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1. Bevezetés
A napjainkban használt spektroszkópiai módszerek kiterjednek az elektromágneses
sugárzás teljes tartományára, a rádióhullámoktól (néhány Hz) egészen a gammasugárzásig (>10 19
Hz). A széles spektrumon belül az UV-Vis-NIR (~1014-1015 Hz) sugárzás alkalmas a gerjesztett
elektronállapotok létrehozására és vizsgálatára. Az ebbe a tartományba eső fotonok abszorpciója
és/vagy emissziója alapjául szolgál a napelemek, az (O)LED-ek működésének, analitikai és orvosi
diagnosztikai módszerekben detektálandó jelként funkcionál és orvosi kezelésekben is alkalmazott
ágens. Az elektrongerjesztési jelenségek továbbá a fizikai, kémiai és biológiai rendszerek
kutatásában alkalmazott sokféle módszernek az alapjai.
A gerjesztett elektronállapotú, gyors folyamatok kinetikai vizsgálata rohamos fejlődésnek
indult az impulzuslézerek megjelenésével.1 Az impulzushossz rövidülésével a vizsgálható
folyamatok száma egyre bővült, jelenleg a néhányszáz fs-os lézereket már rutinszerűen
alkalmaznak fizikai-kémiai kutatásokban. Ilyen gyors lézerrendszerekkel lehetőségünk van akár a
gerjesztést közvetlenül követő úgy nevezett forró állapotok (hot state, gerjesztett elektronállapotok
a

rezgési

hűlés

elött)

relaxációjának

vizsgálatára,

az

oldószer-molekulák

mozgásának

tanulmányozására a fs-ok tartományában, illetve a molekulák rezgési újrarendeződésének
megfigyelésére.
Doktori kutatómunkámban gerjesztett elektronállapotokhoz kapcsolódó reakciókkal, töltés-,
elektron- és protontranszfer folyamatokkal foglalkoztunk. A kutatás során kísérleti és elméleti
módszerek kombinációját használtuk a folyamatok mélyebb megértése céljából. A vizsgált
vegyületek 3-hidroxiflavonok és 1,8-naftálimidek voltak. Előnyös spektroszkópiai tulajdonságaik
miatt a 3-hidroxiflavonok és az 1,8-naftálimidek a leggyakoribb fluorofór csoportok közé tartoznak a
fluoreszcens polaritás-, viszkozitás-, pH- és kémiai szenzorok szintézisében. Kutatásainkkal új
fluoreszcens jelzőanyagok fejlesztéséhez szerettünk volna hozzájárulni.

2. Irodalmi háttér
2.1 A 3-hidroxiflavonok fotokémiája
A 3-hidroxiflavon (3HF) és sok származéka kettős fluoreszcenciát mutató vegyület. Ennek
oka a gerjesztett állapotú intramolekuláris protontranszfer (ESIPT, l. 1. ábra). 2 Gerjesztett
állapotban az OH-csoport protonja átkerül a C=O csoport oxigénjére. A két egymásba alakuló,
fluoreszkáló specieszt normál (N*) és fototautomer (PT*) formának hívjuk. A PT* forma
1
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energiavesztésével létrejön a PT forma, amely alapállapotú protontranszferrel (GSIPT) szerkezeti
relaxáción megy át. Ilyen módon visszakapjuk a kiindulási N formát, a protontranszfer-ciklus
lezárul.

1. ábra – A 3HF intramolekuláris protontranszfer-ciklusa

Az N* és PT* formákhoz a fluoreszcencia-spektrumban két, jól elkülönülő emissziós sáv
tartozik. Azok helye a spektrumban, intenzitása és az intenzitásuk relatív aránya érzékeny a
molekula lokális környezetére, annak polaritására és hidrogénhíd donor-akceptor jellegére. Ezt a
tulajdonságot kihasználva 3HF-származék jelzőanyagok alkalmazhatóak lipidmembránok fizikaikémiai jellemzésére,3 micellák kialakulásának követésére,4 biomolekuláris kölcsönhatások
tanulmányozására.5 3HF-vázú kemoszenzorok is ismertek.6 Az utóbbira példa a 4'-dimetilamino-3hidroxiflavon, amely szelektív ATP szenzornak bizonyult.7
A 3HF-ok alkalmazásait befolyásolja, hogy hosszabb idejű, erős besugárzás hatására
észrevehető mértékű fotodegradációt szenvednek. Két jellemző fotobomlási reakciójuk ismert, egy
fotooxidációs és egy fotoátrendeződési folyamat (2. ábra).
A kedvező

fotostabilitású

3HF-ok

tervezéséhez

szükséges

a

degradációs

utak

mechanizmusának ismerete. Az 1980-as évek végétől kezdve számos kutatócsoport foglalkozott a
3HF alapvegyület fotodegradációs reakcióival, kísérleti vizsgálatokat végezve. Néhány tanulmányt
kiterjesztettek alkil- és hidroxi-származékokra is. A dialkilamino-származékok fotodegradációjával
tudomásunk szerint munkánk megjelenéséig nem foglalkoztak.
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2. ábra – A 3HF fotodegradációs útjai az irodalom alapján

2.1.1 3-hidroxiflavonok fotooxidációs reakciója
A 3HF közvetlen fotooxidációját és a fotoszenzibilizált oxidációját is részletesen
tanulmányozták. Mindkét esetben a reakció végterméke a megfelelő O-benzoilszalicilsav (SA) és
szénmonoxid (2. ábra).8
A közvetlen fotooxidációs reakció esetén az alapállapotban triplett multiplicitású oxigén
(3O2) reagál a triplett fototautomer formával. A reakció mechanizmusát részletesen vizsgálták
heptánban és alacsony hőmérsékletű oxigén mátrixban. A kísérleti eredmények alapján az
irodalomban

két,

egymásnak

részben

ellentmondó

mechanizmus

terjedt

el,

az

egyik

mechanizmusban egy exohidroperoxidot (XP)9 a másikban pedig egy endoperoxidot (NP)10
javasoltak köztiterméknek.
A fotoszenzibilizált reakció esetén a fotoszenzibilizátor segítségével gerjesztett szingulett
oxigén (1O2) és a normál alapállapotú forma a reagáló specieszek. A kísérleti eredmények alapján
ezen reakcióról is két mechanizmus jelent meg, az egyik az XP majd az NP intermedieren
keresztül.11 A másik mechanizmus az oxigénaddíciót követően közvetlenül az NP kialakulását
feltételezi.12
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2.1.2 3-hidroxiflavonok fotoátrendeződési reakciója
A 3-hidroxiflavonok fotoátrendeződési reakciójának terméke a megfelelő 3-hidroxi-3-fenilindán-1,2-dion (IN) -származék, ami tovább bomolhat 3-aril-ftálid típusú vegyületet eredményezve
(2. ábra).8
Kísérletekkel bizonyították, hogy a reagáló forma a triplett állapotú normál speciesz. A
reakció mechanizmusában köztiterméknek eddig a 2. ábrán látható epoxi szerkezetet (EP)
feltételezték, amiból IN egy protontranszfert követve keletkezik.13
3-hidroxiflavonokon végzett kutatómunkánk egyik célja az volt, hogy felderítsük a 3HF
alapvegyület

fotooxidációjának

és

fotoátrendeződésének

mechanizmusát.

Mivel

korábbi

munkákban a termékeket azonosították, és lehetséges mechanizmusokat is javasoltak, a mi
munkánk az elméleti számításokra terjedt ki. Másik célunk az volt, hogy felderítsük a sokoldalú
fluoreszcens 3HF-alapú jelzőanyag, a 4'-dietilamino-3-hidroxiflavon (DEA3HF) fotodegradációs
reakcióját. Ebben a kutatásban a kísérleti munka dominált, azonosítottuk a terméket, mértük a
kvantumhasznosítási tényezőt, vizsgáltuk a kinetikát – ezt egészítette ki a potenciális
energia-felület elméleti számítása.

Eredményeink alapján értelmezhettük a két vegyület

rekcióútjait és fotostabilitását.

2.2 1,8-naftálimidek
2.2.1 4-piperidinil-1,8-naftálimid
Az 1,8-naftálimidek (NI) fotofizikai tulajdonságait széleskörűen tanulmányozták, mivel a
naftálimid a fluoreszcens jelzőanyagokban az egyik leggyakrabban alkalmazott fluorofór. Az 4-es
helyzetben elektronküldő szubsztituenst tartalmazó naftálimidek az alapvegyülethez képest
kedvezőbb fotofizikai tulajdonságokkal bírnak. Míg az alapvegyület S 0→S1 átmenete az ultraibolya
tartományba esik, a származékoké a látható tartományba tolódik. A szubsztituált származékok,
gerjesztett

állapota

töltésátviteli

(CT,

charge

kvantumhasznosítási tényezőjük általában nagyobb,

transfer)
mint

karakterű,

fluoreszcencia

az alapvegyületé.14 A gyűrűs

elektronküldő szubsztituensek (piperazin, morfolin, pirrodilin, piperidin) már az alapállapotú
molekulában is elcsavarodott helyzetben lehetnek a naftálimid egységhez képest. 15 Ez kedvez a
további elfordulásnak a gerjesztett állapotban (TICT, twisted intramolecular charge transfer), ami a
gerjesztett

állapot

további

dezaktivációs

csatornája.

Az

elfordulás

valószínűségének

csökkentésével erősödő fluoreszcenciát tapasztalunk. Erre az elvre alapozva viszkozitás16 és

13 I. Yokoe et al., Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 1981, 29, 894
14 a: V. Wintgens et al., New Journal of Chemistry, 1996, 20, 1149; b: L. Biczók et al., Physical Chemistry
Chemical Physics, 1999, 1, 4759
15 a: S. Zheng et al., Photochemical and Photobiological Sciences, 2012, 11, 1675; b: X. Liu et al., Journal
of the American Chemical Society, 2016, 138, 6960
16 T. Liu et al., Scientific Reports, 2014, 4, e5418
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polaritás17 próbákat készítettek. A TICT-t az aggregáció is akadályozza, ami aggregáció-indukált
emisszióban nyilvánul meg.18

3. ábra – MV, NI és NIPi, illetve a vegyületek bipiridínium konjugátumai (NIMV, NIPiMV)

Annak ellenére, hogy néhány 1,8-naftálimid-származék fotofizikai viselkedése két
egymásba alakuló állapot (CTTICT) alapján értelmezték, a 4-es helyzetben szubsztituált 1,8naftálimidek TICT állapotát részletesen még nem tanulmányozták. A 4-piperidinil-1,8-naftálimiden
(NIPi) végzett vizsgálataink célja az volt, hogy megvizsgáljuk NIPi gerjesztett elektronállapotában
lejátszódó folyamatokat, azok mechanizmusára javaslatot adjunk.
2.2.2 1,8-naftálimid-bipiridínium konjugátumok
A dimetil-bipiridínium (MV, viologén) kétszeresen pozitív kation, erős elektronakceptor, két
elektron felvételére képes.19 Ezen tulajdonságán számos gyakorlati felhasználása alapszik
(herbicid, vírusellenes szer, festékérzékenyített napelemek redox rendszerének csatoló eleme). 20
Anionokkal ionpár töltésátviteli (IPCT, ion pair charge transfer) komplex létrehozására képes. Az
IPCT komplexek érdekes fotofizikai tulajdonságokkal bírnak. A semleges donor és akceptorból
képződő CT komplexekhez hasonlóan van CT átmenetük/sávjuk. Az IPCT komplex CT sávjában
történő gerjesztés során egy elektron átlép az anionról a bipiridinium részre, és egy biradikális
szerkezet (IPCT*) keletkezik.21 Mivel a gerjesztett állapot kevésbé poláris, a CT sáv negatív
szolvatokromizmust mutat. Megfigyelték, hogy szerves oldószerekben a MV egyes anionokkal (F-,
AcO-, BzO-) közvetlenül biradikális komplexet képez, tehát az anion és a MV közötti
17
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G. S. Loving et al., Journal of the American Chemical Society, 2008, 130, 13630
Y. Sun et al. , Journal of Luminescence, 2013, 141, 93
C. L. Bird et al., Chemical Society Reviews, 1981, 10, 49
a: D. E. Moreland, Annual Review of Plant Physiology, 1980, 31, 597; b: S. Asaftei et al., Journal of
Medicinal Chemistry, 2010, 53, 3480; c: Y. Cao et al., Nature Communication, 2017, 8, 15390
21 P. M.S. Monk et al., Dyes and Pigments, 1999, 43, 241

6

elektronátlépés fotonelnyelés nélkül lejátszódik.22 Tudomásunk szerint ezzel a folyamattal ezidáig
csak érintőlegesen foglalkoztak, az IPCT* megjelenését vizuálisan észlelték.
Az 1,8-naftálimid-bipiridínium konjugátumokban (NIMV és NIPiMV) is érvényesül a
bipiridínium erős elektronakceptor jellege. A konjugátumok 1,8-naftálimid egységét gerjesztve azok
fluoreszcenciájának erős kioltását tapasztaljuk, ami a fotoindukált elektrontranszfernek (PET)
tulajdonítható.23 A PET egyik hajtóereje az a fotogenerált erősebb elektromos tér, ami az 1,8naftálimidek CT karakterű gerjesztett állapotában jön létre, azokból egy teljes elektron átkerül a
bipiridínium egységre. Ilyen módon egy biradikális szerkezethez jutunk.
A

kutatás

során

célunk

volt

az

MV,

bipiridnínium

elektrontranszferrel

járó

komplexképzésének tanulmányozása F-, AcO- és BzO- anionokkal. Ezekre a folyamatokra az
irodalomban eddig csak utaltak, részletes vizsgálatokról nem tudunk. Továbbá, vizsgáltuk az MV
két naftálimid konjugátumának, a NIMV-nek és a NIPiMV-nek komplexképzését ezen anionokkal,
azzal a céllal, hogy az első lépéseket megtegyük olyan új típusú fluoreszcens jelzőanyagok
létrehozására, amelyek egyes anionok jelenlétét bekapcsoló fluoreszcenciával indikálják, az IPCT
képződést és a PET mechanizmust kombinálva.

2.3 Sztilbazólium festék komplexképzése karboxilátó-pillár[5]arénnel
A 4-N,N-dimetilamino-4'-N'-metil-sztilbazólium jodid sója (p-DASPMI, 4. ábra) egy gyakran
alkalmazott fluoreszcens jelzőanyag, poláris közegben szabad ionos formában (nem ionpárként)
van jelen. Az elektronküldő dimetilamino csoport és az elektronszívó piridínium egység együttes
jelenléte erős szolvatokróm tulajdonságot eredményez. 24 A vegyület kis viszkozitású közegben
gyenge fluoreszcenciával bír. Ennek oka, hogy a kis viszkozitású közeg nem akadályozza a
gerjesztett állapotban fellépő szerkezeti relaxációs folyamatokat (egyes és kettős kötések körüli
elfordulásokkal a gyengén fluoreszkáló TICT állapotok kialakulását). 25 Amennyiben az utóbbi
relaxációs folyamatokat blokkoljuk (pl.: inklúziós komplexképzéssel), akkor a fluoreszcencia
megnövekedését tapasztalhatjuk.26
A kutatás során célunk volt a p-DASPMI és a karboxilátó-pillár[5]arén (WPA5, 4. ábra)
makrociklus komplexképzésének vizsgálata. A képződő inklúziós komplexet fluoreszcens indikátor
kiszorítási mechanizmuson alapuló szenzorként alkalmaztuk.

22 a: R. Kannappan et al., New Journal of Chemistry, 2010, 34, 1373; b: Y.-H. Kim et al., Journal of Inclusion
Phenomena Macrocyclic Chemistry, 2012, 74, 317
23 a: T. P. Le et al., The Journal of Physical Chemistry A, 2000, 104, 6778; b: J. E. Rogers et al.,
Photochemistry and Photobiology, 2001, 73, 223
24 S. T. Abdel-Halim et al., Journal of Molecular Structure, 2009, 920, 332–341
25 B. Strehmel et al., The Journal of Physical Chemistry B, 1997, 101, 2232-2243
26 a: J. W. Park et al., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2005, 173, 271–278; b: Z.
Li et al., Dyes and Pigments, 2012, 93, 1401-1407; c: S. Sun et al., New Journal of Chemistry, 2014, 38,
3600-3605
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4. ábra – A WPA5 és p-DASPMI szerkezeti képlete

3. Alkalmazott módszerek
A vizsgált anyagokat a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén állították elő. A
kísérleti vizsgálatokhoz stacionárius és időfelbontásos optikai spektroszkópiai módszereket
alkalmaztunk. A stacionárius abszorpciós és emissziós méréseket, a fotokémiai reakciókat és a
lézeres villanófény-fotolízis kísérleteket a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszéken
végeztük. Az

időfelbontásos

fluoreszcencia

vizsgálatokat

időkorrelált

egyfoton

számláló

rendszerekkel végeztük az MTA-TTK-án és a University of Amsterdam, Molecular Photonics
csoportjában. A fotokémiai és IPCT reakciók termékeit HRMS, HPLC-UV/Vis-MS és NMR
spektroszkópiai technikákkal azonosítottuk.
Az időfelbontásos kísérletek eredményeit kinetikai modellek alapján értelmeztük. Az
azokból

adódó

differenciálegyenlet-rendszerek

analitikus

vagy

numerikus

megoldásának

paramétereit illesztettük a kísérleti eredményeinkre. Ilyen módon meghatároztuk az egyes
reakciólépésekhez tartozó sebességi együtthatókat.
A kísérleti eredmények mélyebb megértése céljából elméleti számításokat is végeztünk
sűrűségfunkcionál elmélet (DFT, density functional theory), időfüggő-DFT (TD-DFT, time
dependent-DFT) és teljes aktív tér önkonzisztens mező (CAS-SCF, complete active space-self
consistent field) szinteken. Bizonyos esetekben a számolt hullámfüggvényeken analíziseket
hajtottunk végre az egyes specieszek elektronrendszerének tanulmányozása céljából.

4. Eredmények
4.1 3-hidroxiflavonok fotooxidációs és fotoátrendeződési reakciója
Kísérleti vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy acetonitrilben a 3HF-okra jellemző két
fotodegradációs út közül DEA3HF esetén csak a fotooxidációs reakció játszódik le. A reakció fő

8

termékét, a megfelelő SA-származékot HR-MS és

1

H-NMR spektroszkópiai vizsgálattal

azonosítottuk. Meghatároztuk a fotooxidáció kvantumhasznosítási tényezőjét, ami DEA3HF=1,5·10-4nek adódott. Összehasonlítva az alapvegyület kvantumhasznosítási tényezőjével, 3HF≈1·10-3nal,27 megállapítható, hogy a 4'-dietilamino szubsztitúció következményeként javult a fotostabilitás.

5. ábra – (a) 3HF és (b) DEA3HF közvetlen fotooxidációja

A 5. ábrán látható 3HF és DEA3HF fotooxidációs reakcióútján végzett számításaink
eredménye. Számításaink alapján a két vegyület fotooxidációja hasonló mechanizmussal játszódik
le. Az NP intermedier kialakulása egy bimolekuláris lépés. 3HF esetén ezen lépés aktiválási
energiáját 38 kJ/mol-nak, míg DEA3HF esetén 70 kJ/mol-nak számoltuk, tehát a DEA3HF
magasabb aktiválási gátja összhangban van a fokozott fotostabilitásával. Az irodalomban korábban
feltételezett XP szerkezet kialakulását valószínűtlennek tartjuk, mivel az oxigén addícióját a
flavonvázra egy egylépéses reakcióként tudtuk csak számítani TS1 átmeneti állapoton keresztül.
Azt találtuk, hogy XP az NP intermedierből a TS2b átmeneti állapoton keresztül jönne létre, amihez
magasabb aktiválási gát tartozik.
A fotoszenzibilizált oxidációs reakcióúton végzett számításaink egyik érdekes eredménye,
hogy a 3HF N formájára történő oxigén addíció összehangolt lépés a proton transzferrel, így
eredményezi az NP szerkezetet. A mechanizmus további lépései azonosak a közvetlen
fotooxidáció mechanizmusával.

27 M. L. Martinez et al., Journal of the American Chemical Society, 1990, 112, 2427
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6. ábra – (a) 3HF fotoátrendeződési reakciója, (b) a normál forma gerjesztési energiái a szingulett (S) és
triplett (T) felületeken

Az 6. ábrán látható a fotoátrendeződési reakcióra végzett számításaink eredménye.
Számításaink alapján a reakcióút első lépésében fontos szerepet játszanak a nagyenergiájú triplett
állapotok. Ez két módon lehetséges, az egyik, hogy az első lépés T 9 vagy T10 triplett felületen
történik a belső konverzió lejátszódása elött. A másik lehetőség, hogy a T 1 triplett állapot magas
rezgési szintjein történik az átrendeződés első lépése. További eredmény, hogy az irodalomban
eddig feltételezett EP intermedier kialakulása nem szükséges a reakció lejátszódásához, a
protontranszfer történhet közvetlenül IM1 intermedierből indulva.

4.2 4-piperidinil-1,8-naftálimidek TICT állapota
A kísérleti munka során a közeg polaritásának és viszkozitásának hatását vizsgáltuk a NIPi
gerjesztett állapotára. Stacionárius és időfelbontásos vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a
NIPi sugárzásos (fluoreszcens) gerjesztett állapota töltésátviteli karakterű (CT). Igazoltuk, hogy a
vegyület fluoreszcenciájának egyik lényeges kioltó mechanizmusa egy TICT állapothoz
kapcsolódik, melyben a piperidinil csoport elfordul és a töltésátviteli jelleg erősebb, mint a CT
állapotban. A két egymásba alakuló állapot meglétét, és a TICT állapot sötét (nem-fluoreszcens)
jellegét a különböző polaritású és viszkozitású közegben mért biexponenciális fluoreszcencia
lecsengési görbék alátámasztják (7/a ábra). A 77 K-en oldószerüvegben mért lecsengés
monoexponenciális, ez is összhangban van a TICT állapot kialakulásával (oldatban), a
monoexponenciális lecsengés oka, hogy oldószerüvegben a piperidinil csoport elfordulása gátolt.
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7. ábra – (a) A NIPi etilénglikolban különböző hőmérsékleteken mért fluoreszcencia lecsengési görbéi, (b) a
két állapotú rendszer kinetikai sémája és (c) az abból meghatározott CT→TICT átalakulás sebességi
együtthatójának Arrhenius-ábrázolása

A mért lecsengési görbéken kinetikai analízist végeztünk a két állapotú rendszer kinetikai
sémája alapján (7/b ábra). Az etilénglikolban különböző hőmérsékleteken végzett mérések alapján
a CT→TICT átalakulás sebességi együtthatójának Arrhenius-ábrázolása nem volt lineáris (7/c
ábra).

Az

aktiválási

energia

meghatározásához

az Arrhenius-egyenletet

a

viszkozitás

hőmérsékletfüggését leíró taggal bővítettük. Ezek alapján a CT→TICT átalakulás aktiválási gátja
6,64 kJ/mol-nak adódott.(7/c ábra)
A kísérleti vizsgálatokat az S0 és S1 energia-felületeken végzett kvantumkémiai
számításokkal kiegészítettük. Az elméleti vizsgálat igazolta a TICT állapot kialakulását, annak sötét
jellegét. Továbbá, a számítások alapján a rotáció irányára is javaslatot tettünk.
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4.3 Elektrontranszfer folyamatok viologén-származékokban
Az

1,8-naftálimid-bipiridínium

konjugátumokkal

(NIMV,

NIPiMV)

időfelbontásos

fluoreszcencia és lézeres villanófény-fotolízis kísérleteket végeztünk, amelyek igazolták a
naftálimid gerjesztését követő PET-et a naftálimid egységről a bipiridíniumra. Felhasználva a 8.
ábrán látható, három állapotú rendszerre felírt kinetikai sémát a fluoreszcencia lecsengési
görbékből meghatározott időállandók segítségével - NI és NIPi fluoreszcencia-élettartamainak
ismeretében - becslést adtunk a konjugátumokon belüli PET sebességére (k2, 8. ábra), ami NIMV
esetén ~130 ns-1 és NIPiMV esetén ~20 ns-1 volt. A tranziens abszorpciós kísérletekből arra
következtettünk, hogy nem csak a naftálimid szingulett gerjesztett állapotából, de a triplett
állapotából is történik elektrontranszfer a bipiridíniumra.

8. ábra – A három állapotú rendszer kinetikai sémája, ES1 és ES2 az 1,8-naftálimiden lokalizált gerjesztett
állapotokat, míg BR a PET-tel létrejövő biradikális állapotot jelöli

Tanulmányoztuk az MV, NIMV és NIPiMV ionpárkomplex képzését F-, AcO- és BzOanionokkal. Kimutattuk, hogy az oldószer minimális víztartalma is (<0.1 V/V %) lassítja az IPCT*
képződését (k1, 9. ábra), ezért a reakció kinetikáját víz- és oxigénmentes oldatban (az oxigén
gyökkioltó hatása miatt) vizsgáltuk. A kinetikai vizsgálat, a HR-MS és HPLC-MS mérések alapján
megállapítottuk, hogy az elektrontranszferrel kísért komplexképzés bomláshoz is vezet: a viologén
egységek dealkileződnek. Ezt fejezi ki a háromszög reakció kiegészítése az irreverzibilis
bomlással a kinetikai sémában. (9/a ábra)

9. ábra – (a) A reakció feltételezett mechanizmusa, (b) metilviologén-származék + BzO - ion IPCT reakciók k1
sebességi paramétereinek Arrhenius-ábrázolása
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Különböző hőmérsékleteken meghatároztuk a komplexálódás indukált elektrontranszfer
reakciók sebességi együtthatóit (9. ábra/b), és ezekből kiszámítottuk az aktiválási gátakat, ami a
viologén-származékok esetén korrelációt mutat a származék első redukciós potenciáljával.
A konjugátumok komplexképzése F-, AcO- és BzO- anionokkal a PET kikapcsolásához
vezet, ami megnövekedett fluoreszcenciát eredményez. Az eredmények alapján érdemesnek
látszik új típusú, fluoreszcens jelzőanyagokat kifejleszteni, amelyek ionokkal (intermolekuláris)
elektrontranszfer folyamatban komplexet képeznek, és jeladásuk intramolekuláris PET-tel
kapcsolható.

4.4 A p-DASPMI komplexálódása WPA5 makrociklussal
A p-DASPMI és WPA5 komplexképzését optikai spektroszkópiai módszerekkel és 1H-NMR
spektroszkópiával vizsgáltuk, az inklúziós komplex létrejöttét igazoltuk. A festék abszorpciós
spektruma a komplexben batokróm eltolódást mutat (10. ábra). A p-DASPMI szerkezeti relaxációs
folyamatai (kötések körüli elfordulások) az inklúziós komplexben gátolva vannak, így a
fluoreszcencia-intenzitás megnőtt (10. ábra). Továbbá, a TICT állapotok képződésének gátlására
utal a megnövekedett fluoreszcencia-élettartam. A komplexképzés egyensúlyi állandóját az
abszorpciós spektrumsorozatot felhasználva a teljes spektrumra történő globális illesztéssel
határoztuk meg, Ks=1,3 x 106 M-1-nek adódott.

10. 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)
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5. 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)

fluoreszcencia kvantumhatásfok növekedését eredményezi.[S4]
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visszaszorulnak,

ami

a

6. Alkalmazási lehetőségek
A 3-hidroxiflavonok

sok

célra

alkalmazható

fluoreszcens

jelzőanyagok,

amelyek

fluoreszcencia-spektrumában az ESIPT folyamat miatt két sáv jelenhet meg. A fotodegradációs
reakcióikra vonatkozó eredményeink segíthetnek új, kedvező fotostabilitású 3-hidroxiflavonszármazékok tervezésében.
A NIPi gerjesztett állapotú reakciójával, a TICT állapot kialakulásával foglalkozó tanulmány
elősegítheti új polaritás- és viszkozitáspróbák fejlesztését. A vegyület gerjesztett állapotú
reverzibilis reakciójában (CTTICT) két, jelentősen különböző dipólusmomentumú állapot van
jelen, és míg a CT állapot jól fluoreszkál, a TICT sötét (nem-fluoreszcens). Ez alkalmassá teszi a
vegyületet a lokális környezet polaritásának jellemzésére. A piperidinil csoport elfordulása – a TICT
állapot kialakulása – érzékeny a közeg viszkozitására, így a környezet viszkozitására is
következtetni lehet a fluoreszcencia-intenzitásokból. Alapkutatási szempontból is fontos a
gerjesztett állapotú folyamatok vizsgálata, hiszen a folyamatok megértése után vagyunk csak
képesek helyesen kihasználni azokat. Továbbá, az általunk módosított Arrhenius-egyenlet
alkalmas lehet a TICT állapotok összehasonlítására a bevezetett b paraméteren keresztül.
A bipridínium-származékokon (MV, NIMV és NIPiMV) végzett munkánkban komplexálódás
indukált elektrontranszfer folyamatokat elemeztünk. Az irodalomban eddig csak érintőlegesen
foglalkoztak a folyamattal, a dealkileződési reakciót nem vették figyelembe, bár a publikációkban
szereplő eredményekből a bomlás szükségszerűen következik (kicsatolás nélküli irreverzibilis
háromszög reakció egy konstans értékhez tart). A munkánkban továbbá bemutattuk, hogy NIMV és
NIPiMV fluoreszcenciáját kioltó PET kikapcsolható anionok (F-, AcO- és BzO-) megkötésével egyelőre irreverzibilisen. Tanulmányunk hozzájárulhat egy új típusú, anionok kimutatására
alkalmas fluoreszcens jelzőanyagcsalád létrehozásához.
A [p-DASPMI – WPA5] komplex fluoreszcens indikátor kiszorítási mechanizmuson alapuló
szenzorként működött, vízben érzékeny MV jelzőrendszernek bizonyult. Az MV adagolásával a pDASPMI kiszorul a WPA5 üregéből, ami a fluoreszcencia-intenzitás csökkenéséhez vezet.
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