ox
*

k oxD +k Dτ

*

(36)

[Mg2+-DEA3HF] fotooxidációs reakciójának kinetikai modellje
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Kísérleteink szerint a [Mg2+-DEA3HF] komplex (MgD2+) fotolízise során, hasonlóan a
komplexálatlan formához, csak a fotooxidációs reakció játszódik le. A reakciómechanizmus
egyszerűsített formája jelen esetben a (29)-(31) reakcióegyenletek kiegészítve az alábbiakkal,
k assz

D+ Mg2+ → MgD2+
2+

k dissz

MgD → D+ Mg
k

2+

(37)

2+

(38)

2+

MgD
abs

MgD + h ν → MgD
k

2+*

(39)

2+

MgD
ox

MgD2+* +O2 → Mg 2+ +P
k

(40)

2+

MgD
tau

MgD2+* → MgD2+

(41)

Az MgD2+ által elnyelt fényintenzitást, a (33) egyenlethez hasonlóan számolhatjuk

I

MgD
abs

λ2

2+

=∫
λ1

2+

ϵMgD (λ)[ MgD2+ ]
2+

ϵ MgD (λ)[ MgD2+ ]+ ϵ D (λ)[ D]+ ϵ P ( λ)[P ]

{ 1−exp (−A (λ))} I (λ) d λ

(42)
2+

MgD

A komplexált formára az alábbi differenciálegyenletekből illesztéssel kaptuk meg a k ox
sebességi együtthatót.

-

d [ MgD2+ ] MgD
=k ox [ MgD2+* ]−k assz [ Mg2 ][ D]+k dissz [ MgD2+ ]
dt

(43)

-

d [ D] D *
=k ox [ D ]+ k assz [Mg 2 ][ D]−k dissz [ MgD2+ ]
dt

(44)

2+

D

A (44) egyenletben szereplő k ox -t a komplexálatlan formára vonatkozó vizsgálatokból vettük
át. Az egyenletben szereplő [MgD2+*] értékének meghatározásához pedig a kvázi-stacionárius –
(45) - közelítést alkalmaztuk,
2+

MgD

d [MgD 2+* ] I abs
MgD
=
−k MgD
[ MgD2+* ]−k ox
[MgD2+* ]≈0
τ
dt
V
2+*

2+*

(45)

Az oxidációs reakció sebességi együtthatójának ismeretében a reakció kvantumhasznosítási
tényezőjét a következő egyenlet alapján kaptuk,
2+*

Φ

MgD
ox

2+

=

k oxMgD
2+*

MgD
k ox
+k MgD
τ

(46)

2+*

4.4.4 A fotooxidációs reakciók kísérleti vizsgálatának eredményei
A [Mg2+-DEA3HF] komplex (MgD2+) esetén a reakció leírásához szükséges volt a komplex
stabilitási állandójának (Ks) ismerete. Minden mérési pontban egyensúlyt feltételezve, kassz és kdissz
a következő összefüggések segítségével lett figyelembe véve,
*

2+*

*

2+*

MgD
{k assz , k dissz }≫{k Dox , k ox
, k Dτ , k MgD
}
τ

(47)

és
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k assz
=K s
k dissz

(48)

A stabilitási állandót (Ks) olyan minták abszorpciós spektrumából határoztuk meg, amelyekben
állandó DEA3HF koncentráció mellett változtattuk a Mg2+ kation (Mg(ClO4)2) koncentrációját. Habár
a komplex abszorpciós spektruma hasonlított az anionos formához (26. ábra), de az 'A  B + C'
modell kisebb hibával volt illeszthető, mint a 'A + B  C + D' modell, ami erős ionpárra vagy a
proton átrendeződésére utalhat.

26. ábra - A DEA3HF abszorpciós spektruma különböző Mg2+ ion koncentrációk mellett ([D]0=10 M)

Az egyes spektrumokat felbontva két speciesz (D és MgD2+) spektrumának az összegére Ks =
110 M-1-nek adódott.
Az illesztés során felhasznált k értékeket a fluoreszcencia-élettartamok alapján becsültük
meg. A komplexálatlan, szabad forma élettartamának méréséhez [D]0 = 2,5 M, míg a komplex
forma vizsgálatához [D]0 = 2,5 M és [Mg2+]0 = 10 mM koncentrációjú oldatokat alkalmaztunk. A
detektálási hullámhosszak az emissziós spektrumok alapján kerültek kiválasztásra (27. ábra). A
lecsengési görbék analízise alapján meghatározott élettartamok az 1. táblázatban vannak
összefoglalva.
1. táblázat – A lecsengési görbékre illesztett fluoreszcencia-élettartamok

D

ex

em

1 (ps)

1 (ps)

(nm)

(nm)

(rel. amplitúdó)

(rel. amplitúdó)

470

65 (9%)

376 (91%)

510

97 (7%)

383 (93%)

630

-

376 (100%)

535

3570 (100%)

-

378
2+

MgD

473
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Ahogy az 1. táblázatból látható a szabad festék N*  PT* két-állapotú rendszerét jellemző
kinetikai paraméterek meghatározására készülékünk időfelbontása nem volt alkalmas (630 nm-en
csak egy exponenciálissal volt illeszthető, elméletileg negatív és pozitív amplitúdókkal kellett volna
D*

illesztenünk az adatokat ezen hullámhosszon).110 k τ

paraméter becsléséhez a 470 nm-en mért,

intenzitás súlyozott fluoreszcencia-élettartamot használtuk

1
k = τ̄ =
D*
τ

∑ A i τi
i

∑ A i τ 2i

(49a)

i

és
MgD2+*

kτ

1
=τ

(49b)

27. ábra - A DEA3HF emissziós spektruma különböző Mg2+ ion koncentrációk mellett (ex=427 nm; [D]0=10
M), a normál formából (N*) és fototautomer formából (PT*) származó emisszió jelölve

A Xe ívlámpával bevilágított minta abszorpciós spektrumát minden percben rögzítettük (28.
ábra). Az így mért adatokat felbontottuk D reakciójának vizsgálata esetén kettő (D-P), míg MgD2+
esetén három komponensre (D-MgD2+-P), majd a Lambert–Beer-törvényt felhasználva illesztettük
az ismeretlen paramétereket, a (34)-(35) és (43)-(45) differenciálegyenlet-rendszerek numerikus
megoldását felhasználva. Végül, a (36) és (46) egyenletek szerint kiszámítottuk a fotooxidációs
reakció kvantumhasznosítási tényezőjét. Az illesztés eredményeit a 2. táblázatban foglalom össze.
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28. ábra – A Xe ívlámpával bevilágított minták abszorpciós spektrumai: (a) [D]0 = 10 M; (b) [D]0 = 10 M és
[Mg2+]0 = 10 mM
2. táblázat – D és MgD2+ fotooxidációs reakciójának sebességi együtthatója (kox) és kvantumhatásfoka (ox)

kox (min-1)

ox (-)

D

2,4 × 107

1,5 × 10-4

MgD2+

3,9 × 107

2,3 × 10-3

Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a [Mg2+-DEA3HF] komplex nagyobb fotooxidációs
kvantumhasznosítási tényezője - a DEA3HF-hoz hasonlítva - a hosszabb gerjesztett állapotú
élettartamnak tudható be.

4.5 Összefoglalás
Összefoglalva a 3-hidroxiflavonon és annak 4'-dietilamino-származékán végzett munkát
megállapíthatjuk, hogy a két vegyületnek azonos mechanizmussal, egy cikloaddícióval történik a
fotoxidációs reakciója. A legvalószínűbb közbenső terméknek egy endoperoxid szerkezetet
javasoltunk,

számításaink

alapján

az

irodalomban

javasolt

exohidroperoxid

kialakulása

valószínűtlen. A dialkilamino szubsztituens jelentős hatással van a fotooxidációs reakció
energetikai viszonyaira. Gerjesztett állapotban a töltésátviteli karakterű DEA3HF reakciójának első
lépésére egy 70 kJ/mol-os gátat kaptunk, míg a 3HF esetén 38 kJ/mol-os gátat kvantumkémiai
számítások

alapján.

Elméleti

eredményeink

összhangban

kvantumhasznosítási tényezővel, míg a 3HF esetén
DEA 3 HF

fotostabilitást mutat, Φ ox

vannak

a

reakciót

jellemző

Φ 3oxHF ≈0,001,111 a DEA3HF fokozott

=0,00015. A [Mg2+-DEA3HF] komplexnek a fotostabilitása kisebb,

ennek egyik oka vélhetően hosszabb élettartamú gerjesztett állapotában keresendő.
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Számításaink alapján a 3-hidroxiflavonok fotoátrendeződési reakciójának első lépésében
fontos szerepet játszanak nagy energiájú triplett állapotok. Ez két módon lehetséges, az egyik,
hogy magas rezgési állapotokon keresztül történik a reakció kezdő lépése, a másik lehetőség,
hogy az indító lépés az ISC után kialakuló magasabb triplett állapotból (T n, n>1) történik,
versenyezve a belső konverzióval. Elméleti számításaink alapján az irodalomban javasolt epoxi
szerkezet kialakulása nem szükséges a reakció lejátszódásához.
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5. A 4-piperidinil-1,8-naftálimid TICT állapotának vizsgálata
Jelen fejezetben a doktori értekezésemben szereplő másik nagy vegyületcsalád, az 1,8naftálimidek gerjesztett állapotú folyamatait, pontosabban gerjesztett állapotának dezaktivációs
mechanizmusait

fogom

tárgyalni.

A

vegyületcsalád

gerjesztett

állapotaival

és

azok

dezaktivációjával foglalkozó irodalmak áttekintése után ismertetem a lecsengési mechanizmus
tanulmányozására irányuló kísérleti és elméleti munkánkat. A fluoreszcencia-élettartam méréseket
a University of Amsterdam Molecular Photonics csoportjában végeztem egy LaserLab-Europe
Access Project pályázat keretében.

5.1 Az 1,8-naftálimid-származékok fotokémiai és fotofizikai
tulajdonságai
A 4-es helyzetben elektronküldő szubsztituenssel ellátott 1,8-naftálimidek fontos, gyakran
alkalmazott fluoreszcens jelzőanyagok. A naftálimidvázon lévő karbonilcsoportok elektronszívó és
a 4-es helyzetben lévő szubsztituens elektronküldő tulajdonsága következtében úgynevezett pushpull (elektron vonzó/taszító) elektronrendszert alkotnak, ennek következtében gerjesztett
állapotban fokozott töltésátviteli (CT, charge transfer) jelleggel bírnak. Ebből fakadóan a
fluoreszcencia hullámhosszuk és a fluoreszcencia kvantumhasznosítási tényezőjük érzékeny a
mikrokörnyezet polaritására. Ezt kihasználva fluoreszcens próbaként és kemoszenzorként112,113 is
bizonyított

már

alkalmazhatóságuk

kationok,114,115

anionok116

és

kis

biomolekulák117,118

kimutatására, és protein–protein kölcsönhatások dinamikájának jellemzésére.119,120

29. ábra – A vizsgált 1,8-naftálimid-származékok szerkezeti képleti, NI és NIPi
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Amennyiben az alapvegyületet (1,8-naftálimid) szubsztituáljuk egy gyenge elektronküldő vagy
elektronszívó szubsztituenssel, akkor gyenge fluoreszcenciát tapasztalunk apoláris oldószerekben.
A fluoreszcencia kvantumhasznosítási tényező megnövekszik poláris, aprotikus oldószerekben, és
tovább növekszik protikus oldószerekben. A domináns kioltó mechanizmus ezen vegyületek esetén
a spinváltó átmenet (ISC). Apoláris közegben az S1 és T2 állapotok egymáshoz közel vannak, az
oldószer polaritását növelve és hidrogénkötés-donor oldószert alkalmazva az S 1 állapot energiája
csökken, míg a T2 állapoté nő, ezáltal az ISC valószínűsége csökken.121
Erős elektronküldő szubsztituenst kapcsolva az alapvegyületre 4-es helyzetben kedvezőbb
fotofizikai tulajdonságokat tapasztalunk. A vegyület fényelnyelése – S 0→S1 átmenete – a látható
tartományba kerül.122,123,124,125 A legtöbb esetben a fluoreszcencia kvantumhasznosítási tényező nő,
a nagyobb energia különbség az S1 és T2 állapotok között az ISC visszaszorulását
eredményezi.122,124 A gerjesztés erős töltésátviteli karakterűvé válik köszönhetően a push-pull
szerkezetnek.126 A gerjesztett állapotú speciesz stabilizálódik poláris, különösen protikus, poláris
oldószerekben, amit a fluoreszcencia-maximum vöröseltolódása jelez.
A megnövekedett gerjesztett állapotbeli dipólusmomentum egy erősebb fotoindukált
elektromos teret eredményez, ami segítheti egy a fluoreszcenciát kioltó mechanizmus
lejátszódását, a fotoindukált elektrontranszferét (PET, photoinduced electron transfer).127 A PET
kihasználásán számos naftálimid alapú fluoreszcens kemoszenzor alapszik. 128 Ezekben általában
az 1,8-naftálimid-vázon 4-es helyzetben amino, elektronküldő szubsztituens van, amelyhez egy
távtartón (alifás láncon) keresztül kapcsolódik a receptor egység.128 Az analit általában egy kation,
melynek kötődése a receptor egységen (gyakran kelát komplexképzés által) árnyékolja a kialakuló
elektromos teret, és így gátolja a PET lejátszódását. 127,128 Megfelelő szubsztituenseket alkalmazva
ionok jelenlétében megnövekedett fluoreszcenciát tapasztalhatunk a PET blokkolása révén.113
A 4-es helyzetben nagyobb térkitöltésű elektronküldő csoporttal ellátott 1,8-naftálimidek
esetén több tanulmányban javasolták már a twisted intramolecular charge transfer (TICT)
gerjesztett állapot (szubsztituens elfordulásával járó) kialakulását. 129,130 A. Prassana de Silva 4-es
helyzetben morfolinocsoporttal ellátott 1,8-naftálimidekre valószínűsítette a TICT speciesz
képződését.129 A TICT állapot lehet fluoreszcens, erre példa a sztirén és a fenoxicsoportok
szubsztitúciója egy elektronküldő csoporton keresztül a 4-es vázatomhoz. 131,132 A TICT állapot lehet
sötét - sugárzásmentes -, fotonemisszió abból nem vagy csak kis hatásfokkal történik. Így a CT
állapotból kialakuló TICT állapot képződésének gátlásával a fluoreszcencia erősödését
tapasztalhatjuk.133 Több fluoreszcens kapcsolót írtak már le, amely ezen a mechanizmuson
alapszik, és polaritás-119,120, illetve viszkozitáspróbaként működik.134 A TICT állapot képződését
aggregáció is blokkolhatja, ami aggregáció indukált emisszióhoz (AIE) vezet, a jelenségét 1,8naftálimid-származékok esetén is megfigyelték.135,136,137,138
Számos 1,8-naftálimid-származék fotofizikai tulajdonságait értelmezték már két egymásba
alakuló CT és TICT állapot alapján, de egy széleskörű, átfogó vizsgálatot a 4-es helyzetben
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szubsztituált 1,8-naftálimidek TICT állapotáról nem találtunk az irodalomban. A TICT vizsgálatának
céljából az N-propil-4-piperidinil-1,8-naftálimidet (NIPi) választottuk, mint modellvegyületet,
referencia vegyületnek pedig az N-propil-1,8-naftálimidet (NI) (29. ábra). A fluoreszcencia
lecsengési görbék analízisével meghatároztuk CT→TICT átalakulás sebességi paraméterét,
vizsgáltuk a polaritás és a viszkozitás arra gyakorolt hatását. A sebességi paraméter
hőmérsékletfüggéséből pedig meghatároztuk az átalakulás gátját, illetve az azt befolyásoló
paramétereket. Elméleti számítások alapján pedig az elfordulás irányára javaslatot tettünk.

5.2 Anyagok és módszerek

5.2.1 Anyagok

A NI és NIPi az irodalomban leírt módszerrel lett szintetizálva a BME Szerves Kémia és
Technológia Tanszékén.139,140 A vizsgálatok során használt acetonitrilt (MeCN), propionitrilt (EtCN),
butironitrilt (PrCN), valeronitrilt (BuCN), kaprilonitrilt (HepCN), etilénglikolt (EG), metanolt (MeOH)
és etanolt (EtOH) a Sigma-Aldrichtól vásároltuk. Az MeCN kromatográfiás tisztaságú volt, míg az
MeOH és EtOH spektroszkópiai tisztaságú, ezen oldószereket további tisztítás nélkül használtuk. A
többi nitrilből és EG-ból kevert fázisú (alumíniumoxid - aktívszén) oszlopkromatográfiás tisztítással
távolítottuk el a detektálható luminszcens komponenseket.

5.2.2 Spektroszkópiai kísérletek

Az abszorpciós spektrumokat Agilent 8453 diódasoros fotométerrel, míg az emissziós
spektrumokat Perkin-Elmer LS50-B fluoreszcencia spektrométeren rögzítettük. Az időfelbontásos
fluoreszcencia kísérletek során a gerjesztő impulzusokat egy frekvenciakettőzött Ti:zafír
lézerrendszer (Chameleon Ultra, Coherent) szolgáltatta, a lézert a NI vizsgálata során 700 nm-re,
míg a NIPi mérése során 820 nm-re hangoltuk, így nyertünk 350 és 410 nm-es gerjesztő
impulzusokat. Pulzusválasztóval (pulse picker) csökkentettük az ismétlési frekvenciát 80 MHz-ről 8
MHz-re. Az emissziós jelet egy monokromátoron (Newport CS260-02) keresztül juttattuk a
fotoelektron-sokszorozóba (PMT, Hamamatsu). A teljes lézerrendszer válaszfüggvénye (IRF,
instrument response function) 20-25 ps félértékszélességű (fwhm) volt. Termosztálható mintatartót
alkalmaztunk az etilénglikolban végzett hőmérsékletfüggő mérések során. Továbbá folyékony
nitrogénes kriosztátot használtunk a 77 K-en, oldószer üvegben (EtOH:MeOH, 4:1) végzett
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mérésekhez. A kísérletek során az oldott anyag koncentrációja minden esetben 10 M volt, a
méréseket 1 × 1 cm-es kvarcküvettában végeztük.

5.2.3 Módszerek

Dipólusmomentum-változás
Az alap és gerjesztett állapot közötti dipólusmomentum-változást () kísérleti úton
meghatározhatjuk az (4) Lippert-Mataga egyenlet, segítségével a vegyületek szolvatokróm
tulajdonságát vizsgálva. Mivel a változás meghatározása a Stokes-eltolódásból történik, a módszer
csak a sugárzásos átmeneteket kísérő töltéseloszlás változásáról ad információt. A vizsgálatokat
célszerű egy oldószercsalád homológ sorában végezni, ilyen módon minimalizálva az
oldószerspecifikus kölcsönhatások szerepét az eredményekben. Ezen okból az 1,8-naftálimidek
dipólusmomentum-változásának vizsgálatát nitrilek homológ sorában végeztük.
Az (5) egyenletben szereplő Onsager-rádiuszt, a0 kvantumkémai számítások segítségével
határoztuk meg. A 0,001 elektron/Bohr3 elektronsűrűségű kontúron belüli térfogat gömb-ekvivalens
sugarához hozzáadtunk 0,5 Å-t, mivel ez az ajánlott érték SCRF (self consistent reaction field)
számításokhoz.91
Fluoreszcencia kvantumhasznosítási tényező meghatározása
Az 1,8-naftálimid-származékok fluoreszcencia kvantumhatásfokát (s) kinin-szulfát oldat (0,1
M H2SO4-ban) referenciát használva határoztuk meg, alkalmazva a standard formulát:141

I s (~
ν)d~
ν n2org
∫
Φ s=Φ ref
∫ I ref (~ν)d ~ν n2vÍz

A ref
As

(50)

A (50) egyenletben ref (=0,53)142 a kinin-szulfát fluoreszcencia kvantumhatásfoka, A a gerjesztési
hullámhosszon mért abszorbanciát jelöli (A<0,1) és n az adott közeg törésmutatóját (refraktív
index) jelöli.
Elméleti számítások
Elméleti számításokat végeztünk a TICT állapot képződésének vizsgálata és az Onsagersugarak meghatározása céljából a Gaussian09 programcsomagot használva. 91 A minimális
energiájú geometriákat három lépésben számítottuk ki. Először konformációanalízist végeztünk a
Marvin Beans programban (v. 16.4.25.0) implementált MMFF94 (Merck Molecular Force Field)
erőteret használva. A második lépésben optimáltuk a legkisebb energiájú konformert, és azokat
melyek energiája hozzá képest 8 kJ/mol-on belül volt a PM6-D3H4 diszperzió-korrigált, szemiempirikus funkcionállal a MOPAC2016 program segítségével. 143,144 Végezetül, az így kapott
minimális energiájú konformer szerkezetét optimáltuk DFT szinten a PBE0 funkcionált alkalmazva
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a 6-31++G** bázison.145,146 A számítások során oldószermodellt nem használtunk, számításainkat
vákuumban végeztük.
A TICT átalakulás vizsgálatára vonatkozó számítások során a 29. ábrán definiált  dihedrális
szög 10 °-onkénti rögzítése mellett optimáltuk a geometriákat. A gerjesztett állapotú energiákat
hasonló módon, TD-DFT szinten számoltuk az S1 felületen.

5.3 Eredmények

5.3.1 A szolvatokróm jelleg és a viszkozitás hatásának vizsgálata

A NI és a NIPi abszorpciós és fluoreszcencia-színképei a 30. ábrán láthatóak. A NI
spektrumaiban rezgési finomszerkezet mutatkozik. Továbbá, NI abszorpciós és emissziós
spektrumai közel tükörképei egymásnak, ami arra utal, hogy a relaxált S 1 állapotú geometria csak
kis mértékben változik az alapállapotú geometriához képest. Utóbbi feltételezést erősíti a
kismértékű

Stokes-eltolódás,

alapvegyülethez.

ami

csak

~3450

cm -1

–

hasonlóan

az

1,8-naftálimid

147

30. ábra – NI és NIPi abszorpciós (balra) és emissziós (jobbra) spektrumai acetonitrilben, c=10 M, NI:
ex=340 nm, NIPi: ex=405 nm

Az elektronküldő piperidinil szubsztituens a naftálimid 4-es helyzetében jelentős hatással van
a vegyület gerjesztett állapotára. Ahogy a 30. ábra mutatja, az S 0→S1 gerjesztéshez tartozó
abszorpciós maximum 331 nm-ről 405 nm-re tolódott, ami jelzi a gerjesztett állapot stabilizálódását
a piperidinilcsoport és az 1,8-naftálimid-váz elektronrendszerének erős csatolása miatt. Az
fluoreszcencia emissziós sáv pedig 375 nm-ről 535 nm-re tolódik, ami szintén a gerjesztett állapot
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stabilizálódására utal. A gerjesztett állapot relaxációs energiája is nő a piperidinil szubsztitúcitól, a
Stokes-eltolódás 3450 cm-1-ről 6000 cm-1-re változott.
A naftálimid-származékok szolvatokróm tulajdonságát nitrilek homológ sorában végeztük, így
minimalizálva az oldószerspecifikus kölcsönhatásokból eredő különbségeket az eredményeinken.
A spektrális sávok adatai, a fluoreszcencia kvantumhasznosítási tényezők, az elméleti
számításokból nyert, az alapállapotra vonatkozó dipólusmomentumok és azok mért változása ( )
a 3. táblázatban vannak összefoglalva. A 31. ábrán látható a Stokes-eltolódások Lippert–Matagaábrázolása. A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy NI radiatív gerjesztett állapota nem
töltésátviteli jellegű ( = 5,35 D), míg a piperidinil szubszitúció hatására NIPi sugárzásos
gerjesztett állapotában (CT állapot) számottevő a töltéseloszlás megváltozása (  = 10,4 D). NIPi
kvantumhasznosítási tényezője nő a polaritás csökkenésével, ami arra utal, hogy a töltésátvitel
jellegű sugárzásos gerjesztett állapota egy még polárisabb, sötét, deaktivációs úton csenghet le.
3. táblázat - A NI és NIPi nitrilekben mért spektrális adatai, az Onsager-sugár és az alapállapotú
dipólusmomentum (elméleti számítások alapján), illetve a Lippert–Mataga-analízis eredménye

Oldószerek
MeCN
NI

NIPi

EtCN

PrCN

BuCN

HepCN

abs/em (nm) 331/375 332/375 332/379 332/374 332/374
fl (-)

0,023

0,017

0,013

0,012

0,015

abs/em (nm) 405/535 405/532 405/529 404/525 404/524
fl (-)

0,043

0,069

0,11

0,17

0,32

a0

g



(Å)

(D)

(D)

4,65

3,91

5,35

5,74

7,52

10,4

31. ábra – A NI és NIPi nitrilekben mért Stokes-eltolódása Lippert–Mataga-ábrázolásban
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A viszkozitás hatását NI és NIPi spektrális jellemzőire etilénglikolban (EG) vizsgáltuk a
hőmérsékletet 10 °C-tól 70 °C-ig változtatva. Az EG viszkozitása nagy mértékben függ a
hőmérséklettől, 10 °C-on 34,8 cP, míg 70 °C-on 4,0 cP. 148 Ahogy az a 32. ábrán látható, a
hőmérséklet növelésével NIPi fluoreszcencia-intenzitása csökken, az emissziós spektrum alakja
nem változik. A változás több hatás eredője lehet: a CT→TICT átalakulás energiagátja csökken a
közeg viszkozitásának csökkenésével, illetve a hőmérséklet növekedésével gyorsul a folyamat.
Ezek az eredmények is felvetik, hogy a gerjesztés után közvetlenül kialakuló CT állapot egy sötét
TICT állapotba alakulhat át, hiszen a viszkozitás csökkenése kedvez a TICT állapot
kialakulásának.9 A NI esetében szintén az intenzitás csökkenését tapasztaltuk a hőmérséklet
növelésével, de ez jóval kisebb mértékű volt.

32. ábra - A NIPi fluoreszcencia spektrumai EG-ban különböző hőmérsékleteken, c=10 M, ex=405 nm

5.3.2 A fluoreszcencia lecsengések dinamikája a polaritás és viszkozitás
függvényében
NI és NIPi gerjesztett állapotában lejátszódó folyamatok mélyebb megértése céljából
fluoreszcencia-élettartam méréseket végeztünk. Az élettartamokat egy TCSPC (time-correlated
single photon counting, időkorrelált egyfoton-számlálás) lézerrendszer segítségével határoztuk
meg. A vizsgálatok során szisztematikusan változtattuk az oldószer polaritását - nitrilek homológ
sorát alkalmazva - és viszkozitását - EG-ban a hőmérséklet változtatásával -, ilyen módon
vizsgálva azok hatását a gerjesztett állapotú folyamatok dinamikájára. A hőmérséklet növelésével
az EG viszkozitása erősen csökken, ami kedvez a TICT állapot kialakulásának.9 A közeg polaritása
is enyhén csökken a hőmérséklet növelésével, ami a TICT képződésnek kedvezőtlen, hiszen a
stacionárius kísérletekből arra következtettünk, hogy a sötét állapot jóval polárisabb, mint a CT (5.
táblázat). A polaritás hatása, mint látni fogjuk elhanyagolhatóan kicsi.
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NI és NIPi biexponenciális függvényekkel jól leírható fluoreszcencia-lecsengést mutat
nitrilekben, ami két egymásba alakuló állapot létezésére utal. EG-ban csak a NIPi esetén mértünk
biexponenciális lecsengési görbéket, a NI lecsengése monoexponenciálisnak bizonyult. A NIPi
lecsengési görbéit öt különböző hullámhosszon (500, 520, 540, 570, 600 nm) mértük, a NI-ét pedig
3 különböző hullámhosszon (370, 380, 400 nm). Mindkét anyag különböző hullámhosszon mért
görbéit azonos időállandókkal és relatív amplitúdókkal tudtuk illeszteni megfelelő jósággal (2<1,3),
ami azt jelenti, hogy egy sugárzásos specieszt detektáltunk csak. Ezt demonstrálja az
időfelbontásos fluoreszcencia-kísérletünk, ahol a sáv alakja és maximumának helye nem változik
különböző késleltetési idők mellett (33. ábra).

33. ábra - A NIPi MeCN-ben mért időfelbontásos fluoreszcencia spektruma. c=10 M, ex=410 nm

4. táblázat – A nitrilekben mért fluoreszcencia-lecsengési görbék illesztett paraméterei, amplitúdók ( A) és
időállandók (), NI esetén em=370 nm, NIPi esetén em=540 nm

MeCN

NI
NIPi

EtCN

PrCN

BuCN

HepCN

A (%)

 (ns)

A (%)

 (ns)

A (%)

 (ns)

A (%)

 (ns)

A (%)

 (ns)

99,0

0,151

99,6

0,093

99,7

0,083

99,5

0,092

99,5

0,097

1,0

1,073

0,4

1,357

0,3

1,404

0,5

1,441

0,5

1,455

97,2

1,261

82,0

2,387

82,1

3,477

52,4

3,272

2,8

8,371

18,0

3,475

17,9

4,727

47,6

4,411

100,0

6,260
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5. táblázat – EG-ban különböző hőmérsékleteken mért fluoreszcencia-lecsengési görbék illesztett
paraméterei, amplitúdók (A) és időállandók (), NI esetén em=370 nm, NIPi esetén em=540 nm

NI

NIPi

T

viszkozitás148

Dielektromos
állandó149









(K)

(cP)

(-)

(ns (%))

(ns (%))

(ns (%))

(ns (%))

283

34,8

43,5

1,329 (100,0)

-

6,508 (0,8)

0,143 (99,2)

293

22,0

41,3

1,218 (100,0)

-

6,477 (1,1)

0,107 (98,9)

303

14,5

39,3

1,057 (100,0)

-

6,446 (0,8)

0,083 (99,2)

313

10,0

37,3

0,944 (100,0)

-

6,355 (0,8)

0,071 (99,2)

323

7,2

35,4

0,844 (100,0)

-

6,315 (0,7)

0,060 (99,3)

333

5,3

33,6

0,750 (100,0)

-

6,260 (0,8)

0,056 (99,2)

343

4,0

31,9

0,680 (100,0)

-

6,233 (0,9)

0,052 (99,1)

A

fluoreszcencia-lecsengési

görbék

nitrilekben

mért

illesztési

paraméterei

alapján

megállapíthatjuk, hogy NIPi sokkal érzékenyebb a közeg polaritására NI-hez képest (4. táblázat,
34. ábra). A NIPi esetén mért lassú komponens aránya nő a polaritás csökkenésével, ez
alátámasztja a feltételezést, hogy a sugárzásmentes gerjesztett állapota NIPi-nek erősebb
töltésátviteli karakterű, mint a sugárzásos gerjesztett állapota. A HepCN-ben (legapolárisabb
alkalmazott oldószer) mért fluoreszcencia-lecsengés már egy komponenssel is jól illeszthető volt.
Az EG-ban mért fluoreszcencia-élettartamok alapján megállapíthatjuk, hogy a gerjesztett állapotú
NIPi lecsengésében a gyors komponens időállandója csökken a viszkozitás csökkenésével,
tovább erősítve a feltételezést, hogy a sugárzásmentes gerjesztett állapota NIPi-nek egy TICT
állapot (35. ábra).

34. ábra - A NIPi fluoreszcencia lecsengési görbéi MeCN-ben és HepCN-ben, c=10 M, ex=410 nm
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35. ábra - A NIPi EG-ban mért fluoreszcencia lecsengési görbéi különböző hőmérsékleteken; Beszúrt
diagram: a kezdeti szakasz kinagyítva; c=10 M, ex=410 nm

5.3.3 Kinetikai analízis
A NIPi-re vonatkozó kísérleti eredmények összhangban vannak az úgynevezett két állapotú
rendszerre felírható kinetikai sémával (36. ábra).
.

36. ábra – A NIPi gerjesztett állapotú folyamatainak kinetikai sémája

Az egyes elemi reakciólépések sebességi paraméterei meghatározhatóak a következő
elsőrendű differenciálegyenlet-rendszer megoldásával.

d c (t )
= K c( t)
dt

(51)

ahol K mátrix a sebességi együtthatók mátrixa,

K=

(

−k x k −1
k 1 −k y

)

(52)

és

k x =k C + k 1

(53)

k y =k T + k−1

(54)

és c(t) vektor a gerjesztett állapotú specieszek koncentrációit tartalmazza,
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( )

c (t)=

c c (t)
cT (t)

(55)

Az egyenletekben szereplő C és T indexek a CT és TICT állapotokat jelölik.
Amennyiben integráljuk az (51) egyenletet az idő szerint, a következő összefüggést kapjuk,

c (t)=exp(K t )c 0

(56)

ahol c0 a koncentrációk vektora t=0-ban.
A kísérletileg meghatározott fluoreszcencia-élettartamok az (52) mátrix sajátértékeinek
negatív reciprokai, - a homogén, elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek megoldása alapján. Az
(52) mátrix karakterisztikus egyenletét megoldva a sajátértékekre a

−k −k ∓√ 4 k 1 k −1+ k x −2 k x k y +k y
1
- τ =λ1,2 = x y
1,2
2
2

2

(57)

összefüggést írhatjuk fel.
Amennyiben kifejtjük az (56) egyenletrendszert a mátrixexponenciális számításával
feltételezve, hogy cT(0) = 0, akkor a következő egyenleteket kapjuk az egyes gerjesztett állapotú
specieszek koncentrációjának időbeli fejlődésére.150

−k −λ
k +λ
c C (t)=( λ x−λ 2 eλ t + λ x−λ1 e λ t )c 0,C =(aC ,1 e−t / τ +a C ,2 e−t / τ )c 0,C
1
2
1
2
1

2

1

2

(58)

és

k1
k1
c T (t )=( λ −λ
e λ t− λ −λ
e λ t ) c0, C =aT (e−t / τ −e−t / τ )c 0,C
1
2
1
2
1

2

1

2

(59)

Mivel jelen esetben a TICT állapot sötét, (59)-ben aT=0, a lecsengési görbékre illesztett relatív
amplitúdók (AC,1, AC,2) aránya megegyezik az (58) egyenletben szereplő preexponenciálisok (ac,1,
ac,2) arányával. Továbbá, az illesztésekből nyert időállandók negatív reciprokai megfelelnek K
mátrix sajátértékeinek, ezek alapján (60) egyenletből meghatározhatjuk kx-et.

aC ,1 −k x −λ2 A C ,1
=
=
aC ,2
k x + λ1
A C ,2

(60)

A 36. ábrán lévő kinetikai séma négy sebességi paramétere közül kC közvetlenül
meghatározható. Amennyiben feltételezésünk igaz, miszerint a gerjesztett állapotban kialakuló
sötét állapot egy TICT speciesz, akkor befagyasztott oldatban - ahol a piperidinilcsoport rotációja
gátolt - egy monoexponenciális fluoreszcencia lecsengést kell mérnünk. Ahogy a 37. ábrán látható,
4:1 arányú EtOH-MeOH elegyben szobahőmérsékleten szintén biexponenciális lecsengést
mértünk. Míg az oldatot (ami üvegesen fagy, transzparens a látható tartományban) 77 K-re lehűtve
monoexponenciális lecsengést tapasztaltunk 9,68 ns-os időállandóval. Ezen időállandó reciprokát
tekintettük kC sebességi együttható becsült értékének.
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37. ábra – A NIPi szobahőmérsékleten és 77 K-en mért fluoreszcencia lecsengési görbéi 4:1 EtOH-MeOH
elegyben, c=10 M, ex=410 nm

A kC és kx ismeretében a (53) egyenlet alapján meghatározhatjuk k1-et. Az (57) egyenletek
alapján pedig felírhatjuk a következő összefüggést,

λ 1+λ2 =−k x −k y

(61)

ami alapján meghatározhatjuk ky-t. (57) egyenleteket rendezve k-1-re azt kapjuk, hogy

k x k y +k x λ 1 +k y λ 1+ λ21 k x k y + k x λ 2+ k y λ2 + λ22
k −1=
=
k1
k1

(62)

Végezetül kT sebességi paramétert meghatározhatjuk (54) egyenletből.
A meghatározott sebességi paramétereket 6. és 7. táblázatokban foglalom össze. k1
sebességi paraméter értéke csökken az oldószer polaritásának csökkenésével nitrilekben. Az EG
viszkozitásának csökkenésével pedig az átalakulás gyorsul, ahogy az várható a TICT állapot
képződése esetén. kT paraméter értéke minimális érzékenységet mutat az oldószer polaritására,
és érzéketlen a közeg viszkozitására. A kinetikai analízis eredményei is megerősítik a
feltételezésünket, hogy NIPi gerjesztett állapotában egy CT→TICT átalakulás van jelen.
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6. táblázat – A NIPi sebességi paraméterei EG-ban különböző hőmérsékleteken

T (K)

k1 (ns-1)

k-1 (ns-1)

kT (ns-1)

283

6,8

0,053

0,15

293

9,2

0,10

0,15

303

12

0,091

0,16

313

14

0,11

0,16

323

16

0,12

0,16

333

18

0,14

0,16

343

19

0,16

0,16

7. táblázat - A NIPi sebességi paraméterei a nitrilek homológ sorában

Oldószer
MeCN

EtCN

PrCN

BuCN

0,671

0,292

0,171

0,165

k-1 (ns )

0,018

0,009

0,005

0,009

kT (ns-1)

0,120

0,303

0,220

0,255

k1 (ns-1)
-1

A CT→TICT átalakulást jellemző k1 paraméter Arrhenius-ábrázolása az EG-ban végzett
mérések alapján nem ad egyenest (38. ábra). Ennek vélhetően az oka, hogy az oldószer
viszkozitása nagy mértékben változott a mérés során, azt figyelembe kell venni az aktiválási gát
meghatározásakor. A k1 és k-1 paraméterek aránya (k1/k-1) viszont csak kismértékben változott,
ennek vélhetően az az oka, hogy az oldószer polaritása közel állandó a vizsgált hőmérséklettartományban.

38. ábra – A NIPi EG-ban mért k1 sebességi paraméterének Arrhenius-ábrázolása, a négyzetek a kísérletileg
meghatározott k1 paramétereket jelölik, míg a piros görbe a (68) egyenlet az illesztett paraméterekkel
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Végig gondoltuk azt a lehetőséget, hogy a k1 Arrhenius-ábrázolásának nemlinearitása
oldószer-relaxációs folyamatokból ered, és csak egy mérési artifaktum. Ezt ki lehet zárni, mivel az
EG longitudinális relaxációs ideje szobahőmérsékleten ~10 ps, 151,152 és k1 sebességi együttható
reciprokának értéke 293 K-en egy nagyságrenddel nagyobb (k1 = 9,2 ns-1).
A CT→TICT átalakulásra jellemző aktiválási gát (Ea) közelíthető három tag összegével,153

Ea≈ E0 +E visc + E pol

(63)

ahol E0 az úgynevezett 'valódi' (intrinsic) gát, Evisc a közeg viszkozitásából származó
energiajárulék, és Epol a közeg polaritásából eredő járulék. Az Arrhenius-ábrázolás nemlinearitása
fakadhat (63) egyenlet utolsó két tagjának hőmérsékletfüggéséből.
A viszkozitástól függő tagot, Evisc azzal a munkával közelítettük, ami egy viszkózus közegben
saját tengelye körül forgó lemez mozgásához szükséges,154
R

Evisc (T )≈η(T )b=2 π η(T )∫ r 2
0

∂v
Δ Φ dr
∂z

(64)

Az (64) egyenletben  a dinamikus viszkozitás, T a hőmérséklet, r a lemez (piperidinilcsoport)
sugara, v egy sebességkomponens, z egy polár koordináta (a forgás tengelye) és  a 29. ábrán
definiált dihedrális szög. b-vel jelöltük az egyenletben szereplő integrál szorzatát 2-vel, és azt
konstansnak tekintettük. Az 5. táblázatban szereplő viszkozitás adatok alapján a viszkozitásra
jellemző tag az aktiválási gát képletében – (63) egyenlet - 343 K-en 11%-a a 283 K-en lévő
értéknek.
A közeg polaritásától függő tagot, Epol a CT→TICT reakció átmeneti állapotának (TS) és a
kezdeti CT állapot szolvatációs energiáinak különbségeként becsültük – (65) egyenlet.

E pol (T )=E solv ,TS (T )−E solv ,CT (T )

(65)

A szolvatációs energiát egy gömb alakú üregben lévő dipólus () és az Onsager-féle
reakciótérnek (R) a kölcsönhatásaként közelítettük.155

Esolv (T )=-

1
μ R(T )
2

(66)

ahol az Onsager-féle reakcióteret a következő képlettel számíthatjuk,

R(T )=

2[ ϵ(T )−1]μ
[2ϵ(T )+1]a3

(67)

ahol  a közeg dielektromos állandója és a az Onsager-rádiusz.
A CT és TS állapotokhoz tartozó dipólusmomentumokat a szolvatációs energia számítása
során TD-DFT szintű számításokból kaptuk meg. (39. ábrán a =45°-hoz (CT) és -5°-hoz (TS)
tartozó dipólusmomentumok). Ezek alapján Epol(283 K) és Epol(343 K) közötti különbség mindössze
~0,2 kJ/mol, ezért Epol hőmérsékletfüggését elhanyagoltuk a módosított Arrhenius-egyenletben,
amely a következő alakba írható,
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ln k =

−E0 −E pol −η(T )b
+
+ln A .
RT
RT

(68)

(68) egyenletben R az egyetemes gázállandó és b paraméter (dimenziója kJ/(cP mol)) értéke
pedig a forgó egység alakjától, az elfordulás szögétől és sebességétől függő konstans. Ahogy a
38. ábrán láthatjuk, a (68) egyenletettel jó illeszkedést kapunk mérési adatainkra. Az illesztés
paramétereire ln A = 26,07, E0+Epol = 6,64 kJ/mol és b = 0,0415 kJ/(cP mol) adódott.

5.3.4 Kvantumkémiai számítások

A NIPi gerjesztett állapotban történő CT→TICT átalakulásának mechanizmusát vizsgáltuk
elméleti módszerekkel DFT és TD-DFT szinteken. Az alapállapotban konformáció-analízis után
azonosított minimális energiájú konformerből indítva az S 1 elektronállapotú geometria optimálását
csak kismértékű változást tapasztaltunk a szerkezeten. A piperidinilcsoport  dihedrális szöge (29.
ábra) az alapállapotban számolt 46,1°-ról S 1 állapotban 43,7°-ra változott, a dipólusmomentum
pedig 7,6 D-ról 12,2 D-ra nőtt. Ez a szerkezet megfeleltethető a fluoreszcens CT speciesznek, amit
alátámaszt NIPi pozitív szolvatokromizmusa (polárisabb közegben vörös eltolódás), melyet nitrilek
homológ sorában észleltünk.
A CT→TICT átalakulás potenciális energia-felületét/görbéjét a  dihedrális koordináta mentén
számoltuk. A DFT és TD-DFT szintű számítások során a  dihedrális szöget 10°-onként
rögzítettük, és a többi koordinátát optimáltuk. Ilyen módon azonosítottuk a TICT állapotot  = -88°nál egy még tovább növekedett dipólusmomentummal, TICT = 17,7 D (39. ábra). Az állapot sötét
karakterét (nem-fluoreszcens) a kísérleti adatok mellett a számítások is alátámasztották, a TICT
állapot S1→S0 átmenetéhez tartozó oszcillátorerősség 0 volt, míg a CT specieszé 0,224.
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39. ábra – A CT→TICT átalakulásra vonatkozó kvantumkémiai számítások eredményei, felül a potenciális
energiagörbe, alul a dipólusmomentumok a  dihedrális koordináta mentén

Ahogy a 39. ábrán látható, a CT állapotból indulva nagyobb  dihedrális szögeknél az energia
monoton csökken, ami akár egy gátmentes átalakulásra is utalhat. Amennyiben összevetjük a  =
45°-hoz tartozó S1 elektronállapotú geometriát a  = 55°-hoz tartozóval, akkor a piperidinilcsoport
szék-kád konformáció változását vehetjük észre (40. ábra). Ennek oka valószínűleg sztérikus
hatásokban keresendő, az 1,8-naftálimid-vázon lévő protonok és a piperidinilcsoport protonjainak
taszításából eredően. A piperidinilcsoport gerjesztett állapotú hajló mozgását Verhoeven és
munkatársai

részletesen

vizsgálták

egy

piperidinilcsoport

elektrondonorból

és

egyéb
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elektronakceptor csoportokból álló molekulák esetén. 156 Ebben a tanulmányban a piperidinilcsoport
gerjesztett állapotú hajló mozgására 29 kJ/mol és 33 kJ/mol közötti aktiválási gátakat határoztak
meg.

40. ábra – A piperidinilcsoport gerjesztett állapotú szék-kád konformáció-változása

CT állapotból indulva a kisebb  dihedrális szögek irányában az energiának egy maximuma
van  = -5°-nál. Ennek a gátnak a nagysága 19,5 kJ/mol számításaink szerint, habár a kísérletileg
meghatározott gátja a CT→TICT átalakulásnak mindössze 6,64 kJ/mol. Ezek alapján
valószínűsíthető, hogy a CT állapotból indulva a piperidinilcsoport a kisebb  szögek irányába
fordul és így alakul ki a TICT speciesz. Ahogy a 39. ábrán látható, a dipólusmomentum a
CT→TICT átalakulás során csak kismértékben változik  = -35°-ig, majd hírtelen növekedésnek
indul, maximumot mutatva a TICT állapotban, ahol a piperidinilcsoport nitrogénatomja körül lévő
szén atomok már egy síkban vannak.
Az S1 felület lokális minimumain (CT és TICT specieszek) természetes kötőpálya analízist
(NBO

analízis,

natural

bond

orbital

analysis)

végeztünk,

ilyen

módon

jellemezve

a

piperidinilcsoport nitrogénje körüli elektronszerkezet változását. Az NBO analízis alapján a CT
specieszben a nitrogénatom kötőpályái a mellette lévő két piperidinil szénatommal sp 2,16 és sp2,17
hibridállapotban vannak, míg a naftálimidvázon lévő szénatommal sp1,78 hibridállapotban van. A
TICT speciesz esetén ezek a pályák közel tiszta sp 2 hibridállapotban vannak (sp1,98 , sp2,02 és
sp2,00). A magányos pár mindkét speciesz esetében tiszta p hibridállapotban van (> 99% mindkét
esetben).
Tanulságos megvizsgálni a határ TD-DFT pályák lokalizációját a CT és TICT specieszekben
(41. ábra). A CT speciesz legmagasabb betöltött molekulapályája (HOMO, highest occupied
molecular orbital) a piperidinilcsoport nitrogénjén és az aromás rendszeren, hasonló arányban van
lokalizálva. A legalacsonyabb betöltetlen molekulapálya (LUMO, lowest unoccupied molecular
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orbital) már nagyobb részt az aromás rendszeren található. A TICT speciesz esetén a HOMO
főképp a piperidinilcsoport nitrogénatomján lokalizált, míg a LUMO főképp az aromás rendszeren.
Ezen elméleti eredmények további bizonyítékot jelentenek, hogy a TICT állapotban fokozottabb az
elektronrendszer töltésátrendeződése, mivel a gerjesztett állapot megfeleltethető egy tiszta
egy-elektron HOMO → LUMO gerjesztésnek (>97% mindkét esetben).

41. ábra – A CT és TICT specieszek TD-DFT szinten számolt határ molekulapályái

5.4 Összefoglalás
Jelen fejezetben bemutatott kutatás kísérleti bizonyítéka a 4-piperidinil-1,8-naftálimidekben
gerjesztett

állapotban

kialakuló

TICT

speciesznek.

A

fluoreszcencia-lecsengési

görbék

paramétereit analizáltuk egy két-állapotú kinetikai séma segítségével. A különböző polaritású és
viszkozitású oldószerekben kapott kísérleti adatok egyértelműen alátámasztották a hipotézist,
miszerint NIPi sugárzásos gerjesztett állapota egy CT karakterű speciesz. Továbbá, a NIPi
fluoreszcenciájának fő kioltási útja egy sötét TICT állapot képződésén keresztül vezet. A 77 K-en
oldószer üvegben mért monoexponenciális fluoreszcencia-lecsengés egy további alátámasztása a
TICT állapot képződésének. A CT→TICT átalakulás sebességi paraméterének Arrheniusábrázolása nem egyenest adott, így a kísérleti értékeket egy módosított, viszkozitástól függő tagot
tartalmazó Arrhenius-egyenlettel illesztettük. A módosított Arrhenius-egyenlet alkalmazása jó
illeszkedést eredményezett a kísérleti adatokra, és ilyen módon meg tudtuk határozni az
átalakulásra jellemző 'inherens' gátat.
Az elméleti számítások eredménye összhangban van a kísérleti eredményekkel, hogy a TICT
állapot erősebb töltésátviteli karakterű a CT állapotnál. Továbbá, az eredményeink alapján a
piperidinilcsoport forgása kedvezőbbnek tűnik a kisebb  dihedrális szög irányába, mivel a másik
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irányban

a

piperidinilcsoport

konformáció-változásából

adódóan

egy

magasabb

gát

valószínűsíthető. A konformáció-változás okának a piperidinilcsoporton és az 1,8-naftálimid-vázon
lévő hidrogénatomok által kifejtett taszítást feltételeztük. A kvantumkémiai számítások igazolták,
hogy a NIPi TICT állapota sötét, míg a CT állapot fluoreszkál.
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6. Elektrontranszfer folyamatok viologén-származékokban
Jelen fejezetben dimetil-viologén-származékok IPCT komplexeinek kialakulását mutatom be,
amelyet eddig az irodalomban csak érintőlegesen vizsgáltak, és amelyben az első lépés egy
elektrontranszfer folyamat. Továbbá, 1,8-naftálimid-dimetil-viologén konjugátumok analitikai
alkalmazásával is foglalkozom, mert azok IPCT komplexei anionokra érzékeny új típusú
fluoreszcens kapcsolóként működnek.

6.1 A metil-viologén IPCT komplexei
A 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridínium (MV, dimetil-viologén/viologén) kétszeres pozitív töltésű kation
erős elektronakceptor, ami sokféle alkalmazás alapjául szolgál. Az MV két redukciós lépésen
mehet keresztül (42. ábra). Az első lépés közel teljesen reverzibilis egy MV gyökkationt
eredményezve. A redukció második lépése során már nem teljes a reverzibilitás, az MV semleges
formája kicsapódik az oldatból.157 Erősen bázikus közegben degradáció figyelhető meg, ahol a
bázissal reagálva dealkileződési reakcióban vesz részt.157
Az

MV

gyökképző

tulajdonságát

kihasználva

alkalmazzák

sejtek

roncsolására. A

NADPH→NADP redox reakció során az MV redukálódik, majd reaktív oxigén specieszeket
fejleszt.158 A múltban elterjedt herbicid volt,159 de vírusellenes szerként is bemutatták már
használatát.160 Mivel a képződő gyök bizonyos esetekben hosszú életű, 161 így az MV
elektrokromizmusa

is

széleskörűen

kihasznált.

Bipiridínium-származékokat

használnak

festékérzékenyített napelemek redoxrendszerének csatoló elemeként is. 162,163 Anionok érzékelése
során egy alkalmas jeltovábbító és receptor egység lehet. 164 Szilárd állapotban bizonyos
származékok piezokróm tulajdonságot mutatnak (nyomás hatására elektrontranszfer történik). 165
Emellett elektrokróm nanorészecskéket is állítottak elő már MV-származékokból.166
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42. ábra – Az MV-származékok redukciós lépései

Az MV típusú vegyületek néhány anionnal töltésátviteli (CT), pontosabban ionpár töltésátviteli
(IPCT)

komplexet

képeznek.161

Mulliken

1952-ben

publikálta

a

töltésátviteli

komplexek

elektronszerkezetének kvantummechanikai leírását alap (G) és gerjesztett állapotokra (E).167 A
Mulliken-elmélet alapján, a legegyszerűbb esetben két rezonancia szerkezethez tartozó
hullámfüggvény lineáris kombinációjával kapjuk az állapotokat leíró hullámfüggvényeket,

ΨG =a ψ0 ( A , D)+b ψ1 (A - D+ )

(69)

Ψ E=a * ψ1 (A - D+ )−b* ψ0 ( A , D)

(70)

ahol 0(A,D) megfelel annak a szerkezetnek, amit van der Waals kölcsönhatás, elektrosztatikus
kölcsönhatás és/vagy hidrogénkötés tart össze. 1(A-,D+) pedig az a szerkezet, ahol egy elektron
teljesen átkerül a donorról az akceptorra. A két állapot közötti átmenetnek – az úgynevezett CT
abszorpciós sávnak - az energiája jól becsülhető a donor ionizációs potenciáljából (ID), az akceptor
elektronaffinitásából (EA) és a közöttük fellépő Coulomb-kölcsönhatásból (V).168

h ν=I D−E A +V

(71)

Az IPCT komplexekben a donor egy anion, az akceptor pedig egy kation. A CT komplexekkel
ellentétben negatív szolvatokromizmust mutatnak, hiszen a gerjesztett állapot kevésbé poláris mint
az alapállapot. Utóbbi következménye, hogy az IPCT komplexek esetén a CT komplexektől
nagyban eltérő oldószer hatásokat tapasztalhatunk. Számos ionpár szerkezet ismert, úgymint
kontakt ionpár (contact ion-pair), megosztott oldószer ionpár (solvent shared ion-pair) és oldószer
szeparált ionpár (solvent separated ion-pair).161 Az IPCT komplexek egyensúlyi169 és kinetikai
viselkedésének, azok asszociációjának és disszociációjának az elméletét részletesen leírták az
irodalomban.169,170
Az MV-származékok IPCT komplexeinek CT átmenete általában 400 és 500 nm között van,
helye

a

spektrumban

függ

az

aniontól

és

az

alkalmazott

oldószertől. 171

Vízben

megkülönböztethetőek az ionasszociátumok és az erős IPCT komplexek, mivel a víz jelenléte
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egyes

ionok

kölcsönhatását

–

a

bázicitás

csökkentésével

–

(pl.:

fluorid)

jelentősen

csökkenti.164,172,173 A CT sávban gerjesztve - bizonyos esetekben - szabad szemmel is észlelhetővé
válik az MV gyökkation (kékes, lilás szín).174 Utóbbi a fotoindukált elektrontranszferrel (PET)
kialakuló gyökkation jellegzetes 605 nm körüli elnyelésének köszönhető.

Nagamura és

munkatársai azt találták, hogy a gerjesztést követően többféle biradikális speciesz képződhet. 175 A
biradikális

szerkezetekhez

tartozó

élettartamok

a

ps-ok és

ns-ok

skáláján

mozognak

oldatfázisban,176,177 de filmekben és szilárd állapotban több órás is lehet az időállandójuk.178
Az MV-vel IPCT komplexet képző anionoknak általában kicsi az ionizációs potenciáljuk, tehát
Lewis-bázisként viselkednek. Több tanulmány is megjelent az MV-származékok IPCT komplexeiről
a következő anionokkal: F-, Cl-, Br-, I-, ClO4-, CH3COO- (acetát, AcO-), C6H5COO- (benzoát, BzO-),
H2(PO4)2-, HSO4-, NO3- és tetrafenilborát.

161,164,171,173,177,179,180,181

A komplexek egyensúlyi állandója és

szerkezete nagymértékben függ az oldószertől. Általánosságban, az MV IPCT komplexeinek
stabilitása nagyobb szerves oldószerekben, mint vízben.
Az irodalomban néhány publikációban érintőlegesen megemlítik, hogy bizonyos anionok (F -,
AcO-, BzO-, H2(PO4)2-) adagolása után közvetlenül (fotogerjesztés nélkül) azonosítható volt az MV
gyökkation szerves oldószerekben, amely az IPCT komplexképződés hatására alakult ki. 164,181
Jelen munka célja a komplexálódással indukált elektrontranszfer folyamatok (anionról az MV-re)
vizsgálata.

További

célunk

volt,

az

IPCT

komplexek

gyakorlati

alkalmazhatóságának

tanulmányozása 1,8-naftálimid-bipiridínium konjugátumokban (NIMV, NIPiMV), amelyekben a PET
(fluoreszcenciát kioltó mechanizmus) az 1,8-naftálimidről az MV-re már igazolt az irodalomban.182
Kelly és munkatársai a NIMV alkalmazhatóságát fotoindukált DNS-hasító ágensként már
bemutatták.,183 Az MV molekulaegység IPCT komplexei blokkolják a PET mechanizmust, ilyen
módon a komplexálódás a fluoreszcencia-intenzitás növekedését eredményezi, amit kihasználva
szenzorok, doziméterek és redox kapcsolók elemei lehetnek.

43. ábra – A vizsgált MV és 1,8-naftálimid-származékok
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6.2 Anyagok és módszerek

6.2.1 Anyagok

A NI és NIPi szintézisét az előző fejezetben írtam le. NIMV és NIPiMV az irodalomban leírtak
szerint lett szintetizálva a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén 182. A vizsgálatokban az
anionok tetrametilammónium (TMA) sóit (F -, Cl-, Br-, I-) és tetrabutilammónium (TBA) sóit (AcO -,
BzO-, H2(PO4)2-) alkalmaztuk. A TMA és TBA sók erősen higroszkóposak, azokat exszikkátorban
tároltuk. A törzsoldatokat N2 atmoszférában készítettük vízmentes acetonitrilt (271004, SigmaAldrich) használva oldószerként, és azokat 24 órán belül felhasználtuk.

6.2.2 Spektroszkópiai kísérletek

NI, NIPi, MV, NIMV és NIPiMV törzsoldatai az anionokkal történő komplexálódási vizsgálatok
során szintén N2 atmoszféra alatt készültek, vízmentes acetonitrilt használva. Az anion reakciók
előtt a reagenseket 15-20 perces N2 buborékoltatással oxigénmentesítettük szilikongumi
szeptumos kvarcküvettában. A reakciókat az anion hozzáadásával indítottuk, Gastight típusú
Hamilton-fecskendőt alkalmazva. A Hamilton-fecskendőt használat elött gondosan átöblítettük N2nel, hogy víz- és oxigénmentesen tartsuk a vizsgált rendszert.
Az egyéb spektroszkópiai kísérleteket (időfelbontásos fluoreszcencia, tranziens abszorpció)
HPLC tisztaságú acetonitril (MeCN) oldószerben végeztük. A TCSPC rendszer részletes leírása és
a fluoreszcencia-kvantumhatásfok meghatározásának menete a 4. fejezetben található.
A tranziens abszorpciós kísérletek során gerjesztő fényforrásként egy frekvencia triplázott
Nd:YAG impulzusüzemű lézert használtunk (Continuum, Surelite I-10, ~6-8 ns pulzusszélesség
355 nm-en). Az analizáló fény a gerjesztő fényútra merőlegesen állítva egy 150 W-os xenon
ívlámpa (Osram XBO OFR) volt, amit egy monokromátorra (Applied Photophysics Ltd.)
fókuszáltunk. A fényintenzitást a monokromátor után egy R928-as fotoelektron-sokszorozóval
(Hamamatsu) detektáltuk. A detektált jelet egy Tektronix TDS 210 digitális oszcillószkóppal
digitalizáltuk, amit a lézerimpulzus triggerelt. A tranziens abszorpciós kísérletek során az
oxigénmentesített oldatok abszorbaciája 0,3-0,5 között volt 355 nm-en.
Az analitikai RP-HPLC-UV/Vis-MS mérések SHIMADZU LCMS-2020 system LC-MS
készülékkel történtek, Gemini C18 oszloppal (100 × 2,00 mm I.D.), amely állófázisa 5 μm szilika
(110 Å pórusmérettel). A spektrumok UV/Vis (220–800 nm) diódasoros detektorral és ESI-MS
detektorral lettek felvéve. A lineáris gradiens elúció (0 min. 0% B; 1,0 min. 100% B; 3,5 min. 100%
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B; 4,5 min. 0% B; 5,0 min. 0% B) az A eluenssel (2% HCOOH, 5% ACN és 93% víz) és a B
eluenssel (2% HCOOH, 80% MeCN és 18% víz) történt, 0,5 ml/min áramlási sebesség mellett,
30 °C-on. A minták HPLC minőségű víz és MeCN elegyében oldva készültek (1:1 V/V) 0,5 mg/ml
töménységgel.

6.3 Eredmények
6.3.1 Fotoindukált elektrontranszfer viologén-naftálimid konjugátumokban

Az előző fejezetben a referencia vegyületek (NI, NIPi) fotofizikáját részletesen tárgyaltam.
Ahogy a 44. ábrán látható NIMV és NIPiMV abszorpciós spektruma közelítőleg a megfelelő
referenciavegyület és MV spektrumának lineáris kombinációja, ami gyenge csatolásra utal az 1,8naftálimid és viologén molekularészek elektronrendszerei között. A metilviologén szabad formában
nem fluoreszcens,184 a konjugátumok emissziós spektrumai, azok alakja és maximumhelye
megegyezik a referenciavegyületével, ami arra utal, hogy a szubsztitúció után is csak egy radiatív
speciesz van jelen (44. ábra). A fluoreszcencia-kvantumhatásfok MeCN-ben a referencia
vegyületekhez viszonyítva csökkent, NIMV esetén 0,0013-ra (0,023-ról, 5,7%-ra) NIPiMV esetén
0,00084-re (0,043-ról, 2,0%-ra). A csökkenés oka a már korábban valószínűsített PET az 1,8naftálimidről a metilviologén molekularészre.182,183 A NIPiMV-nél észlelt nagyobb mértékű
csökkenés oka lehet NIPi hosszabb élettartama NI-hez képest. Továbbá, a vegyület TICTállapotának nagy dipólusmomentuma is kedvez a PET mechanizmusnak.

44. ábra – NI, NIPi, MV, NIMV és NIPiMV abszorpciós és NI, NIPi, NIMV és NIPiMV emissziós spektrumai
MeCN-ben, c=10 M, (NI, NIMV): ex=335 nm; (NIPi, NIPiMV): ex=410 nm

Az intramolekuláris PET (1,8-naftálimid-származékokról a viologén részre) alátámasztása
céljából lézeres villanófény-fotolízis kísérleteket végeztünk. A kísérletek során az elektrontranszfer
– az 1,8-naftálimidekről a viologén molekularészre - azonosítható volt. A tranziens abszorpciós
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spektrumokban 355 nm-es gerjesztő impulzust használva (ahol csak a NI-nek és NIPi-nek van
elnyelése, 44. ábra) megjelent az MV gyökkation jellegzetes elnyelése, a 400 nm-körüli éles
abszorpciós csúcs és a 600 nm körüli széles sáv (45. ábra). 174 Továbbá, a NIMV esetén egy másik
gerjesztett állapotú speciesz is mutatkozott, melynek elnyelése 470-480 nm-nél van, ami
megegyezik az 1,8-naftálimid triplett állapotának az elnyelésével.185 Ezek alapján az utóbbi
specieszben az 1,8-naftálimid elektronrendszere triplett állapotban van, és azon keresztül történik
a visszatérése alapállapotba. A NIPiMV biradikális formája (a 600 nm-en mért tranziens
abszorpciós jel) ~200 s-os időállandóval cseng le, míg a NIMV biradikális állapota és triplett
állapota (470-480 nm-es átmenet) is 35 s-os időállandóval. NIMV esetén a két speciesz együttes
lecsengése arra utal, hogy a detektált biradikális szerkezetek a megfelelő triplett állapotból
alakulnak ki. (Mint a TCSPC kísérletek alapján látni fogjuk, a s-os tranziens abszorpciós
rendszerünk alkalmatlan lett volna a szingulett állapotból képződő biradikális detektálására)

45. ábra – NIMV (balra) és NIPiMV (jobbra) tranziens abszorpciós spektrumai a gerjesztés után 5 s-mal
MeCN-ben, ex=335 nm

TCSPC kísérleteket végeztünk a PET mechanizmusának és kinetikájának vizsgálata céljából.
NIMV és NIPiMV MeCN-ben mért fluoreszcencia lecsengés görbéi három exponenciális
összegével illeszthetőek (míg NI és NIPi biexponenciális függvénnyel, 4. fejezet) (46. ábra). Az
illesztések eredményeit a 8. táblázatban foglalom össze. A referenciavegyületekhez képest
megjelenő újabb komponens a lecsengési görbékben egy reverzibilis biradikális szerkezet
kialakulására utal a szingulett állapotokból. Feltételezhetően az 1,8-naftálimid-származékok sötét
állapotaiból történik az elektrontranszfer (ami a biradikális szerkezethez vezet) mivel azok
dipólusmomentuma nagyobb. Az eredmények alapján valószínűsíthető tehát, hogy a biradikális
speciesz triplett és szingulett állapotokból is képződhet. Ha csak szingulett állapotból fejlődne,
akkor megegyeztek volna a tranziens abszorpciós spektrumokban mért biradikális jel időállandói a
fluoreszcencia-lecsengések időállandóival. A villanófény-fotolízis rendszerünkkel ~100 ns-nál
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hosszabb időállandójú folyamatokat tudunk csak megfigyelni.
8. táblázat – MeCN-ben mért fluoreszcencia lecsengési görbék illesztési paraméterei, NI, NIMV esetén
em=370 nm; NIPi, NIPiMV esetén em=540 nm

NI

NIMV

NIPi

NIPiMV

A (%)

 (ns)

A (%)

 (ns)

A (%)

 (ns)

A (%)

 (ns)

1,0

1,073

0,8

0,631

97,2

1,261

2,1

9,406

99,0

0,151

3,0

0,079

2,8

8,371

25,2

0,586

96,2

0,008

72,7

0,055

46. ábra – NIMV (felül, em=370 nm) és NIPiMV (alul, em=540 nm) fluoreszcencia-lecsengési görbéi MeCNben mérve
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A kísérleti adatok alapján a 47. ábrán lévő kinetikai sémával írhatjuk le a folyamatainkat. A
sémán a naftálimiden lokalizált gerjesztett állapotokat ES1-gyel és ES2-vel jelölöm, ES1 a
gerjesztés után közvetlenül kialakuló állapotot, ES2 az abból fejlődő, polárisabb gerjesztett
állapotot és BR pedig a biradikális specieszt jelöli.

47. ábra – NIMV és NIPiMV gerjesztett állapotú folyamatainak kinetikai sémája

A séma alapján a következő elsőrendű differenciálegyenlet-rendszert írhatjuk fel,

d c (t )
= K c( t)
dt

(72)

ahol K a sebességi együtthatók mátrixa, és c(t) az egyes gerjesztett állapotú specieszek
koncentrációját tartalmazó vektor,

(

−k x k −1
0
K= k 1 −k y k−2
0
k 2 −k z

)

( )

c ES 1 (t)
c (t)= c ES 2 (t)
c BR (t )

(73)

(74)

és

k x =k ES 1+ k 1

(75)

k y =k ES 2+ k−1+ k 2

(76)

k z=k−2+ k BR

(77)

A K mátrix sajátértékei (i) megegyeznek a TCSPC kísérletben meghatározott időállandók
negatív reciprokával - a homogén, elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek megoldása alapján -.
Bizonyított tétel, hogy egy négyzetes mátrix nyoma egyenlő a sajátértékei összegével. A tételt
alkalmazva a K mátrixra, azt kapjuk, hogy

λ 1+λ2 + λ3=−k x −k y −k z

(78)

NI és NIPi gerjesztett állapotú folyamatainak megfelel 36. ábrán lévő séma (NI-re és NIPi-re
vonatkozó mennyiségeket felső indexbe írt vesszővel (') különböztetem meg). Feltételezve, hogy
az elemi sebességi együtthatók elhanyagolható mértékben változnak a viologén egység
szubsztitúciójától, az (57) egyenlet alapján NI-re és NIPi-re felírhatjuk, hogy,
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λ 1 '+ λ2 '=−k x −k y '

(79)

ahol,

k y '=k y −k 2

(80)

Ha feltesszük, hogy k2 >> {k-2, kBR} akkor a (78)-(80) egyenletek alapján következőképpen
becsülhetjük az elektrontranszfer sebességét a viologén molekularészre (k2),

1 1 1
1
1
k 2≈λ 1 '+ λ2 '−λ1 −λ 2−λ 3= τ + τ + τ − −
1
2
3
τ ' τ '
1

(81)

2

A (81) egyenlet alapján NIMV esetén k2 = 132 ns-1-nek, és NIPiMV esetén 19 ns-1-nek
adódott.

6.3.2 Viologén-származékok ionpár töltésátviteli komplexei

Az irodalom alapján szerves oldószerekben (dimetil-formamid, dimetil-szulfoxid) a MVszármazékok erős komplexet képeznek F--dal, AcO--tal, BzO--tal és H2(PO4)2--tal.164 Míg a felsorolt
négy anionnal az egyensúlyi állandó 104 - 105 M-1 értékű, egyéb anionokkal ez az érték jellemzően
csak 102 M-1 körüli. További irodalmi előzmény, hogy a komplexálódás első lépése egy
elektrontranszfer az anionról a MV molekulaegységre F-, AcO-, BzO- és H2(PO4)2- esetén, azaz
közvetlenül a gerjesztett komplex, IPCT* biradikális szerkezet keletkezik. Az anion hozzáadásával
az MV gyökkation szabad szemmel láthatóvá válik, majd néhány másodperc alatt eltűnik az
irodalom alapján.164,181 Feltételezhető, hogy az anionok komplexálódása NIMV és NIPiMV esetén a
PET

mechanizmus

(1,8-naftálimidről

a

viologén

egységre)

blokkolása

miatt

növekvő

fluoreszcenciát eredményez.
Előkísérleteket végeztünk, hogy azonosítsuk a komplexálódás kulcsparamétereit. MeCN-ben
-

F , AcO-, BzO- adagolása esetén tapasztaltuk csak a gyökkation kialakulását, Cl-, Br-, I- és H2(PO4)2esetén nem. Már kis mennyiségű víz (<0,1V/V%) is jelentősen lassította az MV, NIMV és NIPiMV
gyökkationok (IPCT*) képződését. További kísérleteinket N2-atmoszféra alatt tárolt vízmentes
MeCN-ben végeztük. Az előkísérletek során továbbá azt találtuk, hogy habár oxigénmentesített
oldatban a képződő gyökkation sokkal hosszabb életű, de azokban is eltűnik néhány óra alatt.
Eddigi kísérleteinket 10 M-os oldatban végeztük, így fennáll a lehetősége, hogy az
oxigénmentesítésünk nem volt tökéletes és azért bomlott el a gyökkation. Ha a 48./a) ábrán lévő
sémát feltételezzük (irreverzibilis háromszögreakció), akkor az anion hozzáadása után a
gyökkation-koncentrációnak egy határértékhez kell tartania, az egyenletrendszer stabil. Utóbbi
állítás igazolására numerikus szimulációkat végeztünk számos sebességi együttható kombináció
mellett. A nem tökéletes oxigénmentesítés lehetőségét vizsgáltuk töményebb oldatokkal (0,5 mM)
melyeket N2 atmoszféra alatt tároltunk, de azokban is az IPCT* teljes lecsengését tapasztaltuk,
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habár a teljes eltűnéshez több napra szükség volt. Ebből következik, hogy komplexálódás indukált
elektrontranszferrel képződő gyökkation egyik lecsengési útja, a molekula bomlása (48./b ábra). A
kísérletek mind MV, NIMV és NIPiMV esetén hasonló eredményre vezettek, így a reakciólépéseket
a 48./b) ábrán látható sémával írhatjuk le.

48. ábra – MV, NIMV és NIPiMV reakció sémája F--dal, AcO--tal, BzO--tal; D-vel a viologén-származékokat
jelölöm

Az anionokkal történő reakció termékeit HR-MS-sel és HPLC-MS-sel azonosítottuk. Az
oxigénatomot nem tartalmazó domináns termékek mindhárom vizsgált anion (F-, AcO-,

BzO-)

esetén a megfelelő demetilezett származékok voltak. Emellett minden oldatból – még az “oxigén
mentesítettek”-ből is - ki tudtunk mutatni oxidált származékokat, ami arra utal, hogy az oxidációs út
jelentősen gyorsabb, mint a dealkileződési út. Az irodalomból ismert, hogy erősen bázikus
oldatban az MV dealkileződési reakción megy keresztül. 157 A reakció mechanizmusát illetően
eredményeink tanulságosak, a reakció első lépése így tehát egy teljes elektrontranszferrel
képződő biradikális intermedier (IPCT*) kialakulása (49. ábra).

49. ábra – A viologén-származékok dealkileződési reakciójának mechaizmusa, A - = F-, AcO-, vagy BzO-

A 48/b ábrán lévő reakcióséma szerint vizsgáltuk az IPCT* képződés kinetikáját különböző
hőmérsékleteken (283 K, 293 K, 303 K, 313 K, 323 K) vízmentes MeCN-ben. A kísérletek során a
reaktánsokat tartalmazó oldatokat külön oxigénmentesítettük az összeöntés elött. Feltételeztük,
hogy az anion hozzáadása után közvetlenül az IPCT* biradikális szerkezet alakul ki (k1), ami egy
vissza-eletkrontranszferrel lecseng (kdec) alapállapotú IPCT komplexszé. Az IPCT komplex
disszociálhat anionra és a megfelelő viologén-származékra (k-1). Emellett IPCT* degradációjával
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(kdeg) is számolni kell, ahogy azt az előző bekezdésben írtuk. Az anion hozzáadása után 0,5 – 2 sonként rögzítettük az abszorpciós spektrumokat 500 - 1100 nm között. Egy 500 nm-es alulvágó
szűrőt alkalmaztunk, hogy elkerüljük az IPCT*-ból képződő IPCT komplexek 400 nm körül CT
átmenetének gerjesztését. Az alkalmazott kísérleti rendszer, így alkalmas volt az anion
hozzáadása után közvetlenül kialakuló IPCT* képződésének követésére. Az IPCT* gyökkation
koncentrációja a 605 nm-en mért abszorbancia alapján lett meghatározva. Az irodalom alapján
13900 cm-1 M-1-nek vettük az abszorpciós koefficienst 605 nm-en.186 Ahogy a 50. ábrán látható, 1
ekvivalens fluorid hozzáadásával jelentős színváltozáson megy keresztül az oldat, köszönhetően a
képződő IPCT*-nak. Utóbbiak alapján a kinetikai kísérletek során a viologén-származékok (MV,
NIMV és NIPiMV) koncentrációja 20 M volt, a F- és AcO- koncentrációja 40 M, míg BzOkoncentrációja 100 M volt, mivel BzO- esetén a reakció lassabb. Az így beállított koncentrációk
mellett a reakció kinetikája jól mérhető volt. Az anion hozzáadása után az oldat homogenitását
kevertetéssel biztosítottuk.

50. ábra – NIMV abszorpciós spektruma egy ekvivalens fluorid hozzáadása után, c=10 M

A 48/b ábrán látható séma alapján a következő sebességi differenciálegyenlet-rendszer (8285) adódik,

d [IPCT x ]
=k 1 [ A][D]−k deg [IPCT x ]−k dec [IPCT x ]
dt

(82)

d [ A ] d [D]
=
=−k 1 [ A][D]+ k−1 [IPCT ]
dt
dt

(83)

d [IPCT ]
=k dec [ IPCT x ]−k −1 [ IPCT ]
dt

(84)
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d [Termékek ]
=k deg [IPCT x ]
dt

(85)

A (82)-(85) differenciálegyenlet-rendszert numerikusan oldottuk meg, majd a négy sebességi
együtthatót paraméterként a legkisebb négyzetek módszerével illesztettük, minimalizálva az
eltérést a kísérletileg mért IPCT* koncentráció és az illesztett eredmények között. Ahogy az 51.
ábrán a példa mutatja, a modellünk alkalmas volt a kísérleti eredmények leírására, amit az illesztés
jósága jelez.

51. ábra – 20 M-os NIPiMV oldat 605 nm-en mért abszorbanciája 100 M-os BzO- koncentráció mellett az
idő függvényében különböző hőmérsékleteken. A szaggatott vonalak a kísérleti értékek, a folytonos vonalak
az illesztés eredményei

Jelen tanulmányban csak k1 értékeit közöljük, kellő pontossággal azokat határoztuk meg. A
reakció kezdeti szakaszában – ahol k1 a domináns paraméter - az oxigénmentesítés után maradt
oldott oxigén hatása még elhanyagolható. Tökéletes oxigénmentesítést nem tudtunk megvalósítani
és az ilyen módon meghatározott kdeg paramétert a tényleges értékénél nagyobbnak mértük.
Továbbá, mivel ügyeltünk arra, hogy ne történjen gerjesztés a CT sávban az abszorbancia
spektrumok mérése során (500 nm-es alulvágó szűrő), nincs közvetlen kinetikai adatunk az IPCT
komplex koncentrációjának időbeli változásáról. Ilyen módon a meghatározott k-1 és kdec sebességi
paraméterek is bizonytalanok. A kdeg, k-1 és kdec paraméterek meghatározása elméletileg lehetséges
lenne töményebb oldatok vizsgálatával, az alulvágó szűrő alkalmazása nélkül és a fotométer
fényintenzitásának csökkentésével. Így közvetlen kísérleti adatokat kaphatnánk az IPCT
komplexek koncentrációjáról, és az oldott oxigén hatása is csökkenthető lenne. Utóbbi hipotetikus
kísérlet során felmerülhet a probléma, hogy nagy abszorbanciát próbálnánk mérni kis
fényintenzitással, ami a kísérletet pontatlanná tenné.
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Az IPCT* képződésének sebességi együtthatóit (k1) különböző hőmérsékleten a vizsgált
három anionnal (F-, AcO-, BzO-) a 9. táblázatban foglalom össze. Amint a táblázatból látható, a
képződés sebessége az aniontól nagymértékben függ, a viologén-származékok IPCT* képződési
reakciója BzO- esetén a leglassabb.
9. táblázat – MV, NIMV és NIPiMV IPCT* képződésének sebességi együtthatóit (k1) különböző
hőmérsékleten F--dal, AcO--tal és BzO--tal

AcO-

k1 (s-1 M-1)
283 K

293 K

303 K

313 K

323 K

MV

137

342

855

1790

3670

NIMV

180

560

1310

2590

4290

NIPiMV

166

376

1080

2680

6660

BzO-

k1 (s-1 M-1)
283 K

293 K

303 K

313 K

323 K

MV

4,80

15,7

54,7

151

463

NIMV

13,3

43,6

86,4

247

477

NIPiMV

12,9

37,7

93,6

253

765

F-

k1 (s-1 M-1)
283 K

293 K

303 K

313 K

323 K

MV

169

639

1624

3690

5200

NIMV

149

268

681

944

1290

NIPiMV

161

380

729

1460

3740

10. táblázat – MV, NIMV és NIPiMV IPCT* képződéseinek aktiválási gátja és preexponenciális tényezője F -dal, AcO--tal és BzO--tal

AcO-

BzO-

F-

Ea (kJ/mol)

ln A

Ea (kJ/mol)

ln A

Ea (kJ/mol)

ln A

MV

62,6 +/- 0,9

31,6 +/- 0,4

86,7 +/- 1,3

38,4 +/- 0,5

65,9 +/- 6,4

33,3 +/- 2,5

NIMV

60,1 +/- 4,0

30,9 +/- 1,6

67,7 +/- 2,9

31,4 +/- 1,2

42,6 +/- 4,5

23,2 +/- 1,8

NIPiMV

71,0 +/- 2,2

35,2 +/- 0,9

76,4 +/- 2,6

35,0 +/- 1,0

57,9 +/- 2,8

29,7 +/- 1,1
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52. ábra - MV, NIMV és NIPiMV IPCT* képződéseinek (k1) Arrhenius-ábrázolása F--dal, AcO--tal és BzO--tal

A 10. táblázatban összefoglaltam az Arrhenius-egyenlet alapján meghatározott aktiválási
energiákat és preexponenciális tényezőket. Az Arrhenius-ábrázolások az 52. ábrán láthatóak. A
legnagyobb aktiválási gátat BzO- ionra kaptuk mind a három viologén-származék esetén. A
viologén-származék típusától függően viszont nincs jelentős különbség, ami nem meglepő, hiszen
az abszorpciós spektrumok is független (1,8-naftálimid és viologén) elektronrendszerekre utalnak.
Érdekes eredmény, hogy a legkisebb preexponenciális együtthatója jellemzően a F - ionnak van. A
F- ion tömege a legkisebb és gömbszimmetrikusnak tekinthető, így itt várnánk a legnagyobb
preexponenciális

tényezőt

az

ütközési

elmélet

szerint,

amennyiben

az

ütközési

hatáskeresztmetszetet azonosnak vesszük.
11. táblázat – A viologén-származékok redukciós potenciálja (vs. 3 M KCl)

E1/2(red1) (V)

E1/2(red2) (V)

MV

-0,340

-0,784

NIMV

-0,315

-0,769

NIPiMV

-0,329

-0,816
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A spektroszkópiai vizsgálatok kiegészítéseként ciklikus voltammetriával (CV) meghatároztuk a
különböző viologén-származékok redukciós potenciáljait. Az eredményeket a 11. táblázatban
foglaltam össze. A CV görbék minden esetben két redukciós csúcsot tartalmaztak, az első elektron
felvételéhez tartozó negatív potenciál mindkét naftálimid-konjugátum (NIMV, NIPiMV) esetén nőtt
az MV-hez viszonyítva, tehát a módosítások kedveznek a gyökkationok kialakulásának. Továbbá,
az aktiválási gátak korrelációt mutatnak az első redukciós potenciálokkal – kivétel NIPiMV
reakciója AcO--tal.
Az 1,8-naftálimid-származékok esetén vizsgáltuk, hogy hogyan változik a fluoreszcens jel az
anion hozzáadása után oxigénnel egyensúlyban lévő, HPLC tisztaságú MeCN-ben. A kísérlet
során az oldatokban 10 M volt a naftálimid-származékok koncentrációja és 15 M az anionok
koncentrációja. Az anion hozzáadása után a PET mechanizmus megszűnik/mérséklődik, mivel az
blokkolt az IPCT komplexek esetén, és kevésbé valószínű a demetilezett és egyéb termékekben. A
várakozásoknak megfelelően az intenzitás növekedését tapasztaltuk az anion hozzáadása után. A
fluoreszcencia-intenzitás időbeli változását az 53. ábrán foglalom össze. A reakció lassú, a
fluoreszcencia-intenzitások 1-2 nap után álltak csak be egy konstans értékre. A feltételezett
mechanizmus (48/b ábra) alapján a reakció 100%-os konverzióval végbemegy, a demetilezett
származék mellett vélhetően egyéb származékok is keletkeznek, mivel a mért, végső
fluoreszcencia-intenzitások eltérőek az anionoktól függően.

53. ábra – NIPiMV (felül) és NIMV (alul) mért fluoreszcencia intenzitásának változása az anionok
hozzáadása után, a kezdeti intenzitáshoz (NIPiMV-hez és NIMV-hez) képesti növekedés a jobboldali
ábrákon jelölve
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6.4 Összefoglalás
A fejezetben

1,8-naftálimid-dimetil-viologén

konjugátumok

fluoreszcens

tulajdonságait

vizsgáltuk. Igazoltuk, hogy a fluoreszcencia fő kioltási mechanizmusa a PET – az 1,8-naftálimidről
a viologén molekularészre. A PET sebességére becslést tudtunk adni a felállított kinetikai modell
alapján, ~130 ns-1-nek adódott az elektrontranszfer sebessége NIMV-ben, és ~20 ns-1-nek a
NIPiMV konjugátumban.
Viologén-származékok és bizonyos anionok (F-, AcO-, BzO-) között erős komplexképződést
írtak le szerves oldószerekben. A reakció első lépése az előbbi anionok esetén egy
elektrontranszfer az anionról a viologénre, azaz gerjesztett IPCT komplex (IPCT*) keletkezik. F -,
AcO- és BzO- ionokkal megvizsgáltuk MV, NIMV és NIPiMV komplexálódási reakcióját. Az
elektrontranszfert – az anionról a viologénre – mint a komplexálódás első lépését MeCN-ben is
igazoltuk. Kísérleteink során víz- és oxigénmentes médiumban dolgoztunk, ilyen módon a reakció
kinetikáját vizsgálva különböző hőmérsékleteken meghatároztuk a reakció aktiválási gátját és
preexponenciális tényezőjét. A legnagyobb aktiválási gát BzO--ra adódott, míg a F--dal történő
reakciók preexponenciális tényezője a legkisebb, ami érdekes, hiszen a F- esetén volt várható a
legnagyobb preexponenciális tényező. Az aktiválási gátak korrelációt mutatnak az MV, NIMV és
NIPiMV első redukciós potenciáljaival. A reakció vizsgálata során megállapítottuk, hogy a
komplexálódást követően az MV, a NIMV és a NIPiMV vegyületek elbomlanak. A bomlás fő
terméke minden esetben az egyszeresen pozitív demetilezett származék. A NIMV és NIPiMV
fluoreszcenciája az anionok hozzáadása után nő, részben azért, mert a komplexben a PET
akadályozva van, továbbá a bomlástermékek esetén is megnövekedett fluoreszcencia várható.

94

7. Sztilbazólium festék komplexképzése pillár[5]arénnel
Jelen fejezetben bemutatom egy gyakran alkalmazott fluoreszcens jelzőanyag, a 4-N,Ndimetilamino-4'-N'-metil-sztilbazólium

jodid

(p-DASPMI,

transz-4-[4-(dimetilamino)sztiril]-1-

metilpiridinium jodid, 54. ábra) komplexálódási reakcióját a karboxilátó-pillár[5]arénnel (WPA5, 54.
ábra). A vegyület fotofizikájára vonatkozó irodalom áttekintése után ismertetem röviden a [pDASPMI – WPA5] komplexek képződését vizsgáló kísérleti munkát. A [p-DASPMI – WPA5]
komplex rendszer potenciális alkalmazhatóságát fluoreszcens indikátor kiszorítási mechanizmuson
alapuló dimetil-bipiridínium szenzorként mutattuk be.

54. ábra – A WPA5 és p-DASPMI szerkezeti képlete

7.1 A festék fotokémiai és fotofizikai tulajdonságai
A sztilbazólium vegyületek sztilbén-származékok, melyekben az egyik fenilcsoportot egy
piridíniumcsoporttal helyettesítjük, ilyen módon egy ionos vegyületet kapunk. 187 A szubsztitúció
hatására a vegyület oldhatósága jelentősen javul poláris közegben. A sztilbazólium típusú festékek
a sztilbénekre jellemző cisz-transz fotoizomerizációs reakcióban vehetnek részt (55. ábra).
Általában a transz forma a stabilabb, melyet gerjesztve a vegyület a kettős kötés mentén
elfordulhat ~180 °-kal, így kialakítva a cisz gerjesztett állapotú formát, amely aztán alapállapotba
lecseng. Az alapállapotú cisz forma termikusan vagy fotoizomerizációs reakcióval visszaalakulhat
a kiindulási transz formává, így a fotoizomerizációs ciklus lezárul. Egyes sztilbazólium vegyületek
fotoizomerizációs reakciójának kvantumhasznosítási tényezője elérheti az 50 %-ot is, de a
fotoizomerizációs reakció több úton elnyomható.188 Az egyik út az, hogy a sztilbazóliumok jodid
ellenionnal apoláris oldószerekben (tetrahidrofurán, diklórmetán) ionpár töltésátviteli (IPCT)
komplexet képeznek. Az IPCT komplexekben a fotoizomerizációs reakció visszaszorul, annak
kvantumhasznosítási tényezője jelentősen lecsökken. További érdekessége a sztilbazólium IPCT
komplexeinek, hogy a CT átmenetüket gerjesztve erős fluoreszcenciát tapasztalunk, ellentétben a
szabad ionos formával.188 A fotoizomerizációs reakció visszaszorulását figyelték meg 4dimetilamino-sztilbazóliumok esetén is,189,190 utóbbi származékok fotofizikájának felderítése
Wolfgang Rettig nevéhez kapcsolódik.
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55. ábra – A sztilbazólium vegyületek cisz-transz fotoizomerizációs reakciója

A továbbiakban a 4-N,N-dimetilamino-4'-N'-metil-sztilbazólium jodid sójának (p-DASPMI)
fotofizikáját ismertetem az irodalom alapján. Az irodalom áttekintése során a poláris közegben
tapasztalható jelenségeket mutatom be, tehát csak a szabad ion fotofizikájának jellemzésére
szorítkozom. A dimetilaminocsoporttal szubsztituált vegyület cisz-transz fotoizomerizációs
reakciója visszaszorul.189,190,191 Továbbá, az elektronküldő dimetilaminocsoport és az elektronszívó
piridíniumcsoport együttes jelenléte miatt a festék erősen szolvatokróm tulajdonságú. 192 Az
alapállapotú geometriához tartozó HOMO a 4-dimetilamino-fenilcsoporton, míg a LUMO a
piridínium egységen van lokalizálva.192,193 A vegyület dipólusmomentuma csökken az S0→S1
gerjesztés során, ami negatív szolvatokromizmushoz vezet. A fluoreszcenciasáv – az
abszorpcióssal ellentétes - pozitív szolvatokromizmust mutat.192 Ennek okával közelebbről még
nem foglalkoztak az irodalomban. Ahhoz, hogy a sejtés megfogalmazódjon bennünk, értelmeznünk
kell a vegyület szerkezeti relaxációs folyamatait az S 1 energia-felületen. A vegyület különösen
összetett fotofizikával bír, továbbá, annak kísérleti elemzésében külön kihívás, hogy kis
viszkozitású közegben nagyon rövid élettartamú állapotokról (néhány ps) van szó. 193,194,195,196 A
fluoreszcencia felkonvertálás és a stimulált emisszió módszerekkel végzett kísérletek alapján a
vegyület gerjesztett állapotát általában három időállandóval írják le, ami legalább három egymásba
alakuló állapot meglétére utal. (Megjegyzendő, hogy a triexponenciális függvénnyel illesztett
lecsengési görbék, gyakran háromnál több komponenst tartalmaznak a valóságban, melyek
elkülönítése még dekonvolúciós eljárásokkal sem megbízható.) Rettig és munkatársai kísérletek
és elméleti számítások alapján négy különböző szerkezetű és eltérő oszcillátorerősségű (S 1→S0)
gerjesztett állapot együttes meglétére következtettek (56. ábra).193,197
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56. ábra – A p-DASPMI feltételezett szerkezeteihez tartozó relatív energia értékek 193

A p-DASPMI két gyűrűje alapállapotban planáris szerkezetű, gerjesztve a vegyületet egy
nagy oszcillátor erősségű (S1→S0, erősen fluoreszkáló), töltésátviteli karakterű specieszt kapunk
(E) (56. ábra).193,197,198 Az E speciesz radiatív lecsengésével versengő csatornák az egyes kötések
elfordulásával kialakuló szerkezetek. Az egyik ilyen domináns kioltó út a kettős kötés elfordulása,
ami egy biradikális szerkezetet eredményez (P). Utóbbinak gyakorlatilag elhanyagolható a
fluoreszcenciája. További kialakuló szerkezetek az etilénegység és a fenilcsoport között lévő
egyszeres kötés tengelye mentén történő fordulással (A2) és az etilénegység és a piridínium
egység közötti kötés tengelye mentén történő fordulással képződő (A 3) specieszek. Utóbbiak (A2,
A3)

kis

oszcillátorerősségű

dimetilaminocsoport

fluoreszcenciával

elfordulásával

képződő

bíró

állapot

TICT

állapotnak

kialakulása

tekinthetőek.

energetikai

A

szempontból

valószínűtlen, elméleti számítások alapján egy helyi gerjesztett (LE, locally excited) állapot lenne
erős fluoreszcenciával. A valószínűsített négy gerjesztett állapot együttes megléte egy kis
kvantumhasznosítási tényezővel bíró fluoreszcenciát eredményez (vízben =0,002). Amennyiben
ezen kötések menti elfordulást megakadályozzuk, úgy jelentős fluoreszcencia növekedést
tapasztalhatunk, ami egy jól tervezhető fluoreszcens kapcsolót eredményez. 197,199,200,201,202,203 A
fluoreszcenciasáv pozitív szolvatokromizmusának az okát is ez adhatja, mert a kísérleti vizsgálatok
alapján a gerjesztés után közvetlenül kialakuló E speciesz fluoreszcenciája a legnagyobb
energiájú,193,196,204 így a közeg polaritásának változtatásával valószínűleg egy “pszeudo-pozitív”
szolvatokromizmust tapasztalunk (a közeg polaritásának csökkenése vélhetően csökkenti a
kötések menti elfordulás valószínűségét). A pozitív szolvatokromizmus hátterére vonatkozó
felvetés egyelőre csak hipotézis, erre vonatkozó kutatómunka folyamatban van a csoportunkban.
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7.2 Anyagok és módszerek
A vizsgálatokhoz használt anyagokat a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén
állították elő az irodalomban leírtak alapján. 205,206 A spektroszkópiai vizsgálatokat a 3. fejezetben
ismertetett műszerekkel végeztük vízben. A fluoreszcencia kvantumhasznosítási tényező
meghatározásához krezil-ibolya standardot használtunk.207 A [p-DASPMI - WPA5] komplex
egyensúlyi állandóját az abszorpciós spektrumsorozatot felhasználva, a legkisebb négyzetek
módszerén alapuló teljes spektrumra történő globális illesztési eljárással határoztuk meg.208

7.3 Eredmények és értékelésük
A p-DASPMI és WPA5 komplexálódási reakciójának vizsgálata során a p-DASPMI
koncentrációját konstans értéken – 5 M – tartottuk, és a WPA5 makrociklus koncentrációját
0-7,5 M között változtattuk. Az egyes mérésipontokban rögzítettük az abszorpciós és
fluoreszcencia spektrumokat.

57. ábra – A p-DASPMI abszorpciós (balra) és emissziós (jobbra) spektrumai WPA5 adagolása mellett, a
nyilak a növekvő WPA5 koncentrációt jelölik, ([p-DASPMI]0=5 M, [WPA5]0=0 – 7,5 M, ex=506 nm)

Ahogy az 57. ábrán látható, az abszorpciós maximum 449 nm-ről 515 nm-re tolódott. Mivel a
vegyület abszorpciós sávja negatív szolvatokromizmussal bír,112 következtethetünk, hogy a
makrociklus apoláris részével, az üregével kerül kölcsönhatásba a p-DASPMI. Az emissziós
spektrumokat az izobesztikus pontban (506 nm) gerjesztve rögzítettük, azokon jelentős
intenzitásnövekedést (fl=0,002-ről fl=0,041-re) tapasztaltunk. Az emissziós sáv maximumának a
helye 615 nm-ről 607 nm-re változott, mivel a fluoreszcencia sáv pozitív szolvatokromizmusa
ismert,112 így az eredmény összhangban van a mikrokörnyezet polaritásának csökkenésével. A
megnövekedett fluoreszcencia egyik oka, hogy a makrociklus üregében a szerkezeti változások
(kötések menti elfordulások) gátolva vannak. Emellett, valószínűleg a környezet polaritásának
csökkenése is kedvez a kioltó csatornák visszaszorításának. A komplexálatlan festék
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fluoreszcencia-élettartamai vízben nagyon rövidek, így csak a stimulált emisszió vagy a
fluoreszcencia felkonvertálás nyújt lehetőséget azok mérésére. Az irodalomban lévő adatok
alapján a három időállandó vízben a következő ~0,2 ps, ~0,6 ps és ~10 ps. 195 Az élettartamokhoz
tartozó preexponenciális tag erős hullámhossz függést mutat, ami igazolja, hogy több speciesz is
fluoreszkál. A komplexált forma fluoreszcencia-élettartama megnő, ~ps-os időfelbontású
készülékünkkel biexponenciális lecsengést mértünk - 310 ps (48%) és 640 ps (52%) 610 nm-en -.
A megnövekedett élettartam is összhangban van a feltételezésünkkel, hogy a makrociklus
üregében a szerkezeti relaxációs folyamatok (kötések menti elfordulások) gátolva vannak, ami így
a fluoreszcencia kvantumhatásfok megnövekedését eredményezi. A komplex 1:1 sztöchiometriáját
Job ábrázolás segítségével igazoltuk, a komplexálódás stabilitási állandója, Ks=1,3 x 106 M-1-nek
adódott az abszorpciós spektrumokra történő illesztéssel.208
Az ismertetett [p-DASPMI – WPA5] komplex esetleges alkalmazhatóságát bemutattuk
fluoreszcens indikátor kiszorítási mechanizmuson alapuló szenzorként, amely így vízben egy
érzékeny dimetil-bipiridínium (MV) jelzőrendszernek bizonyult. Az MV adagolásával a p-DASPMI
fokozatosan kiszorult a WPA5 üregéből, ami így csökkenő fluoreszcenciát eredményezett.208

7.4 Összefoglalás
A p-DASPMI WPA5-tel alkotott inklúziós komplexének egyensúlyi állandóját meghatároztuk
vízben. Megmutattuk a vegyület szolvatokromizmusa alapján, hogy az üregben az apoláris jellegű
kölcsönhatások, - átlapolás és hidrofób kölcsönhatások dominálnak. Az emissziós spektrumok
változása és a fluoreszcencia-élettartamok növekedése alapján igazoltuk, hogy a komplexálódás
gátolja a vegyület gerjesztett állapotbeli szerkezeti relaxációját (a kötések menti elfordulásokat).
Hasonló eredményeket már leírtak az irodalomban szulfonaftil- és pirenil--ciklodxtrinek,201
kukurbit[6]uril202 és kukurbit[7]uril203 gazdamolekulákkal, de a p-DASPMI abszorpciós sávjának
legnagyobb mértékű eltolódását mi tapasztaltuk a WPA5 makrociklussal alkotott komplexe esetén.
Ebben szerepet játszhat az is, hogy leárnyékolják a WPA5 negatív töltései a p-DASPMI pozitív
töltését. Az inklúziós komplex egy potenciális alkalmazhatóságát ismertettük fluoreszcens indikátor
kiszorítási mechanizmuson alapuló szenzorként.
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8. A doktori munka összefoglalása
Doktori kutatómunkám során 3-hidroxiflavonok és 1,8-naftálimidek fotofizikai és fotokémiai
tulajdonságait vizsgáltuk. A két vegyületcsoport alapvetően fontos a fluoreszcens jelzőanyagok
fejlesztésében. Az 1,8-naftálimid bipiridínium konjugátumaival is foglalkoztunk, kitérve azok
anionokkal alkotott ionpár töltésátviteli (IPCT) komplexeire. A kísérleti vizsgálatok során többféle
optikai spektroszkópiai módszert alkalmaztunk: stacionárius abszorpció- és emissziómérés,
villanófény-fotolízis, időkorrelált egyfoton-számlálás. A kísérleti eredmények értelmezése során
kinetikai analíziseket hajtottunk végre. A folyamatok mélyebb megértése céljából kvantumkémiai
számításokat is végeztünk.
A

3-hidroxiflavonok

gyakorlati

jelentősége

az

analitikában

legfőképp

azok

kettős

fluoreszcenciájából ered, ami a gerjesztett állapotú intramolekuláris protontranszfer (ESIPT)
következménye. Ezen tulajdonságuk lehetővé teszi, hogy az ilyen vegyületeket arányméréses
fluoreszcens szenzorként alkalmazzák. A 4'-dietilamino-3-hidroxiflavon a környezet polaritására és
H-kötés donor/akceptor jellegére érzékeny jelzőanyag, továbbá potenciális ATP szenzorként
működik. A 3-hidroxiflavonok gyakorlati alkalmazásaihoz fontos a fotostabilitásuk pontos ismerete.
A témában két tanulmányt készítettünk. Az egyik a 4'-dietilamino-3-hidroxiflavon fotooxidációs
reakciójával

foglalkozik.

Meghatároztuk

a

vegyület

fotodegradációs

reakciójának

kvantumhasznosítási tényezőjét. Megállapítottuk, hogy a 3-hidroxiflavonokra jellemző két
fotodegradációs út közül – fotooxidáció és fotoátrendeződés –, csak a fotooxidációs reakcióban
vesznek részt. A mechanizmusra vonatkozóan elméleti számításokat végeztünk. Egy másik
tanulmányban a 3-hidroxiflavon alapvegyület fotodegradációs útjait részletesen vizsgáltuk
kvantumkémiai módszerekkel. A reakciómechanizmusokra javaslatokat adtunk. A két vegyület
fotooxidációs reakcióján végzett számításaink összhangban vannak a kísérleti adatokkal, a 4'dietilamino-származék fokozott fotostabilitásával.
A másik vizsgált vegyületcsaládot az 1,8-naftálimid-származékok alkották. Az 1,8-naftálimid
az egyik leggyakrabban alkalmazott fluorofór. A 4-es helyzetben elektronküldő csoporttal
szubsztituált 1,8-naftálimidek számos kedvező fotofizikai tulajdonsággal bírnak, fényelnyelésük a
látható tartományba kerül és Stokes-eltolódásuk megnő. A radiatív gerjesztett állapotuk domináns
kioltó mechanizmusa egy töltésátrendeződési folyamat az elektronküldő szubsztituensről a
dikarboxoimid molekularészre. Munkánk során a 4-piperidinil-1,8-naftálimid egyik domináns
dezaktivációs útját vizsgáltuk kísérleti és elméleti módszerekkel, az irodalomban is javasolt a
twisted intramolecular charge transfer (TICT) átalakulást. Kísérleti módszerekkel igazoltuk a TICT
speciesz kialakulását, annak aktiválási energiáját meghatároztuk egy módosított Arrheniusegyenlet segítségével. Elméleti számításaink megerősítették a TICT állapot létezését, és annak
sötét (nem-fluoreszcens) jellegét.
Az 5. fejezetben 1,8-naftálimid-bipiridínium konjugátumok fotofizikájával és anionokkal történő
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komplexálódásával foglalkozom. Az itt bemutatott eredményekből a kézirat még előkészítés alatt
van. A konjugátumok fluoreszcenciája nagyon gyenge a fotoindukált elektrontranszfer (PET) miatt
az 1,8-naftálimidről a bipiridínium molekularészre. A bipiridínium egységek komplexálódása
anionokkal (F-, AcO- és BzO-) olyan IPCT jellegű komplexeket eredményez, mely kialakulása során
a komplexálódás első lépése egy elektrontranszfer az anionról a bipiridíniumra, kialakítva egy
biradikális szerkezetet. Kísérleti módszerekkel meghatároztuk ezen elektrontranszfer aktiválási
energiáját, továbbá megállapítottuk, hogy a folyamat lassú degradációval jár. Mivel az IPCT
komplex képződése egy dinamikus, egyensúlyi folyamat, így az abból történő kicsatolás - a lassú,
irreverzibilis degradáció - teljes konverziót eredményez. Az IPCT komplexképzés és a degradáció
eredményeképpen a PET visszaszorul, az 1,8-naftálimidek fluoreszcenciája megnő. A vegyület így
alkalmazható doziméterként F-, AcO- és BzO- ionokra, illetve a munka alapjául szolgál jövőbeni
kutatásainknak, melyek egy újtípusú fluoreszcens jelzőanyagcsalád létrehozását célozzák.
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Tézispontok
1.

Kísérletekkel

igazoltam,

hogy

acetonitrilben

a

DEA3HF

fluoreszcens

jelzőanyag

a

3-hidroxiflavonok két lehetséges fotodegradációs útvonala közül – oxidáció és átrendeződés –
csak az oxidációs úton degradálódik. A 3HF alapvegyület és a DEA3HF fotooxidációjára vonatkozó
elméleti számításaim szerint a DEA3HF oxigénaddíciójának magasabb az aktiválási gátja,
összhangban a tapasztalt jobb fotostabilitással.[S1, S2]
2.

Kvantumkémiai

számítások

alapján

arra

következtettem,

hogy

az

irodalomban

a

3-hidroxiflavonok fotooxidációs reakciójának mechanizmusára javasolt két reakcióút közül, –
amelyben a közbenső termék endoperoxid ill. exoperoxid – az endoperoxidon keresztüli út a
kedvezményezett.[S2]
3.

Kvantumkémiai

számítások

alapján

arra

következtettem,

hogy

a

3-hidroxiflavonok

fotoátrendeződési reakciója 3-hidroxi-3-fenil-indán-1,2-dionná közvetlenül lejátszódhat, nem
szükséges az irodalomban feltételezett epoxi intermedier.[S2]
4. Kísérleti és elméleti vizsgálatok kombinációjával igazoltam, hogy a NIPi gerjesztett állapotának
dezaktivációjához hozzájárul egy TICT állapot kialakulása. Meghatároztam a CT→TICT folyamat
sebességi állandóját a hőmérséklet függvényében, és az eredményeket egy módosított,
viszkozitástól is függő energiagátat tartalmazó Arrhenius-egyenlet alapján értelmeztem.[S3]
5. Kísérleti vizsgálatok alapján igazoltam, hogy a metilviologén-naftálimid konjugátumokban a két
molekularész között fotoindukált elektrontranszfer (PET) történik, és egy becslést adtam annak
sebességéről.
6. Kísérleti vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a bipiridínium-származékok (MV, NIMV és
NIPiMV) komplexálódás indukált elektrontranszfer reakciója anionokkal (F-, AcO- és BzO-)
dealkileződési reakcióhoz vezet. Meghatároztam az intermolekuláris elektrontranszfer reakció
aktiválási gátját, ami korrelációt mutat a bipiridínium-származékok első redukciós potenciáljával.
7. Kísérletekkel igazoltam, hogy a p-DASPMI sztilbazólium festék inklúziós komplexet képez a
WPA5 pillár[5]arén makrociklussal. Továbbá, hogy a komplexben p-DASPMI gerjesztett állapotú
szerkezeti

relaxációs

folyamatai

(kötések

körüli

elfordulások)

visszaszorulnak,

ami

a

fluoreszcencia kvantumhatásfok növekedését eredményezi.[S4]
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