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Bevezetés a disszertációhoz, a tárgy megjelölése

A  disszertáció  első  fejezetében  két  olyan  szupramolekuláris  gazdamolekula 

komplexképzési és szerkezeti sajátosságainak optikai spektroszkópiai vizsgálatáról lesz szó, 

amelyeket abból a célból szintetizáltak, hogy királis felismerő, és a felismerést valamilyen 

optikai spektroszkópiai úton (pl. abszorpció, fluoreszcencia változása) jelző egység szerepét 

töltsék be optikai szenzorokban. 

A disszertáció első fejezete ennek megfelelően két alegységre oszlik. Először (1.A) 

egy  királis,  kromofór  kalixkoronaéter  enantiomer  aminpárokkal  való  komplexképzési 

reakciójának vizsgálatát  tárgyalom. Az első fejezet  második,  rövidebb alegységében (1.B) 

pedig  egy  fluorofór  csoportokkal  ellátott,  királis  ciklohexán  származék  abszolút 

konfigurációjának CD-spektroszkópiai úton való meghatározását mutatom be. 

A kísérletek  elsődleges  célja  az  volt,  hogy  optikai  spektroszkópiai  módszerekkel 

jellemezzem a gazdamolekulát, illetve az első esetben annak királis felismerőképességét, s íly 

módon becsüljem az optikai szenzorokban való felhasználhatóságot. Mindkét gazdamolekulát 

abból  a  célból  állították  elő,  hogy  segítségükkel  fiziológiásan  fontos  kismolekulák 

enantiomerjeit optikai úton szelektíven lehessen detektálni.

A disszertáció második fejezete az indolin, illetve három, különféleképp szubsztituált 

indolinszármazék  –  az  N-metilindolin,  a  5-cianoindolin,  illetve  az  5-ciano-N-metilindolin 

(lásd  2.2.  ábra)  –  fotofizikai  tulajdonságainak  szisztematikus  vizsgálatáról  szól.  Régóta 

ismeretes,  hogy  az  intramolekuláris  töltéstranszfer  prototípusanyagának,  a  kettős 

fluoreszcenciát  mutató  N,N-dimetilamino-benzonitrilnek  (DMABN)  a  fluoreszcenciája 

poláris prótikus oldószerekben kioltódik. Ugyanez a jelenség játszódik le a DMABN planáris 

analogonja, az 5-ciano-N-metilindolin esetében is. Az indolinszármazékok iránt újabban ismét 

megnőtt a tudományos érdeklődés,  biológiai rendszerekben fluoreszcens próbaként való 

alkalmazhatóságuk kapcsán. A fentiekben említett fluoreszcencia kioltódás okainak tisztázása, 

a  vegyületek  fluoreszcencia  lecsengési  dinamikájának  megértése,  nagymértékben 

hozzájárulhat ezen vegyületek próbaként való alkalmazásának előmozdításához. Az említett 

vegyületek  fotofizikai  paramétereinek  megállapításához  a  következő  kísérleti  technikákat 

vettem igénybe: stacionárius fluoreszcencia mérés, időkorrelált egyfoton számlálás, lézeres 

villanófény fotolízis tranziens abszorpciós detektálással. A kísérleti eredmények alapján tett 

megállapításaimat kvantumkémiai számítások segítségével is igazoltam. 

A disszertáció harmadik fejezete különféleképp szubsztituált  transz-kalkon epoxidok 

CD-spektroszkópiai  úton  való  vizsgálatáról,  illetve  abszolút  konfigurációjának 
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meghatározásáról  szól.  A  vizsgált  kalkon  epoxidok  egyrészt  gyógyszerhatóanyagok 

gyártásának  intermedierjei,  másrészt  az  az  epoxidálási  reakció,  melyben  a  vizsgált 

molekulák termékként keletkeznek, fontos tesztreakció különféle királis, fázistranszfer 

katalizátorok  királis  indukciós  hatékonyságának,  illetve  az  indukció  módjának 

megállapítására.  Abból,  hogy  adott  katalizátor  alkalmazása  esetén  milyen  abszolút 

konfigurációjú  termék  keletkezik,  következtetni  lehet  pl.  arra,  hogy  a  katalizátor  mely 

funkciói  hogyan  befolyásolják,  hogy  végül  melyik  enantiomer  keletkezik  termékként. 

Ugyanakkor abból, hogy milyen enantiomertisztaságú termék keletkezett, következtetni lehet 

arra, hogy mely funkciók befolyásolják a királis indukció, irányítás hatékonyságát. Érdemes 

tehát valamilyen rutin módszert kidolgozni a termékként keletkező kalkon epoxidok abszolút 

konfigurációjának meghatározására. 

A disszertáció mindhárom fejezetében olyan molekulák vizsgálatáról van szó, amelyek 

valamilyen  úton-módon  egy  folyamatban  jelzőmolekula  szerepét  töltik  be,  illetőleg  a 

vizsgálati  módszerek  tekintetében  közös  vonás,  hogy  minden  általam  használt  kísérleti 

spektroszkópiai módszer UV és látható tartományba eső elektromágneses sugárzást használ a 

vizsgált rendszer gerjesztésére. 
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1.A FEJEZET

KIRÁLIS KROMOFÓR KALIXKORONAÉTER GAZDAMOLEKULA, ÉS 
KIRÁLIS SZERVES AMINOKKAL VALÓ ENANTIOSZELEKTÍV 

KOMPLEXKÉPZÉSÉNEK VIZSGÁLATA

1.A.1. Bevezetés
A szupramolekuláris  szenzormolekulák,  mint  szelektív  komplexképzők  széleskörű 

alkalmazásnak  örvendenek  a  kémiai  analízisben;  az  élet,  az  ipar  számos  területén 

megtalálhatók.  Funkciójukat  optikai  szenzorok,  optódmembránok,  ionszelektív  elektródok 

integrált részeként töltik be. Az érzékelő molekulák főbb alkalmazási területeiként említhetők: 

a  klinikai  kémia,  a  fiziológia,  a  környezetvédelem,  az  élelemiszerkémia  és  a 

gyógyszeranalitika. 

Az  általam  vizsgált  –   a  dolgozat  1.A  alfejezetében  bemutatásra  kerülő  – 

gazdamolekulát  arra  tervezték,  hogy  fiziológiásan  fontos  szerves  aminok  enantiomerjeit 

szelektív komplexképzés útján különböztesse meg egymástól, illetve hogy a királis felismerés 

optikai spektroszkópiai úton detektálható legyen.

A különféle szenzorok, ionszelektív elektródok fejlesztéséről, felépítéséről, működési 

elveiről szóló összefoglalók1,2 számos kalixarén illetve koronaéter származékot említenek a 

szerves  aminok,  illetve  -ammóniumsók  szenzorainak  alapelemeként.  Az  optikailag  aktív 

szerves aminok, amidok enantioszelektív detektálására alkalmas szenzorok iránti tudományos 

érdeklődés a ’70-es évektől kezdődően erősödött fel, a szerves ammóniumionok fiziológiai 

folyamatokban játszott fontos szerepének köszönhetően. A fiziológiásan fontos anyagok, 

gyógyszerhatóanyagok  enantiomerjei  megkülönböztetésének,  elválasztásának  fontossága 

eltérő  farmakológiai  tulajdonságaikból3 (aktivitás,  toxicitás,  transzport  mechanizmusa, 

metabolizmus  útja),  az  emberi  szervezetre  gyakorolt  eltérő  hatásukból   következik.  Az 

enantiomerek  fizikai  és  kémiai  tulajdonságai  általában  teljesen  megegyeznek  és  csak a 

polarizált  fénnyel,  valamint  egyéb  királis  partnerekkel  való  kölcsönhatásuk  alapján 

különböztethetőek meg egymástól. 

Az  enantiomerek  elválasztására,  megkülönböztetésére  kifejlesztett  technikák, 

technológiák egy elválasztási (GC, HPLC, kapilláris elektroforézis) és egy detektálási lépést 

kombinálnak.  A  detektálási  lépésben  általában  valamilyen  spektroszkópiai  módszert 

alkalmaznak  (polarimetria,  cirkuláris  dikroizmus,  abszorpciós  spektrometria,  infravörös 

transzmissziós  spektrometria,  röntgen-diffrakció,  NMR-spektroszkópia).  Ezek  a  kombinált 
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technikák tökéletesen megfelelnek a szétválasztás pontosságát illetően, viszont meglehetősen 

drágák és időigényesek.

Alternatívaként  az  enantioszelektív komplexképzésen és  optikai  jelenségek (UV-

látható  abszorpció,  fluoreszcencia  kioltás  stb.)  mérésén  alapuló  analitikai  rendszer 

kiküszöböli ezeket a problémákat, és a valós idejű mérés lehetőségét, alacsony berendezés- és 

reagens költségeket, valamint az automatizálás lehetőségét kínálja. Az ilyen rendszerekben 

potenciálisan  alkalmazható  szenzormolekulák  tervezése,  szintézise,  spektroszkópiai 

vizsgálata, majd a szenzor kivitelezése a tudományos kutatásban az egyik fő irányvonallá vált. 

A kihívás  nyomán  számos  királis,  kromogén  gazdamolekulát  szintetizáltak  és  vizsgálták 

komplexképzésüket. Ezek között – gondolva itt különös tekintettel a királis szerves aminok, 

ammóniumsók  enantiomerjei  között  diszkrimináló  gazdamolekulákra  –  nagy  arányban 

fordulnak elő különféleképp módosított koronaéter, illetve kalixarén származékok. 

1.A.2. Irodalmi rész

1.A.2.1. Gazdamolekulák és alegységeik
Általában elmondható, hogy az enantioszelektív komplexképzésről spektroszkópiásan 

detektálható jelet szolgáltató gazdamolekulák a következő funkcionális egységeket foglalják 

magukban: méretfelismerő és kötőhelyet szolgáltató (komplexképzésért felelős)-, a királisan 

diszkrimináló (enantioszelektivitásért felelős)- és az optikai jelző egység.

Optikai spektroszkópiai detektálással kapcsolatban a királis gazdamolekulák körében 

előkelő helyet foglalnak el azok a királis  koronaéter származékok, melyeknél a koronaéter 

gyűrűbe  kromofór  vagy  fluorofór  csoportot  építenek  be.  A koronaéter  gyűrű,  a  bizonyos 

szénatomjához  (vagy szénatomjaihoz)  kapcsolódó metil,  fenil  vagy egyéb szubsztituensek 

által  válik  királissá,  illetve  királis  koronaéterek  szintetizálhatóak  pl.  aminosavakból4 

kiindulva. 

UV-látható abszorpciós úton detektálható komplexképzéssel kapcsolatban az azofenol-

egységet tartalmazó koronaéterek a legfontosabbak. A következőkben olyan 18-korona-6-éter 

származékokról  lesz  szó,  melyek  királis  primer  aminok kationjaival  szemben szelektívek. 

Kaneda  és  munkatársai kromofórként  2,4-dinitrofenilazo  csoportot,  a  koronaétergyűrű 

szubsztituenseként  fenilcsoportokat  alkalmaztak.5 Naemura kutatócsoportja  para-(2,4,-

dinitrofenilazo)fenol csoportot épített be egy – két metil és két fenilszubsztituenst tartalmazó 

– koronaéter gyűrűbe.6 

Az  abszorpciós  detektálás  lehetősége  mellett  igen  kedveltek  a  fluoreszcenciás 

4



vizsgálatok – köszönhetően a fluoreszcencia mérések kiemelkedő érzékenységének, illetve a 

számos mérhető paraméternek (erősítés, kioltás, élettartam, stb.).

A  legújabb  fluoreszcens  koronaéter  gazdamolekulák  különféle  heterociklusos 

egységeket tartalmaznak.  Huszthy  és munkatársai  akridin csoportot,7 Wong és munkatársai 

terpiridin-egységet8 építettek  be  a  koronaéter  gyűrűbe.  Az  előbbi  gazdamolekula  kiválóan 

megkülönbözteti az α-naftil-etil-ammónium kation enantiomerjeit, az utóbbi pedig a protonált 

α-fenil-glicin-metilészter  enantiomerjeit.  Az  előbbi  gazdamolekula  naftil-etil-aminnal  való 

komplexképzése kiválóan detektálható CD spektroszkópiás úton a gazda és a vendégmolekula 

igen  hasonló  kromofór  csoportjai  elektronátmeneteinek  csatolódása  miatt,  mely  a  CD 

spektrumban a vendégmolekula bekötődése esetén intenzív exciton sávpárt eredményez. 

Mérföldkőnek  számít  a  királis  felismerés  terén  a  koronaéter  gyűrű  és  a  királis, 

fluoreszkáló binaftol  csoport  összeépítésének ötlete,  mely  Cram-tól  származik.9 A BINOL 

egység magában hordja a fluoreszcenciás detektálás valamint a királis diszkriminálóképesség 

lehetőségét, a koronaéter rész pedig a vendégmolekula bekötődéséért felelős, a koordinációs 

helyet szolgáltatja. A koronaéter rész és a vendégmolekula enantiomerek között azonos kötő 

kölcsönhatások alakulnak ki, viszont a királis BINOL csoport sztérikus taszító hatása más és 

más a két enantiomer esetében.

Az – általam vizsgált gazdamolekulában is jelenlévő – 1,1’-binaftil csoport feniletil-

amin  enantiomerekkel  szembeni,  fluoreszcenciásan  detektálható  királis  felismerő 

tulajdonságát  elsőként  Irie írta  le  1978-ban.10 A 2,2’-hidroxilezett  származék,  a  binaftol 

csoport diszkrimináló képességének szisztematikus vizsgálatát Mattay és Iwanek végezték el. 

Számos  oldószerben  (ciklohexán,  THF,  1,2-diklóretán,  metanol,  acetonitril,  formamid) 

tesztelték a  különféle  amin-enantiomerekkel  (pl.:  fenil-etilamin,  naftil-etilamin,  ciklohexil-

etilamin, N-metilefedrin) szemben tapasztalt fluoreszcencia kioltás mértékét. Enantioszelektív 

kioltást  csak  acetonitril oldószerben  tapasztaltak.11 (Fluoreszcenciás  méréseimhez  ezért 

használtam én is acetonitrilt oldószerként. Meg kell említenem, hogy kísérleteikben az általam 

használt kioltó koncentráció többszörösét használták.).

A  BINOL  csoportot  azóta  alkalmazták  már  dimerként,  fenil-etil-amin  illetve  α-

aminosav-észterekkel  szembeni  felismerésre,12 illetve  2000-ben  szintetizálták  az  első 

dendrimer-alapú  fluoreszcens  szenzormolekulát,  melynek  magja  egy  tetraszubsztituált 

binaftol csoport.13 

Azon enantioszelektív érzékelőmolekulák vizsgálata területén, melyeknél a komplexképző 

folyamat  a  fluoreszcencia  detektálásával  követhető,  Diamond cikkei  remek  áttekintést 

nyújtanak.14 
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A koronaéterek  mellett  különféle  kalixarén származékokat  is  elterjedten  alkalmaznak 

királis felismerő gazdamolekulaként. A ciklodextrinek és a koronaéterek után a kalixaréneket 

a szupramolekuláris felismerővegyületek harmadik generációjaként tartják számon.15

1.A.1. ábra: 25,26,27,28-tetrahidroxi-kalix[4]arén (kónikus konformáció).

A  kalixarén  váz  kiválóan  módosítható  például  a  szűkebb,  hidroxil-csoportokat 

tartalmazó  perem  fenolos  hidroxiljainak  alkilezésével,  acilezésével.  Különféle  áthidalt 

kalixarének  szintetizálhatók  a  szomszédos  vagy  az  átellenes  hidroxilcsoportok  koronaéter 

lánccal való összekötésével, illetve a módosító koronaéter láncba is beépíthető egyéb csoport. 

Ezen  kívül  a  szélesebb  perem  is  tetszés  szerinti  szubsztituenseket  tartalmazhat,  ha  a 

szintézisnél valamilyen para szubsztituált fenolszármazékból indunak ki. Királis szelektivitás 

előidézésehez a kalixarén koordinációs szférájának aszimmetrikus módosítása szükséges.

A vendégmolekulák – természetüktől és térkitöltésüktől függően – vagy a keskenyebb, 

vagy  a  szélesebb  perem  felől  közelítik  meg  a  kalixarén  szerkezetet.  (Ezen  az  alapon 

beszélhetünk  endo-  vagy  exo-komplexekről).  A vendégmolekula  gazdamolekulához  való 

közeledésének  iránya  megszabható.  Ha  a  vendégmolekula  számára  a  keskenyebb  perem 

mentén alakítottak ki megfelelő komplementer koordinációs szférát, akkor az alsó, szélesebb 

peremet  nagy térkitöltésű  (pl. terc-butilcsoportokkal)  látják  el,  lezárva  az  ezirányból  való 

megközelítés útját.16 

Ahhoz, hogy a kalixarének optikai szenzorokban hatóanyagként funkcionálhassanak, 

általában valamilyen kromofór vagy fluorofór csoporttal szubsztituálják a molekulát, mely a 

komplexképzést színváltozással, illetve fluoreszcencia intenzitás változással jelzi. Az utóbbi 

esetre jó példa a Diamond és munkatársai által vizsgált tetra-(S)-di-naftilprolinol kalix[4]arén 

királis, aromás gyűrűt tartalmazó aminokkal való komplexképzése17. A kioltás a kalix[4]arén 

naftilcsoportja és a vendég amin fenilcsoportja közti energiaátvitellel valósul meg, az aromás 
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gyűrűk π-π kölcsönhatásának köszönhetően. 

A  kalixarén  vázhoz  csatolt  indikátor  egységként  általában  nitrofenilazo,  2,4-

dinitrofenilazo, piridínium, illetve indofenol csoport szerepel. 18, 19, 20, 21

A  királis  binaftil  csoport  koronaéter  gyűrűvel  való  összeépítését  tehát  Cramtól 

kezdődően széleskörben alkalmazták,  a  koronaéterek kalixarén gyűrűvel  való összeépítése 

szintén gyakorlattá vált, és a kalixarén váz indikátor csoporttal való ellátására is említettem 

precedenst. Olyan molekulát, melyben az előbb felsorolt együttesek mindegyike jelen van, 

elsőként  Kubo  szintetizált.22 Anyagai  királis  aminokkal  enantioszelektív  komplexképzést 

mutattak. Az aminok szelektív bekötődésének hatására a koordinációs szférához közvetlenül 

csatolt  indikátorcsoport  színt  változtat,  így  a  komplexképzés  UV-látható  abszorpciós 

mérésekkel jól tanulmányozható.

Az általam vizsgált gazdamolekula a Kubo által szintetizált gazdamolekuláéval azonos 

koncepció alapján készült.

1.A.2.2 Összefoglaló közlemények 

A  királis  aminokkal  szemben  enantioszlektívitást  mutató  makrociklusokkal 

kapcsolatban  1997-ig  végzett  kutatómunka  eredményeit  Zhang és  munkatársainak  cikke 

foglalja  össze.23 A ’97 óta  a  királis  koronaéterekkel  kapcsolatban született  új  tudományos 

eredmények összefoglalója  a  Magyar  Kémiai  Folyóiratban  jelent  meg.24 A kalixarének és 

komplexeik  optikai  spektroszkópiai  vizsgálatával  kapcsolatban  pedig  Ziegler és  Billes 

készítettek összefoglalást.25

1.A.2.3. A gazda-vendég komplexképzésben szerepet játszó paraméterek

Az  aminokkal  való  szelektív  komplexképzésben  fontos  szerepet  játszik  a 

gazdamolekula  savassága (mennyire  hajlandó  protont  leadni),  illetve  a  vendég  amin 

bázicitása.  Naemura és  munaktársai  olyan  koronaéterek  semleges  aminokkal  való 

komplexképzését  vizsgálaták,  amelyek  esetében  a  koronaéter  gyűrűbe  fenol  csoportot 

építettek26.  A fenol  csoport  para helyzetében különféle  szubsztituenseket  –  többek  között 

dinitrofenilazo csoportot is – alkalmaztak, íly módon változtatva a fenolos OH csoport savas 

karakterét  (a  gazdamolekula  pK-ját).  Minél  erősebben  elektronszívó  a  para-szubsztituens, 

annál  savasabb a  fenolos  hidroxilcsoport,  a  protoncsere  annál  könnyebben lejátszódik,  az 

egyensúly annál inkább tolódik a komplexképzés irányába, a komplex stabilitási állandó annál 

nagyobb.  Tehát  minél  alacsonyabb  a  gazdamolekula  pK értéke,  annál  nagyobb  a 

komplexképzés egyensúlyi állandója. A dinitrofenilazo csoport elektronszívó hatása valamivel 
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nagyobb  a  nitrocsoporténál.  Naemura az  alkalmazott  szubsztituensek  közül  –  az  általam 

vizsgált  gazdamolekulában is  jelenlévő – dinitrofenilazo csoport  esetében kapta a  legjobb 

komplexképzési eredményeket. 

Liu kutatócsoportja  egy  nitrofenilazo-csoporttal  kétszeresen  szubsztituált 

kalix[4]arénből készült film – mint gáz szenzor – különféle aminokkal való komplexképzését 

vizsgálta.18 A  gazdamolekula  n-hexilaminnal  való  komplexképzése  következtében  az 

abszorpciós  spektrumban  a  kromofór  csoport  π→π*  átmenetéhez  rendelhető  490  nm-nél 

jelentkező sáv vörösirányba tolódik. A sáveltolódás – illetve az ezzel egybekötött színváltozás 

(kromogén hatás) – az azofenol csoport amin általi deprotonálódásával magyarázható, illetve 

azzal, hogy a keletkező fenolát anion stabilizálódik, az anion negatív töltése a konjugált π-

pálya rendszeren delokalizálódik. A kutatócsoport kísérleti tapasztalatai alapján a színváltozás 

mértéke  (az  eltolódott  sáv  abszorbanciája)  függ  az  amin  bázicitásától,  illetve  az  amin 

térkitöltése  miatti  sztérikus  gátlástól.  Minél  bázikusabb  az  amin,  annál  erőteljesebb  a 

kromogén  hatás  (annál  nagyobb  az  eltolódott  sáv  abszorbanciája).  Illetve  minél 

magasabbrendű az amin, annál nagyobb a sztérikus gátlás, annál kisebb a kromogén hatás.

1.A.2.4. A hatékony enantiomerfelismerés szabályai

Zhang, Bradshaw és Izatt – királis szupramolekuláris felismerővegyületekkel foglalkozó – 

összefoglaló közleményében a  következő általános szabályok olvashatók,  mint  a hatékony 

enantiomerfelismerés gazdamolekulával szemben támasztott követelményei. 23

1. A  gazdamolekulának  megfelelően  stabil  komplexet  kell  képeznie  a 

vendégmolekulával, úgy, hogy a királisan diszkrimináló egység taszító hatása az egyik 

enantiomer  esetében  sokkal  jobban  érvényesüljön,  mint  a  másik  enantiomerrel 

szemben.

2. A királis centrumokon lévő terjedelmesebb szubsztituens – nagyobb sztérikus gátlása 

miatt – nagyobb enantiomer diszkriminációt eredményez, mint a kisebb kiterjedésű 

szubsztituens.

3. Hatékony enantiomerfelismerést  eredményez továbbá a  képződő komplex alacsony 

konformációs  szabadsága,  mely  akkor  valósul  meg  a  legteljesebben,  ha  a 

gazdamolekula kevéssé flexibilis és a gazda-vendég kölcsönhatás sokpontos.

4. Minél jobban sikerül megvalósítani a szerkezeti komplementaritást a gazda és a 

vendégmolekula egyik enantiomerje közt, annál hatékonyabb a felismerés.
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1.A.3. Kísérleti rész

1.A.3.1. Vizsgált anyagok

A Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Spektroszkópia csoportja és a Szerves 

Kémia és Technológia Tanszék Dr. Bitter István által vezetett kutatócsoportja évtizedek óta 

szoros együttműködést folytat a szupramolekuláris felismerővegyületek fejlesztése-, optikai 

és  elektrokémiai  szenzorokban  való  alkalmazása  terén.  A doktori  munka  során  vizsgált 

gazdamolekulákat – szintén ennek az együttműködésnek a keretében – az egyetem Szerves 

Kémia és Technológia Tanszékén Dr. Grün Alajos szintetizálta.

A királis kalixkoronaéter gazdamolekula [továbbiakban CX] (1.A.2. ábra), szabványos 

nevén  5,17-(2,4-dinitrofenilazo)-25,27-kalix[4](2-(S/R)-1,1’-bi-2-nafto-korona-6)arén,  [a 

továbbiakban (S)-CX és (R)-CX] előállításának menete az irodalomban megtalálható.27 
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1.A.2. ábra: A vizsgált kromofór kalixkoronaéter molekula két enantiomerje. [(S)-CX és (R)-
CX]. M=1240 g/mol.
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1.A.3. ábra: A kísérletekben használt királis vendégmolekulák: fenil-glicinol [továbbiakban 
FGO], metil-benzilamin [továbbiakban MBA]. A kiralitás centrumot * jelöli.

A vendégmolekulaként használt FGO és MBA (R) és (S) enantiomerjeit a Sigma-Aldrich Kft.-

től vásároltuk és a kísérletekhez további tisztítás nélkül használtam. A gyártó által megadott 

enantiomer arány a metilbenzil-aminok esetében >200:1, a fenil-glicinolok esetében >100:1. 

A mérésekhez  spektroszkópiai  tisztaságú (Sigma-Aldrich,  Merck,  Chemolab)  oldószereket 

használtam.

1.A.3.2. A kísérletekhez használt mérőberendezések, eszközök

Az abszorpciós spektrumokat Cintra 10e UV-Vis kétutas spektrofotométeren vettem 

fel.  A CD-ORD  méréseket  Jasco  J-810  spektropolariméterrel  végeztem.  A fluoreszcencia 

mérésekhez  Perkin-Elmer  LS50  B  spektrofluorimétert  használtam.  Az  abszorpciós 

mérésekhez  1  cm-es,  QS  minőségű  kvarcküvettát  használtam  (Hellma).  (A QS  rövidítés 

jelentése: quartz suparsil; 200-2500 nm közt a küvetta transzmissziója nagyobb, mint 80%). A 

fluoreszcencia  mérésekhez  1  cm-es,  QS  minőségű  kvarcküvettát  használtam.  Minden 

spektroszkópiai mérést 25°C-on végeztem.

1.A.4. A gazdamolekula

1.A.4.1. A gazdamolekula egyes csoportjainak funkcionalitása

A koordinációs szféra csoportjai:

A molekula  optikai  aktivitásáért,  illetve  a  koordinációs  szféra  aszimmetriájáért  a 

binaftil  rész felelős.  A binaftil  csoportot  alkotó  naftalingyűrűk  síkjának  egymástól  való 

elnyílása két fedésbe nem hozható tükörkép, azaz enantiomer keletkezésére ad lehetőséget. Az 

ilyenfajta  –  szubsztituált  bifenilekre  is  jellemző  –  izomériát  atropizomériának (axiális 

kiralitás) nevezzük. 

A  két  naftilsík  egymástól  való  elcsavarodását  a  kapcsolódó  koronaéterlánc is 

továbbviszi, ezek megtekeredve futnak alá a kapcsolódó  kalixaréngyűrűig (lásd 1.A.2. és 
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1.A.4.a. ábra). Ennek eredményeképp egy speciális üregforma, geometria alakul ki,  amely 

komplementer  formák  bekötődését  preferálja  (geometriai  affinitás,  szerkezeti  

komplementaritás). Innen eredeztethető tehát a gazdamolekula esetleges enantioszelektivitása, 

amennyiben  a  vendégmolekula  egyik  enantiomerje  sztérikus  okból  preferáltan  kötődik, 

jobban illeszkedik a gazdamolekula belsejében kialakított üregbe, mint a másik enantiomer. 

A fenti  három egység – binaftil  csoport,  koronaéter láncok és a kalixarén gyűrű – 

együttesen alakítja ki a gazdamolekula koordinációs szféráját. A vendégmolekula fogadására 

tervezett  üreg kémiai  tulajdonságait,  vendégmolekulához való  kémiai affinitását döntően a 

koronaéter  lánc  üreghez  közeleső  oxigénjei  és  a  kalixarén  szűkebb  pereméről  az  üreg 

belsejébe hajló hidroxil-csoportok határozzák meg. 

Kubo és  munkatársai  több,  igen  hasonló  –  közel  azonos  és  azonos  koordinációs 

szférájú  –  királis  kalixkoronaéter  gazdamolekula  vizsgálata  során  jelentős 

enantioszelektivitást  tapasztaltak  királis  aminokkal  való  komplexképzési  reakciókban28. 

Vizsgálati eredményeik szerint ezen molekulákban a vendégmolekulát a kalixarén szűkebb 

peremén  lévő  fenolos  OH-csoportjaival  kialakuló  másodlagos  (elektrosztatikus  és 

hidrogénhidas) kölcsönhatások, és a koronaéter rész oxigénjeivel kialakított hidrogénkötések 

rögzítik – viszonylag jól meghatározott helyzetben – a koordinációs szférán belül. 

A kromofór csoport:

A  koordinációs  szférában  jelenlévő  fenolos  hidroxilcsoportok  konjugált  π-

elektronrendszeren keresztül közvetlen összeköttetésben állnak a gazdamolekula színét adó 

dinitro-fenilazo-csoportokkal.  Íly  módon  a  koordinációs  szféra  változásai  az  abszorpciós 

spektrumban követhetők.

A  gazdamolekulába  két  azonos  kromofór  csoport  van  beépítve.  A  kromofór 

csoportokkal  összeköttetésben  lévő  fenolos  hidroxil-csoportok  –  a  koordinációs  szféra 

aszimmetrikus  kiképzése  folytán  –  kissé  eltérő  mikrokörnyezetben  vannak,  így  a 

vendégmolekulával is eltérő kölcsönhatásba léphetnek, mely a két azonos kromofór esetében 

eltérő spektrális válasszal jár. 

A szupramolekuláris komplex képződése  Kubo modellje szerint két lépésben zajlik, 

1:1 sztöchiometriájú komplex képződését eredményezve.

Első  lépésben  a  gazdamolekula  egyik  fenolos  hidroxil-csoportja  protont  ad  át  a 

vendég-amin aminocsoportjának (a másik OH protonált formában marad). A gazdamolekula 

egyszeres deprotonálódása folytán az egyik kromofór színe megváltozik, új sáv jelenik meg. 
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Ezt követően a vendégmolekula-kation és gazda-anion közti elektrosztatikus vonzás révén, a 

vendégmolekula  a  gazdamolekula  koordinációs  szférájába  ágyazódik.  A  beágyazódó 

vendégmolekulával  a  koronaéter-rész  oxigénjei,  a  deprotonálódott  fenolát-ion,  valamint  a 

protonált  formában  lévő  fenolos  OH  is  kölcsönhatásba  léphetnek.  Spektrális  válasz 

szempontjából az utóbbiakkal (fenolos O–,OH) való kölcsönhatás a nagyobb jelentőségű. 

Kubo kísérleti  tapasztalatai  szerint  a  vendégmolekula  ammónium-hidrogénjei  a 

koronaéter-rész  oxigénjeivel  lépnek hidrogén-hidas  kölcsönhatásba.  Emellett,  fenil-glicinol 

vendégmolekula esetében a vendégmolekula OH-csoportjának hidrogénje és a fenolát-oxigén 

közt  hidrogén-kötés  létesül,  mely  további  spektrális  változást  (sáveltolódást)  okoz.  Metil-

benzilamin esetében – hidroxilcsoport híján – fenolát-vendég hidrogén-kötés létesítésére nincs 

mód. Kubo komplex-modellje alapján a protonált formában maradó hidroxil-csoport nem lép 

számottevő kölcsönhatásba sem az MBA, sem az FGO vendégmolekula kationjával. (Kubo 

etanol  oldószerben  végezte  kísérleteit.  Az  általam  vizsgált  gazdamolekula  más  indikátor 

csoportokat tartalmaz, igen rosszul oldódik etanolban).

Előfordulhat (pl. metil-benzilamin esetén), hogy csak a koronaéter oxigének lépnek 

számottevő  kölcsönhatásba  a  vendégmolekulával,  a  fenolos  hidroxilek  nem.  Ez  esetben 

nehezebb a komplexképződés elkülönítése, mivel a koronaéter-oxigének nincsenek közvetlen 

kapcsolatban  a  kromofór  indikátor-csoportokkal.  Önmagában  véve  bizonyító  erejű  a 

komplexképzésre  nézve,  ha  az  egyik  enantiomer  vendégmolekula  esetében  intenzívebb 

színváltozást tapasztalunk az abszorpciós spektrumban, mint a másik enantiomer esetében, 

hiszen  a  protoncsere  a  gazda-  és  a  vendégmolekula  között  nem sztereoszelektív,  csak  a 

komplexképzés lehet az. 

Ha tehát az egyik enantiomer gazdamolekulához való hozzáadagolása eltérő spektrális 

változásokat okoz, mint a másiké – a vendégenantiomerek azonos koncentrációját tartalamzó 

gazdamolekula-oldatok  eltérő  színűek  –  akkor  beszélhetünk  arról  a  jelenségről,  amit  a 

szakirodalom „naked-eye distinction”-nek, azaz puszta szemmel való megkülönböztetésnek 

nevez.  Az ilyenfajta  enantiomer  megkülönböztetésre  alkalmas  gazdamolekulák  potenciális 

hatóanyagokká válnak királisan szelektív optikai szenzorokban.

A gazdamolekula binaftil csoportja nemcsak a kiralitás forrása a molekulában, hanem 

fluoreszcencia  emissziója  is  jól  mérhető.  Így  a  gazda-  és  a  vendégmolekula  között 

kialakuló  kapcsolat  sajátosságainak  alaposabb  felderítésére,  az  abszorpciós  mérések 

tapasztalatai után, azokat kiegészítendő fluoreszcencia- és CD-spektroszkópiai méréseket is 

végeztem.

12



A  vendgémolekula  és  a  gazdamolekula  binaftil  csoportja  közti  kölcsönhatást 

támaszthatja  alá  pl.  ha  a  vendégmolekula  hozzáadagolása  kioltja  a  gazdamolekula 

fluoreszcenciáját, illetve ha a CD spektrumban nagy intenzitású exciton sávpár megjelenését 

észleljük a gazda- és a vendégmolekula aromás gyűrűinek π-π kölcsönhatása miatt.29

1.A.4.2. A gazdamolekula geometriájának modellezése

A gazdamolekula (R)-enantiomerjére nézve konformáció analízist végeztem, MMFF94 

erőteret,  Monte-Carlo-algoritmust  használva,  a  Spartan  ’02  program30 segítségével.  Ezt 

követően a legalacsonyabb energiájú konformer geometriáját szemiempirikus AM1 (Austin 

Model 1)31 módszerrel optimáltam, Gaussian ’03 programot használva. Az eredmény az 1.A.4. 

ábrán látható.

1.A.4.  ábra:  Az  (R)-CX gazdamolekula  legalacsonyabb  energiájú  konformerjének  AM1 
módszerrel optimált geometriája kétféle nézetből (a. oldalnézet, b. nézet az „a.” ábrán látható 
nyíl  irányából).  A gazdamolekula  legalacsonyabb  energiájú  konformerjét  MM  (molekula 
mechanikai) módszerrel végrehajtott konformáció analízisből kaptam meg.

Az  1.A.4.a.  ábrán  jól  látható,  hogy  a  naftalinsíkok  egymástól  való  elnyílása  a 

koronaéter  láncokat  is  megtekeri,  íly  módon  egy  királis  koordinációs  szférát  képezve  a 

vendégmolekula  számára.  A  gazdamolekula  királis  „felső”  része  (binaftil  csoport  és 

koronaéter  lánc)  a  szimmetrikus,  akirális  „alsó”  részhez  (kalixarén  gyűrű  és  kromofór 
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csoportok) képest bal felé hajlik, szabadon hagyva a gazdamolekula jobb felét (nyíl felől) a 

vendég általi megközelítésre. A vendégmolekula könnyen hozzáfér a b. ábrán nyíllal jelölt 

fenol hidroxil csoportjához. 

A b. ábrán látszik, hogy a kalixarén gyűrűn belül két hidrogén-hidas kölcsönhatás is 

kialakul,  a  szabad  fenolos  hidroxil-csoportok  hidrogénje  és  a  szomszédos  –  koronaéter 

láncban folytatódó – fenol-oxigének közt. A vendégmolekulával való protoncsere folytán a 

jobban  hozzáférhető  hidroxil  deprotonálódik,  így  ott  a  hidrogén-hidas  kölcsönhatás 

megszűnik. A másik hidrogén-híd – egyéb, alkalmasabb hidrogén-híd képző partner híján – a 

komplexben  is  megmarad.  A  fenolát-oxigén  léphet  a  bekötődő  vendég-kationnal 

elektrosztatikus – illetve a vendégmolekulában jelenlévő hidroxil csoport esetén – hidrogén-

hidas kölcsönhatásba. 

A vendégmolekulát befogadó üreg mérete a binaftil rész elnyílása miatt elég tágas. A 

nyíllal jelölt fenol-oxigén és a hozzá legközelebbi naftalin hidrogén közti távolság 6,7 Ǻ. A 

koronaéterláncok egymástól mért legkisebb távolsága 4,6 Ǻ. A két naftalincsoport síkja által 

bezárt diéderes szög 67°. 

1.A.5. Kísérleti munka, eredmények és értékelésük

1.A.5.1. Abszorpciós mérések

A komplexképzés  enantioszelektivitásának  jellemzésére  az  egyes  komplexképzési 

reakciók  egyensúlyi  állandóit  használtam.  Az  abszorpciós  mérések  menetének 

megtervezéséhez jó alapot szolgáltatott az a modell, amelyet  Kubo és munkatársai alkottak 

meg egy, az általam vizsgált gazdamolekulához igen hasonló vegyület királis aminokkal való 

komplexképzésének jellemzésére. 

Kubo és  munkatársai  az  (S)-CX jelzésű molekulával  azonos koordinációs szférájú, 

indofenol-típusú kromofór csoporttal ellátott gazdamolekula FGO és MBA enantiomerekkel 

való komplexképzésének vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, hogy a gazda- és a 

vendégmolekula között minden esetben 1:1 arányú komplex képződik és a komplexképződés 

folyamata  kétlépéses,  konszekutív  reakcióval írható le  (lásd (1)  reakcióegyenlet).  Az első 

lépésben az amin és a  gazdamolekula egyik fenolos hidroxil  csoportja  között  protoncsere 

zajlik, mely egy ammónium-fenolát ionpár képződését eredményezi. Ezt követően, a második 

lépésben a protonálódott vendégmolekulát komplexálja a deprotonálódott gazdamolekula. 

          K1  K2

      CX – OH + R – NH2 CX – O - + R – NH3
+ CX – O - ∙ R – NH3

+          (1)
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(Az (1) reakcióegyenletben OHCX − a gazdamamolekula semleges, fenol formáját,
−− OCX az egyszeresen deprotonált, fenolát formát jelöli).

Királis  vendégmolekulák  esetében az első  lépés,  K1 egyensúlyi  állandója  meg kell 

egyezzen  a  két  enantiomerre  nézve,  míg  K2 értéke  más,  és  az  enantioszelektivitás 

fokmérőjeként, jellemzőjeként alkalmazható. 

Abban az esetben, ha K1 értéke megfelelően nagy, a rendszer egy, „látszólagos” (Klátsz) 

egyensúlyi  állandóval  jellemezhető,  melyet  az  abszorpciós  adatokra  alkalmazott  Benesi-

Hildebrand32 összefüggésből nyerhetünk. Kubo és munkatársai ezt az összefüggést használták 

a komplexképződés egyensúlyi állandójának meghatározásához.

Mindezek alapján olyan kísérletsorozatot terveztem, amely lehetőséget adott a Benesi-

Hildebrand módszer alkalmazására, 1:1 arányú komplexképzést feltételezve. 

A módszer  alkalmazásához  oldatsorozat  készítése  szükséges,  melynek  első  tagja  a 

tiszta  gazdamolekula  adott  koncentrációjú  oldata.  Ennek  adott  hullámhosszon  mért 

abszorbanciája  A0.  A  sorozat  következő  tagjaiban  az  elsőével  azonos  a  gazdamolekula 

koncentráció,  ugyanakkor  a  vendégmolekulát  széles  koncentrációtartományban,  egyre 

nagyobb  feleslegben  (2-szerestől  4-500-szorosig)  adagoljuk  a  gazdamolekulához  képest. 

(adott hullámhosszon mért abszorbanciái A1, A2,…Ax). Adott hullámhosszon ábrázolva az A0-

hoz viszonyított abszorbanciaváltozás reciprokát (1/(A0-Ax)) a hozzáadagolt vendégmolekula 

koncentrációjának  reciproka  függvényében  (1/cv),  1:1  arányú  a  komplexképzés  esetén  a 

kapott  pontsorozatra  egyenes  illeszthető,  melynek  tengelymetszetét  elosztva  a 

meredekségével az egyensúlyi állandót kapjuk eredményül. 

A fenti  módon  készített  oldatsorozat  mérésével  kapott  abszorpciós  spektrumok  az 

1.A.5. ábrán láthatók az (S)-CX-(R)-MBA rendszerre vonatkozóan, aceton oldószerben. 
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1.A.5. ábra: Az (S)-CX-(R)-MBA rendszer titrálásához tartozó abszorpciós spektrumok. Az 
(S)-CX koncentrációja minden esetben 2,5˙10–5M, míg a hozzáadott (R)-MBA koncentrációk: 
0M,  5˙10–5M,  2,5˙10–4M,  5˙10–4M,  1˙10–3M,  2˙10–3M,  2,5˙10–3M,  5˙10–3M  és  1˙10–2M.  (A 
hozzáadott vendégmolekula koncentrációja a nyílak irányában növkeszik.

A tiszta gazdamolekula abszorpciós spektrumának látható tartományában egy nagyobb 

és  egy  kisebb  intenzitású  sáv  látható  410  nm és  605  nm körüli  maximummal.  A kisebb 

hullámhosszú sáv a gazdamolekula protonált (fenol) formájához, a nagyobb hullámhosszaknál 

jelentkező sáv pedig a deprotonált (fenolát) formájához rendelhető. A tiszta gazdamolekula 

acetonos – illetve etanolos és acetonitriles – oldatában is kismértékben jelen van a deprotonált 

forma.  Amin  hozzáadására  az  abszorpciós  spektrumban  a  nagyobb  hullámhosszú  sáv 

növekszik, a 410 nm-nél lévő sáv csökken. Ugyanakkor az amint egyre nagyobb feleslegben 

hozzáadagoláva a nagyobb hullámhosszú sáv maximuma egyre inkább vörösirányba tolódik. 

Ennek  bizonyítására  az  1.A.6.  ábrán  a  legkevesebb  amin  hozzáadagolásával  kapott 

spektrumot  kinagyítva  ábrázoltam  a  legnagyobb  aminkoncentráció  alkalmazásával  kapott 

spektrum mellett.  A legmagasabb  aminkoncentrációnál  a  nagyobb  hullámhosszú  sáv  már 

láthatóan  kétkomponensű,  két  átlapoló  abszorpciós  sáv  burkológörbéje  látható.  Így  a 

vörösirányba tolódás a 640 nm-es maximumú sávkomponens növekedésével magyarázható.
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1.A.6. ábra: Az (S)-CX [2˙10–5M]-(R)-MBA rendszer titrálásának két legszélső tagja. 
(A fenolát formához tartozó abszorpciós maximumok egymáshoz vannak normálva).

 

A  gazdamolekula  spektrumában  nagyjából  605  nm-nél  jelentkező  sáv  két 

komponense  feltehetően  a  gazdamolekula  egyszeresen  deprotonált,  illetve  komplex 

formájához rendelhető. 

Annak érdekében, hogy a fenolát forma spektruma rendelkezésemre álljon, elvégeztem 

a gazdamolekula titrálását egy olyan aminnal, amellyel biztosan nem képez komplexet. Erre a 

célra a nagy báziserősségű (pK, acetonitrilben: 24) DBU-t (1,8-Diazabiciklo[5.4.0]undec-7-

én) választottam. A DBU és a gazdamolekula közti komplexképzés nem kedvezményezett, az 

előbbi  molekula  nagy  térkitöltése  miatt.  A  titrálás  eredményeképp  kapott  abszorpciós 

spektrumok az 1.A.7.a és 1.A.8. ábrán láthatók.
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1.A.7. ábra: 
a) Az (R)-CX [2,5∙10–5] DBU-val való titrálásából nyert abszorpciós spektrumok acetonitril 
oldószerben.  A  hozzáadott  DBU  koncentrációk  a  nyíl  irányában,  növekvő  sorrendben: 
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5,34∙10–7,  2,67∙10–6,  5,34∙10–6,  1,335∙10–5,  2,002∙10–5,  2,67∙10–5,  tehát  a  gazdamolekula 
koncentrációhoz viszonyítva megközelítőleg 0,02-szeres 0,1, 0,2, 0,5, 0,8 és 1-szeres. 
b) A fenolát forma abszorpciós maximumán (618 nm) mért abszorbancia értékek a hozzáadott 
DBU koncentráció függvényében.

A  hozzáadott  DBU  kvantitatíve  deprotonálja  a  gazdamolekulát,  így  ekvivalens 

mennyiségű DBU hozzáadása esetén a gazdamolekula egyszeresen deprotonált formában van 

(1.A.7.b ábra). A gazdamolekula fenolát formájához tartozó sáv jól láthatóan egykomponensű 

marad, a titrálás során mindvégig megtartva a 618 nm-es abszorpciós maximumot. 
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1.A.8.  ábra:  Az  (S)-CX [2,5∙10–5]  DBU-val  való  titrálásából  nyert  abszorpciós 
spektrumok acetonitril oldószerben. A hozzáadott DBU koncentrációk: 1,335∙10–5, 2,67∙10–5, 
1,335∙10–3, tehát a gazdamolekula koncentrációhoz viszonyítva megközelítőleg 0,5-szörös 1-
szeres és 50-szeres.

Kétszeres deprotonálódás (1A.8. ábra) esetén a fenolát formához tartozó abszorpciós 

maximum  helye  nem  változik,  a  sáv  nem  válik  kétkomponensűvé,  csak  az  intenzitása 

növekszik. A fenol formához tartozó csúcs eltűnni látszik.

Mindezek alapján  a  640  nm-es  maximumú sávkomponens  nagy  valószínűséggel  a 

komplexhez rendelhető.
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1.A.9. ábra: a) Az (S)-CX abszorpciós spektruma aceton oldószerben, 40-szeres illetve 400-
szoros feleslegben hozzáadott  (R)-  és (S)-metilbenzil-amin jelenlétében. b) az (S)-CX-(R)-
MBA acetonban rendszerhez tartozó Benesi-Hildebrand görbe és a rá illesztett egyenes. 

Az 1.A.9.a. ábrán jól látható, hogy az (S)-CX molekula spektrumában az (R)-MBA 

hozzáadása  nagyobb  változásokat  okoz,  mint  az  ugyanolyan  koncentrációjú  (S)-MBA 

hozzáadása. 

Igen hasonlóak a spektrális változások a FGO hozzáadagolása esetén is – lásd 1.A. 10. 

ábra  –  a  fenolát  formához  tartozó  sáv  kétkomponensű.  A  két  enantiomer  amin 

hozzáadagolásával kapott spektrumok közötti különbség ez esetben is jelentkezik (1.A.10.b. 

ábra).
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1.A.10. ábra: 
a)  Az  (S)-CX-(R)-FGO  rendszer  abszorpciós  spektrumai  aceton  oldószerben.  Az  (S)-CX 
koncentrációja minden esetben 2˙10–5M, míg a hozzáadott (R)-FGO koncentrációk: 0M, 2˙10–

3M, 4˙10–3M és 1˙10–2M. 
b) Az (S)-CX abszorpciós spektruma aceton oldószerben, 100-szoros illetve 200-szoros és 
500-szoros feleslegben hozzáadott (R)- és (S)-FGO jelenlétében. 

A komplexképződésnek az abszorpciós spektrumban nincs egyéb spektrális nyoma, 

minthogy a nagyobb amin koncentrációknál a fenolát formához tartozó sáv kétkomponensűvé 
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válik.  Ez  azért  érdekes,  mert  Kubo azonos  koordinációs  szférájú,  indofenol  kromofór 

csoportokat  tartalmazó gazdamolekula esetén fenil-glicinol hozzáadására a fenol  formához 

tartozó sáv kiszélesedését és vörösirányba tolódását tapasztalta. A kísérlet teljes reprodukciója 

azért  nem  lehetséges,  mert  etanol  oldószerben  a  gazdamolekula  csak  igen  korlátozott 

mértékben oldódik. A későbbiekben – a gazdamolekula K+-ionnal való komplexképzésénél 

(1.A.5.2. alfejezet) – látni fogjuk, hogy ez a sáveltolódás a vendég-kation és a gazdamolekula 

koronaéter oxigénjei között kiépülő másodlagos kölcsönhatások eredményeképp jelentkezik. 

Ebből  következően  a  sávkiszélesedés  és  sáveltolódás  hiánya  arra  utalhat,  hogy  ebben  a 

koncentrációtartományban a királis vendég-aminok és a gazdamolekula koronaéter-oxigénjei 

közt gyengébb a kölcsönhatás vagy nincs kölcsönhatás. A komplex szerkezetét illetően ez arra 

utalhat,  hogy a vendégmolekula nem símul bele a gazdamolekula koordinációs szférájába, 

hanem attól távolabb, a koordinációs szféra perifériáján helyzkedik el.

A fenolát  forma  elnyelési  tartományában  jelentkező  sáv  kétkomponensűvé  válása 

mellett az a tény, hogy a fenolát sáv intenzitásának változása más a két enantiomer amin 

hozzáadagolása esetén, közvetetten komplexképződésre utal, hiszen a protoncsere nem lehet 

enantioszelektív.

Az  aceton  oldószerben  nyert  mérési  adatokra  alkalmazott  Benesi-Hildebrand 

összefüggés  láthatóan  görbülettel  rendelkező  pontsorozatot  ad  (az  (S)-CX-(R)-MBA 

rendszerre  vonatkozóan  lásd  a  1.A.9.b.  ábrán),  így  a  komplexképződésre  vonatkozó 

egyensúlyi állandó ezzel a módszerrel nem volt meghatározható.

A két  egymást  követő  reakció  egyensúlyi  állandóit  végül  a  legkisebb  négyzetek 

módszerének  felhasználásával  végzett  iterációs  spektrumillesztési  módszerrel becsültem 

meg, melyhez a nyert abszorpciós spektrumok 330-800 nm-ig terjedő szakaszát használtam 

fel.  Az  egyensúlyi  állandók  megállapításához  felhasznált  módszert,  illetve  a  felhasznált 

összefüggéseket a következőkben ismertetem:

Az (1) reakcióséma alapján az egyszeres protoncserére (K1) és a komplexképződésre 

(K2) vonatkozó egyensúlyi állandók a következőképp írhatók:

][][
][][

2

3
1 NHROHCX

NHROCXK
−⋅−

−⋅−
=

+−

(2)

][][
][

3

3
2 +−

+−

−⋅−
−•−

=
NHROCX
NHROCXK , (3)

ahol  ][ OHCX −  a  protonált  (fenol)  formában  maradt  gazdamolekula  egyensúlyi 
koncentrációja,
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][ −− OCX az egyszeresen deprotonálódott (fenolát) formában lévő gazdamolekula egyensúlyi 
koncentrációja,

][ 3
+− −•− NHROCX a komplex egyensúlyi koncentrációja,

][ 2NHR − az amin egyensúlyi koncentrációja,
][ 3

+− NHR az ammónium-kation egyensúlyi koncentrációja.

Mivel igaz, hogy 
][][ 3

+− −=− NHROCX (4)

K1 és K2 az (5) és (6) egyenletnek megfelelő formába átírható:

][][
][

2

2

1 NHROHCX
OCXK

−⋅−
−=

−

(5)

2
3

2 ][
][

−

+−

−
−•−

=
OCX

NHROCXK (6)

A bemért  gazdamolekula  és  a  bemért  amin  koncentrációjára  vonatkozóan  a  (7)  és  (8) 

mérlegegyenletek írhatók fel:

][][][][ 30
+−− −•−+−+−=− NHROCXOCXOHCXOHCX (7)

][][][][ 33202
+−+ −•−+−+−=− NHROCXNHRNHRNHR , (8)

ahol 0][ OHCX −  a kezdeti (bemért) gazdamolekula koncentráció,

02 ][ NHR − a kezdeti (bemért) amin koncentráció.

A (8) mérlegegyenlet a (4) összefüggés felhasználásával az alábbi alakba írható:

][][][][ 3202
+−− −•−+−+−=− NHROCXOCXNHRNHR (9)

A (7) és (9) egyenletekből adódik, hogy 

][][][][ 2020 NHRNHROHCXOHCX −−−=−−− (10)

Az (5) egyenletet átrendezve és ][ 2NHR − -t a (10) egyenletből kifejezve: 

])[][]([
][

][
][][

0021

2

21

2

OHCXOHCXNHRK
OCX

NHRK
OCXOHCX

−+−−−⋅
−=

−⋅
−=−

−−

(11)

Ebből kifejezve az ][ −− OCX -t a (12) egyenletet kapjuk:
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])[][]([][][ 0021 OHCXOHCXNHROHCXKOCX −+−−−⋅−⋅=− − (12)

Ezek  után  fejezzük  ki  a  (6)  egyenletből  és  a  (7)  mérlegegyenletből  ugyanezekkel  az 

ismeretlenekkel ][ −− OCX -t.

A (6) egyenlet átrendezésével írható, hogy

2
23 ][][ −+− −⋅=−•− OCXKNHROCX (13)

Ezt behelyettesítve a (7) egyenletbe írható:

2
20 ][][][][ −− −⋅+−+−=− OCXKOCXOHCXOHCX (14)

(14)-et átrendezve egy másodfokú egyenletet kapunk ][ −− OCX -ra:

0][][][][ 0
2

2 =−−−+−+−⋅ − OHCXOHCXOCXOCXK (15)

Melynek megoldása:

2

02

2
])[]([411

][
K

OHCXOHCXK
OCX

⋅
−−−⋅⋅+±−

=− − (16)

A gyökjel előtti mínusz alkalmazása esetén az egyenlet negatív fenolát koncentrációt adna 

eredményül, így a pluszjelet kell alkalmazni a további számítás során.

Mivel  mind  a  (12),  mind  a  (16)  egyenlet  ][ −− OCX -t  adja  eredményül,  ezek  egyenlővé 

tehetők, majd az egyenlőség nullára rendezésével a (17) egyenlőséget kapjuk.

0])[]([41

1)][][]([][2

02

00212

=−−−⋅⋅+−

+−−−+−⋅−⋅⋅⋅

OHCXOHCXK

OHCXNHROHCXOHCXKK

(17)

Az iteráció megkezdéséhez az oldatsorozat  minden tagja  esetében meg kell  adni  a 

kezdeti (bemért) koncentrációkat, illetve meg kell adni K1 és K2 értékére egy közelítő becslést. 

K1 és K2 ismeretében (17) egyenlet alapján [CX – OH], majd a (12) és (13) egyenletekből [CX 

– O–] és ][ 3
+− −•− NHROCX  értéke számítható. 

Az egyensúlyi koncentrációk ismeretében kezdődhet el az iteráció – a 330 nm-től 800 

nm-ig terjedő spektrumtartományra vonatkozóan – a következő egyenlet felhasználásával:

számítottkomplexfenolátfenol ANHROCXOCXOHCX =−•−⋅+−⋅+−⋅ +−− ][][][ 3εεε , (18)
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ahol  fenolε ,  fenolátε ,  és  komplexε  a  gazdamolekula  fenol,  fenolát  és  a  komplex  formájának 

abszorpciós koefficiense adott hullámhosszon,

Aszámított az  egyes  formák  abszorpciós  koefficienseinek  és  koncentrációjának  szorzatait 

összegezve számított abszorbancia.

Az iteráció során a program az egyes hullámhosszakon számított abszorbanciák mért 

abszorbanciáktól  való  eltérésének  –  330-800  nm  spektrumtartományra  vonatkozó  – 

négyzetösszegét minimalizálja. Ebben az iterációs szakaszban a koncentrációk rögzítettek – a 

fenol és fenolát formára vonatkozó abszorpciós koefficiens az iterációhoz felhasznált egész 

spektrumtartományra  vonatkozóan  ismert  –  a  komplex  formára  vonatkozó  abszorpciós 

spektrumot számítja a program. (A fenol formára vonatkozó abszorpciós spektrumot ecetsav 

hozzáadásával  készítettem.  A  fenolát  forma  spektrumát  úgy  nyertem,  hogy  az  (S)-CX 

gazdamolekula 2,5·10–5 M-os – megfelelő oldószerben készült – készült oldatához ekvivalens 

mennyiségű DBU-t adtam).

Az iteráció végén adott K1 és K2 értékpárra vonatkozó hibát kapunk, illetve a komplex 

abszorpciós  spektrumát.  (A  hiba  az  adott  hullámhosszon  számított  abszorbancia  mért 

abszorbanciától  való  eltérésének  négyzete  összegezve  a  teljes  felhasznált 

spektrumtartományra  vonatkozóan).  K1 és  K2 szisztematikus  változtatásával  (K1–t  állandó 

értéken tartva és  K2–t változtatva és fordítva) a kapott hibákból látható, hogy az egyensúlyi 

állandók  megadásánál  milyen  tendencia  alkalmazása  vezet  kisebb  hibához.  Így  juthatunk 

végül az optimumban olyan egyensúlyi állandó értékekhez, amelyek alkalmazása visszaadja a 

kísérleti úton kapott abszorpciós spektrumot. 

A pontosabb eredmények érdekében az iteráció során a kezdetben jelenlévő fenolát 

formát  (mely nagyjából  5%) a koncentrációk számításánál  korrekcióba vettem. (A kezdeti 

fenolát koncentrációt a fenolát abszorpciós spektruma alapján állapítottam meg).

Mivel az amin hozzáadása nélkül készült spektrumban is jelen van a fenolát formához 

tartozó abszorpciós sáv, azt mondhatjuk, hogy a kezdeti (bemért) gazdamolekula koncentráció 

a kezdeti fenol koncentráció és a kezdeti fenolát koncentráció összege. Ennek értelmében a 

(7) mérlegegyenlet a következőképp módosul:

][][][][][ 300
+−−− −•−+−+−=−+− NHROCXOCXOHCXOCXOHCX (19)

Illetve a (4) egyenlet helyett írhatjuk, hogy:

][][][ 30
+−− −=−−− NHROCXOCX (20)
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(19) felhasználásával K2 a következőképp írható:

)][]([][
][

0

3
2 −−−

+−

−−−⋅−
−•−

=
OCXOCXOCX

NHROCXK (21)

(21)-ből  kifejezve  ][ 3
+− −•− NHROCX -t,  valamint  (19)-ből  ][ OHCX − -t,  K1 a 

következőképp írható.

)][]([][][][]([
1

))][]([][][][](([
)][]([][

02002

0200

0
1

−−−−−

−−−−−

−−−

−−−⋅−⋅−−+−−−

⋅
−−−⋅−⋅−−−−+−

−−−⋅−
=

OCXOCXOCXKOCXOCXNHR

OCXOCXOCXKOCXOCXOHCX
OCXOCXOCX

K

(22)

A (22)  egyenlet  0-ra  rendezett  formája  használható  az  iteráció  alapegyenleteként, 

melybe beírva a kezdeti koncentrációkat, valamint  K1 és  K2 értékét, eredményül megkapjuk 

][ −− OCX -t.  Ennek  ismeretében  az  egyensúlyi  fenol,  valamint  az  egyensúlyi  komplex 

koncentráció  számítható,  majd  a  gazdamolekula  különböző  formáihoz  tartozó  egyensúlyi 

koncentrációk ismeretében a komplex spektrumát számító iterációs ciklus is elvégezhető.

Az  iterációt  a  Quattro  Pro  11  program  segítségével,  Dr.  Vidóczy  Tamás  –  a 

Spektroszkópia csoport munkatársa – végezte el.

Az 1.A.12. ábrán az illesztés eredményeképp kapott komplex spektrum (együtt a fenol 

és fenolát forma spektrumával) és az optimumban számított spektrumok mért spektrumoktól 

való  eltérése  (hiba)  láthatók  az  (S)-CX gazdamolekula  acetonban,  (R)-MBA-nal  végzett 

titrálására vonatkozólag.
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1.A.12.  ábra:  A  legkisebb  négyzetek  módszerét  felhasználó  iterációs  spektrumillesztési 
módszer  alkalmazásával  kapott  eredmények  az  (S)-CX (R)-MBA-nal  való,  aceton 
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oldószerben végzett titrálására vonatkozólag: a) A spektrumillesztésből kapott komplex forma 
spektruma (együtt a fenol és fenolát forma spektrumával), b) az illesztés hibája.

A kezdeti fenolát koncentrációt korrekcióba véve – az előzőekben leírt módon – nyert 

K1 és K2 értékek az 1.A.1. táblázatban találhatók. 

1.A.1.  táblázat:  Az  (S)-CX gazdamolekula  metilbenzil-amin  és  fenil-glicinol 
enantiomerekkel  való  reakciójának  az  egymást  követő  protoncserére  és  komplexképzésre 
vonatkozó K1 és K2 egyensúlyi állandói aceton oldószerben. 

Oldószer Gazdamolekula Vendégmolekula K1 [10–4] K2 [105 M–1]

Aceton (S)-CX

(R)-MBA
2,8

(1,9)

2,3

(3,9)

(S)-MBA
4,4

(1,8)

0,243

(0,19)

(R)-FGO
n. a.

(0,61)

n. a.

(0,82)

(S)-FGO
n. a

(0,68).

n. a.

(0,5)
n.a.=nincs adat (spektrumillesztés folyamatban)
(Zárójelben  a  2004-ben  publikált,  egy  hullámhosszon  (642  nm)  alkalmazott  –  szintén  a 
legkisebb  hibanégyzetek  módszerét  felhasználó,  az  itt  leírttal  analóg  –  módszerrel  kapott 
egyensúlyi állandó értékek olvashatók33. Ezek becslésnek tekintendők, nem veszik figyelembe 
azt  a  hatást,  amelyet  a  komplexképzés  gyakorol  a  kalixarén  fenolát  formájának 
abszorbanciájára).

Aceton oldószerben a protoncserére vonatkozó K1 egyensúlyi állandók viszonylag jól 

egyeznek. Ezzel ellentétben a K2 egyensúlyi állandók értéke a metilbenzil-amin enantiomerek 

esetén nagyjából egy nagyságrenddel, fenil-glicinol enantiomerek esetén kissé eltér, mindkét 

esetben a  vendégmolekula (R)-enantiomerjének javára.  (Az acetonban végzett  abszorpciós 

mérések alapján az (R)-CX gazdamolekula a vendégmolekulák (S)-enantiomerjeit preferálta. 

Az egyensúlyi  állandókra egy hullámhosszon,  a  legkisebb négyzetek módszerével  becsült 

értékek az 1. számú függelékben találhatók). 

Előbírálóm hívta  fel  figyelmemet az aceton és aminok közti  Schiff-bázis  képződés 

lehetőségére. Amennyiben ez a folyamat jelentős, a királis primer amin az idő előrehaladtával 

fogy, a bázicitás csökken. Mivel kísérleteimet zömében 2003-ban végeztem, és nem ügyeltem 

arra,  hogy  az  enantiomer  aminok  acetonban  készült  oldataival  ugyanazon  időpontokban 

végezzem  a  kísérletsorozat  egyes  fázisait  (oldatkészítés,  amin  hozzáadagolása  és 

spektrummérés azonos idő alatt, illetve azonos időközök elteltével), megeshet, hogy a Schiff-

bázis  képződés  miatt  tapasztaltam  „enantioszelektivitást”  aceton  oldószerben.  Sajnálatos 
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módon,  méréseimet  zömében ebben az  oldószerben  végeztem.  Azonban,  mivel  acetonitril 

oldószerben igen hasonló spektrális változások tapasztalhatók (lásd 1.A.13.a. ábra) az eddig 

és a továbbiakban levont kvalitatív, spektrális következtetések nagy valószínűséggel helyesek, 

az  aceton  oldószerre  vonatkozó  kvantitatív  eredmények  viszont  emiatt  kissé 

megbízhatatlanok.  Az  1.A.2.  táblázat  az  (S)-CX gazdamolekulára  vonatkozó,  egyéb 

oldószerekben mért eredményeket foglalja ösze.

1.A.2. táblázat: Az (S)-CX gazdamolekula metilbenzil-amin és fenil-glicinol enantiomerekkel 
való reakciójának az egymást követő protoncserére és komplexképzésre vonatkozó K1 és  K2 

egyensúlyi állandói iterációs spektrumillesztési módszer alapján, acetonitril oldószerben.

Oldószer Gazdamolekula Vendégmolekula K1 [10–4] K2 [105 M–1]

Acetonitril (S)-CX

(R)-MBA 2,3 6,7
(S)-MBA 2,3 6,7
(R)-FGO n. a. n. a.
(S)-FGO n. a n. a.

Dioxán

Toluol
(S)-CX

(R/S)-MBA

(R/S)-FGO
Nincs reakció

n.a.=nincs adat (spektrumillesztés folyamatban)

Acetonitril oldószerben komplexképződés ugyan van, de az (S)-CX gazdamolekula 2-

2,5∙10-5 M  koncentrációjú  oldatát  használva  500-szoros  feleslegig  nem  találtam 

enantioszelektivitást.  /A gazdamolekula (R)-enantiomerjét  használva kis  különbség volt  az 

eltérő amin-enantiomerekkel végzett titrálásokból kapott abszorpciós spektrumok közt/.

A gazdamolekula nagyobb töménységű oldatát (5∙10-5M) használva végül 100-szoros 

feleslegtől  kezdődően (ennél  kisebb feleslegeknél  nem volt  különbség)  reprodukálható  és 

szignifikáns  enantioszelektivitást  tapasztaltam  (1.A.13.  ábra).  Az  egyensúlyi  állandók 

megállapítása  folyamatban  van.  A  komplexképződés  enantioszelektívvé  válása  nem  jár 

addicionális spektrális változással.
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1.A.13. ábra: a) Abszorpciós spektrumok: Az (S)-CX gazdamolekula acetonitrilben készült 
oldata, 100-szoros és 200-szoros mennyiségű (R)- és (S)-FGO hozzáadásával. b) az (S)-CX 
[5·10-5] 200-szoros mennyiségű (R)- és (S)-FGO hozzáadaásával készült acetonitriles oldatai.

Apoláris oldószerekben a gazda-vendég kölcsönhatás elhanyagolható. Dioxánban és 

toluolban  a  gazdamolekula  abszorpciós  spektruma  500-szoros  mennyiségű  amin 

hozzáadagolására  sem változik.  Ezekben  az  oldószerekben  a  gazdamolekulát  igen  erősen 

szolvatálják az oldószermolekulák, a fenolos OH-csoportok savassága így igen lecsökken – 

nem, illetve poláris oldószerekhez viszonyítva sokkal kisebb mértékben adnak le protont.

Az oldatfázisban mért spektrumok alapján Kubo és munkatársai azt feltételezik, hogy 

a  bekötődő  vendégmolekula  stabilizációja  a  gazdamolekula  kötő-üregében  egyrészt  a 

koronaéter  lánc  közel  eső  oxigénjeivel  kialakuló  H-kötéseken  keresztül,  valamint  a 

deprotonált  hidroxil  csoporttól  eredő  elektrosztatikus  vonzás  révén  valósul  meg.  Az 

enantioszelektivitás  a  binaftil  csoport  vendégmolekula  (R)-  és  (S)-enantiomerjeire  kifejtett 

eltérő  erősségű  sztérikus-taszító  hatásának  köszönhető.  Nagyon  valószínű,  hogy  a  gazda-

vendég  kölcsönhatás  az  általam  vizsgált  komplexek  esetében  is  hasonló,  bár  a  kísérleti 

tapasztalatok  szerint  jóval  gyengébb,  mint  a  Kubo által  vizsgált  gazdamolekula  esetében. 

Acetonitril  oldószerben  tapasztaltam  királis  szelektivitást,  de  a  sáveltolódás  hiánya 

számomra arra utal, hogy a gazdamolekula koordinációs szférájába a vendégmolekula nem 

simul bele, hanem attól távolabb, a koordinációs szféra perifériáján helyezkedik el.
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1.A.5.2. Fluoreszcencia mérések

1.A.5.2.1.A gazdamolekula vizsgálata

A vizsgált gazdamolekulák UV-tartományba eső abszorpciója a kalixarén rész aromás 

gyűrűitől, a dinitrofenilazo-kromofóroktól, valamint a binaftil csoporttól származik, illetőleg 

ezek szuperpozíciójaként áll elő. A gazdamolekula gerjesztési spektrumában azonban csak a 

binaftil  csoport  átmenetei  jelennek  meg.  Az  1.A.14.  ábrán  a  230,  283  és  333  nm-es 

maximummal rendelkező sávok rendre a naftalin 21B3u, 11B2u és 11B3u szimmetriájú gerjesztett 

állapotaiból való sugárzásos dezaktiválódásokhoz (fluoreszcencia emissziókhoz) tartoznak.34
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1.A. 14. ábra: Az (S)-CX gazdamolekula gerjesztési spektruma, acetonitril oldószerben, 10–

5M-os oldatban, 400 nm-es hullmámhosszon mérve az emissziót.

Iwanek,35 valamint  Liu12 és munkatársai  foglalkoztak binaftil-származékok és MBA 

enantiomerek  közti  komplexképzés  következtében  létrejövő  fluoreszcencia  kioltás 

vizsgálatával.  Mindkét  publikáció  esetében  acetonitril  volt  az  oldószer,  így  én  is  ezt  az 

oldószert használtam a fluoreszcencia mérésekhez. 

A következő  emissziós  spektrumok  esetében  az  következő  mérési  paramétereket 

alkalmaztam:

 Koncentráció: A kalixkoronaéter oldatának koncentrációját (10–5 M) úgy állítottam 

be,  hogy  gyenge  legyen  az  önabszorpció  333  nm-nél,  de  mégis  értékelhető 

abszorbanciát  tudjak mérni  (ti.  a  fluoreszcencia  mérésekkel  párhuzamosan UV-

látható abszorpciós spektrumot is felvettem az oldatokról). 
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 Gerjesztési  hullámhossz:  a  333  nm-nél  maximummal  rendelkező  átmenetet 

gerjesztettem,  mivel  a kalixkoronaéterhez adagolt  vendégmolekulák elnyelése a 

másik  két  lehetséges  gerjesztési  hullámhossz  (230 nm,  283 nm) tartományával 

átlapolt. 

 A  fluoreszcencia  spektrumok  önabszorpció  miatti  korrekcióját  a  következő 

összefüggés36 alapján végeztem:

]2/)[(10 emex AAFF
corr II +⋅= ,

ahol a Aex és az Aem a gerjesztés és az emisszió hullámhosszán mért abszorbanciák, IF
corr 

és IF pedig a korrigált és az eredetileg mért fluoreszcencia inenzitás.

Továbbá itt szeretném definiálni a sztatikus és dinamikus kioltás fogalmát, melyeket 

az  emissziós  spektrumok  értékelésével  kapcsolatban  (illetve  a  dolgozat  2.  részében  is) 

használok. Sztatikus kioltásról akkor beszélünk, ha a fluoreszkáló molekula a hozzáadagolt 

anyaggal asszociátumot, komplexet képez; a képződő komplex pedig gyengébben, vagy nem 

fluoreszkál.  Dinamikusnak nevezzük  a  kioltást,  ha  a  vizsgált  fluoreszkáló  molekula  a 

hozzáadagolt  anyaggal  (kioltóval)  való  ütközés  során  adja  le  a  gerjesztéskor  felvett 

többletenergiáját  (illetve  annak  egy  részét).  A  hozzáadagolt  anyag  koncentrációjának 

növelésével mindkét kioltási mechanizmus esetében a fluoreszcencia intenzitás csökkenése 

észlelhető.  A  kétfajta  kioltási  mechanizmus  egymástól  a  fluoreszcencia  lecsengés  – 

fluoreszcencia  élettartam  –  mérésével  megkülönböztethető.  Dinamikus  kioltás  esetén  az 

élettartam  a  kioltó  koncentrációjának  növekedésével  csökken.  Sztatikus  kioltás  esetén  a 

különöző specieszek – komplexben lévő forma és komplexálatlan forma – élettartama más és 

más, a „kioltó” (komplexképző partner) koncentrációjától független érték. 

1.A.5.2.2. A kalixkoronaéter – kálium-jodid rendszer vizsgálata

Először azt kellett megvizsgálnom, hogy a gazdamolekulát egy biztos komplexképző 

vendégmolekulával  összehozva  tapasztalható-e  kioltás  a  binaftil  csoport  fluoreszcencia 

spektrumában.  E  célból  a  kalixkoronaéter  –  kálium-jodid  rendszert  vizsgáltam,  mivel  a 

gazdamolekuláéval nagyjából azonos méretű koronaéter a kálium-iont szívesen koordinálja.37 

(A jodid elleniont az acetonitrilben való jobb oldhatóság érdekében választottuk).
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KI hozzáadására (1.A.15.a. ábra) a gazdamolekula abszorpciós spektrumában a fenol 

formához tartozó csúcs intenzitása gyakorlatilag nem változik, viszont kiszélesedik és vörös 

irányba  tolódik,  párhuzamosan  a  fenolát  formához  tartozó  csúcs  megjelenésével  és 

növekedésével.  Megjegyzem,  hogy  amin  hozzáadására  a  gazdamolekula  abszorpciós 

spektrumában sáveltolódás vagy sávkiszélesedés nem volt tapasztalható. 

A KI  hozzáadására  bekövetkező  spektrális  változások  alapján  a  K+-ion  „szoros” 

komplexet  képez  a  kalixkoronaéter  molekulával.  A sáveltolódás  a  K+-ion és  a  koronaéter 

gyűrű oxigénjei  közötti  másodlagos kölcsönhatásokra utal,  a fenolát  formához tartozó sáv 

megjelenése a gazdamolekula fenolos hidroxil-csoportjának komplexképződéssel párhuzamos 

deprotonálódását jelzi. A fenolát formához tartozó sáv a vendégmolekula koncentrációjának 

növelésével  nem  szélesedik  ki,  egykomponensű  marad  (ellentétben  az  amin 

hozzáadagolásánál tapasztaltakkal).
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1.A.15. ábra: Az (S)-CX-KI rendszer abszorpciós (a.) és emissziós (b.) spektruma. (Az (S)-
CX koncentrációja 10–5M.) 

Az emissziós spektrumban (1.A.15.b. ábra) jól látszik a KI hozzáadására jelentkező 

fluoreszcencia kioltás. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjam róla, hogy valóban 

a  K+-ionnal  való komplexképzés eredményeképp áll  elő a fluoreszcencia intenzitás 

csökkenése – nem pedig a jodid-ion általi dinamikus kioltásról van szó – vakpróbát 

végeztem, egy olyan rendszert vizsgálva, ahol jelen van a fluoreszkáló binaftil csoport, 

viszont a K+-ionnal való komplexképzésre nincs mód. E célból megvizsgáltam az (S)-

binaftol – KI rendszert. Kioltást nem tapasztaltam. Az 1.A.15.b. ábrán látható kioltás 

tehát sztatikus jellegű. 
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1.A.5.2.3. Az (  S  )-  CX   – (  R  )-MBA komplexképző rendszer   

Mindezek  után  tehát  következett  a  vizsgált  gazdamolekula  és  a  nagyobb  spektrális 

változásokat  okozó  MBA  enantiomer  rendszerének  fluoreszcenciás  vizsgálata.  Az 

eredményként kapott abszorpciós és emissziós spektrumok az 1.A.16.a és b. ábrákon láthatók.
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1.A.16. ábra: Az (S)-CX-(R)-MBA rendszer abszorpciós (a.) és emissziós (b.) spektruma. Az 
(S)-CX koncentrációja  10–5M. (Az emissziós  spektrum felvételekor  ugyanazokat  a  CX és 
MBA koncentrációkat alkalmaztam, mint az abszorpciós méréseknél, valamint az a) és b) ábra 
színskálája is ugyanaz).

Az 1.A.16.b ábrán látható, hogy a MBA hozzáadása gyakorlatilag nem befolyásolja az 

emissziót. 

Iwanek  és Mattay33 számoltak  be  arról,  hogy  az  (R)-  és  az  (S)-binaftol  hidrogén-

kötések által stabilizált komplexet képez különféle aminokkal – többek között (R)- és (S)-

MBA-nal és a komplexképzés a fluoreszcencia kioltódásával jár.

Annak,  hogy  az  általam  vizsgálat  gazdamolekula  esetében  egy  binaftil  –  MBA 

kölcsönhatásnak a lehetősége megvan és mégsem tapasztaltam kioltást, kétféle magyarázata 

lehet. Nem képződik komplex, illetve amennyiben képződik, akkor a komplexet összetartó 

kölcsönhatások nem befolyásolják számottevően a gerjesztett binaftil csoport sugárzásmentes 

dezaktivációját.  A  binaftol-amin  komplex  esetén  a  komplexet  összetartó  NH2˙˙˙OH 

hidrogénkötések közvetlenül a binaftol csoport és a komplexképző partner közt alakulnak ki, 

ezzel  új  csatornát  nyitva  a  gerjesztett  binaftol  csoport  fénykibocsátás  nélküli 

dezaktiválódásának.  Az  esetleges  (S)-CX-(R)-MBA  komplexet  vélhetően  összetartó 

kölcsönhatások (elektrosztatikus kölcsönhatások az ammónium ion és a fenolát oxigén között, 

és  a  hidrogénkötések,  amelyek  az  ammónium iont  és  az  éteres  oxigéneket  összekötik)  a 

molekula  binaftil  csoporttól  távolabb  esőrészén  alakulhatnak  ki.  A  fluoreszcencia 

spektroszkópiai  vizsgálatok  alapján  tehát  arra  a  következtetésre  jutottam,  hogy  a 
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gazdamolekula-MBA  komplex  esetében  az  amin  és  a  királis  binaftil  csoport  közötti  

kölcsönhatás  gyenge, nem elegendő  arra,  hogy  sugárzásmentes  dezaktiválódás  mehessen 

végbe ezen a csatornán. 

1.A.5.3. Cirkuláris dikroizmus mérések

1.A.5.3.1. A CD jelenség

A cirkuláris dikroizmus (CD), azaz a cirkuláris „kétsznűség” jelenség lényege, hogy 

királis  közegben  a  síkban  polarizált  fény  két  cirkuláris  komponense  (jobbra  és  balra 

cirkulárisan polarizált fény) eltérő mértékben abszorbeálódik. Az 1.A.17. ábrán kék színnel 

látható a síkban polarizált fény elektromos térerősség vektorának végpontja által leírt út (a kép 

bal oldaláról jobb felé haladva: a minta előtt, a királis mintában, és a minta után). A piros szín 

a síkban polarizált fény jobbra cirkulárisan polarizált komponensét jelöli, míg zöld színnel 

jelölve annak tükörképe, a balra cirkulárisan polarizált komponens látható. A két cirkuláris 

komponens eltérő elnyelődésének következményeképp a síkban polarizált fény királis mintán 

áthaladva elliptikusan polarizálttá válik. 

1.A.17. ábra: A cirkuláris dikroizmus jelensége.38

Elliptikusan /illetve cirkulárisan/ polarizált fénynek nevezzük azt a fényt, amely elektromos 

térerősség vektorának végpontja egy – a terjedés irányára merőleges síkra vetítve – ellipszist 

/illetve kört/ ír le.

Az  optikailag  aktív  közeg  abszorpciós  koefficiense  tehát  a  síkban  polarizált  fény  két 

cirkulárisan  polarizált  komponensére  nézve  különböző  ( jobbbal εε ≠ ).  Az  abszorpciós 

koefficiens  függ  a  hullámhossztól,  így  azok  különbsége  is  hullámhosszfüggő.  A  CD 
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spektrumban  a  két  komponens  elnyelődéseinek  különbségét  ábrázoljuk  a  hullámhossz 

függényében (ΔA-λ, Δε-λ). A különbségképzés egyezményesen: 

                                                            jobbbal εεε −=∆ , (23)

ahol  balε  és  jobbε az  anyag  abszorpciós  koefficiense  a  balra,  illetve  jobbra  cirkulárisan 

polarizált fényre nézve.

További  tény,  hogy  egymással  tükörképi  viszonyban  lévő  molekulák  (enantiomerek)  CD 

spektruma tükörképi viszonyban áll egymással. Matematikai formulával (az  R és  S jelzésű 

enantiomerekre vonatkozóan):

RjobbSbal ,, εε = (24)

 SjobbRbal ,, εε = (25)
 ebből következően: 

)()( ,,,, SR SbalSjobbRjobbRbal εεεεεε ∆−=−=−=∆ (26)

Esetenként a CD spektrum függő változójaként az ún. ellipticitást (ψ) [fok, milifok] tüntetik 

fel. Az ellipticitás az elliptikusan polarizált fény elektromos térerősség vektorának végpontja 

által  a  terjedési  irányra  merőleges  síkban  leírt  ellipszis  kis-  (b)  és  nagytengelye  (a) 

hányadosának arkusz tangense. 

a
barctg=° ][ψ (27)

Ez a mennyiség a két cirkuláris komponensre vonatkozó abszorbanciák különbségével a (28) 

egyenletnek megfelelően függ össze: 

                                                            
33

][°=∆ ψA (28)

Az  előzőek  alapján  CD-jel  abban  a  hullámhossztartományban  mérhető,  ahol  a 

molekulának  számottevő  elnyelése  van  ( 0≠ε ).  A  CD  spektrumban  tulajdonképpen  a 

molekula kromofór csoportjaitól várhatunk jelet, illetve a jelet adó kromofór csoportok térbeli 

elhelyezkedéséről nyerhetünk információt. Annak részletes tárgyalása, hogy pontosan mely 

esetekben ad jelet egy kromofór csoport, a következő (1.A.5.3.2.) részben található.

Elöljáróban  –  nagyon  leegyszerűsítve  –  ahhoz,  hogy  egy  molekula  CD-jelet 

szolgáltasson alapvetően két feltételnek kell teljesülnie: a molekula legyen királis, és legyen 

fényelnyelése (UV-látható tartományról szólva, legyen benne kromofór csoport). Összefoglaló 

kifejezéssel:  legyen  kirofór.  Mivel  a  gazdamolekula  ezen  feltételeknek  megfelel  –  királis 
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binaftil  csoportot,  illetve kromofór dinitrofenilazo indikátorcsoportokat tartalmaz – ezért  a 

gazdamolekula UV-látható CD spektroszkópiai úton tanulmányozható.

1.A.5.3.2. A CD- jelek keletkezésének elmélete

(Csak azokat a jelenségeket tárgyalom, amelyek a vizsgált rendszer esetében fontosak)

A CD spektrumban megjelenő sávok intenzitása (∆ε) – pontosabban a CD sávgörbe 

alatti  terület  (integrált  intenzitás)  –  az  ún.  rotátorerősséggel  (R)  arányos,  amely  az 

elektronátmenet elektromos- ( µ ) és mágneses momentumának ( m ) skaláris szorzata. 

),(cos mmmR  µαµµ ⋅⋅=⋅= , (29)

ahol ),( mµα  a momentumvektorok által bezárt szög .

A (25) egyenlet alapján a gerjesztés során létrejövő elektronátmenet abban az esetben ad 

jelet  a  CD-spektrumban,  ha  a  gerjesztésnek  számottevő  elektromos  és  mátneses 

dipólusmomentuma  van  ( 0,0 ≠≠ mµ ),  illetve  az  átmeneti  elektromos-  és  mágneses 

dipólusmomentum  vektoroknak  [továbbiakban  esetenként  TEM  (transition  eletronic 

moment) és TMM (transition magnetic moment) vektorok] van párhuzamos komponense 

(nem merőlegesek egymásra).

Az  elektromos  átmeneti  dipólusmomentum  a  gerjesztés  során  fellépő  lineáris 

töltéselmozduláshoz  köthető,  míg  a  mágneses  momentum  az  ún.  helikális 

töltéselmozduláshoz.  (A  mágneses  momentumvektor  iránya  a  jobbkézszabály  alapján 

állapítható meg).

Szimmetriamegfontolások alapján egy adott molekulában jelenlévő kromofórokat két 

csoportra oszthatjuk: inherensen királis és inherensen akirális kromofórokra.

Az  inherensen  királis  kromofóroknak  (pl.  diaril  származékok)  nincsen 

szimmetriasíkja. Elektronátmeneteikhez tartozó TEM és TMM vektoroknak van párhuzamos 

komponense. A CD spektrumban általában intenzív jelet adnak, rotátorerősségük nagy.

Inherensen akirális  kromofórok  a  legalább  egy  szimmetriasíkot  tartalmazó 

kromofórok  (pl.  karbonil). Ezek  összes  elektronátmenetére  igaz,  hogy  nincs  párhuzamos 

elektromos-  és  mágneses  momentum  komponens  (vagy  csak  elektromos-,  vagy  csak 
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mágneses momentummal rendelkezik az elektronátmenet, illetve, ha mindkettő fellép, akkor 

nincs párhuzamos komponensük). A gazdamolekula difenilazo-kromofórjai akirálisak. 

Királis molekulában lévő akirális kromofór ennek ellenére adhat CD jelet. A kromofór 

különböző szimmetriájú gerjesztett állapotai a molekulán belül jelen lévő királis környezet 

perturbáló hatására keverednek egymással. Ugyanazon kromofór egyik elektronátmenete a 

másik elektronátmenetétől „veszi kölcsön” a szükséges, hiányzó (elektromos vagy) mágneses 

átmeneti  momentumkomponenst,  így  téve  szert  a  rotátorerősség  fellépéséhez  szükséges 

mindkét átmeneti momentumkomponensre. Ez az ún.  intrakromoforális keveredés. Ilyenkor 

tehát az akirális kromofórnak CD jele (rotátorerőssége, mágneses momentuma) indukálódik a 

molekulán belül jelen lévő királis környezet perturbáló hatására. Az ilyen módon indukálódó 

CD  sávok  intenzitása,  rotátorerőssége  kisebb,  mint  az  inherensen  királis  kromofórokhoz 

rendelhető sávoké. Fontos még megjegyezni, hogy a perturbáló hatás annál gyengébb, minél 

távolabb esik a perturbáló, kiralitáscentrumot hordozó csoport az akirális kromofórtól.

Másik  lehetőség  az  interkromoforális  keveredés:  ez  lehetséges,  amennyiben  a 

perturbáló királis csoportnak is megvannak az akirális kromofór elektronátmeneteihez közeli 

energiájú gerjesztései.  Pl.:  egy  mágnesesen  megengedett  átmenet  (inherensen  királis 

csoporté) egy másik (akirális) kromofór elektromosan megengedett átmenetével csatolódik. 

Ezt a csatolási mechanizmust dinamikus csatolódásnak nevezik.

A CD  spektroszkópiában  nagy  jelentőséggel  bír  a  dinamikus  csatolás  azon  esete, 

amikor  egy  molekulában  található  két  kromofór  elektronátmenetei  elektromosan 

megengedettek,  és  a  mágneses  átmeneti  momentum  megjelenéséhez  vezető  „helikális” 

töltéselmozdulást két „lineáris” gerjesztés csatolódása eredményezi. Ez a mechanizmus az ún. 

csatolt oszcillátor mechanizmus, mely nagy elektromos átmeneti momentummal rendelkező 

elektronátmenetek  esetében  érvényesül.  A  CD-spektrumban  ekkor  két  közel  azonos 

intenzitású  és  ellentétes  előjelű  sáv,  ún.  couplet  vagy  sávpár jelentkezik.  Ha  a  vizsgált 

molekula  két  azonos,  vagy  igen  hasonló  kromofórt  tartalmaz,  akkor  a  monomerek 

dipólusátmeneteinek tartományában egy intenzív sávpár jelentkezik, mely a monomerek nagy 

elektromos  átmeneti  momentummal  járó  gerjesztéseinek  csatolásából  származik.  A 

coupletet (sávpárt) ez esetben exciton coupletnek (exciton sávpárnak) nevezzük. Az exciton 

kölcsönhatás feltétele a kromofórok megfelelő térbeli (királis) rögzítettsége. Illetőleg – az itt 

részleteiben nem ismertetett  csatolt  oszcillátor  modellből  következően –  teljesülnie  kell  a 

következő feltételnek is: a két kromofór – illetve azok egymással csatoló átmeneteinek TEM 

vektorai  –  ne  legyenek  koplanárisak,  illetve  ne  legyenek  egymásra  és  a  középpontjukat 
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összekötő egyenesre egyszerre merőlegesek.39 Ilyen exciton kölcsönhatásra láthatunk példát – 

ebben a fejezetben – a gazdamolekula binaftil csoportja esetén. 

A csatolás  nyomán  az  abszorpciós  spektrumban  intenzitásnövkedés  (azonos  kromofórok 

esetén inenzitás megkétszereződés) látható, a CD spektrumban az említett sávpár jelenik meg 

(sávfelhasadás tapasztalható). Exciton csatolás esetén az abszorpciós maximum hullámhossza 

nagyjából  egybeesik  a  CD  spektrumban  jelentkező  sávpár  hullámhossz  tengellyel  való 

metszéspontjával. A sávpár előjele alapján a csatoló kromofórok térállása meghatározható az 

ún. exciton kiralitási szabály alkalmazásával. Erről bővebben az 1.B. részben lesz szó.

Mindezek  alapján  a  gazdamolekula  inherensen  királis  binaftil  csoportja,  illetve  az 

akirális  dinitrofenilazo  csoportok  adhatnak  CD jelet  –  utóbbiak  a  molekulában  jelenlévő 

királis környezet (királis binaftil csoport) perturbáló hatására. 

1.A.5.3.3. A gazdamolekula CD-spektruma UV-tartományba eső része

A gazdamolekula kisebb töménységű oldatát  használva (5˙10–6M) vizsgálható a CD 

spektrum ultraibolya  tartományba  eső  része  (1.A.18.  ábra).  210  és  260  nm között  a  CD 

spektrmban  egy  nagy  intenzitású  sávpár  (exciton  couplet)  jelentkezik,  mely  a  molekula 

inherensen királis binaftil csoportjához rendelhető. 
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1.A.18. ábra: Az (R)-CX és (S)-CX molekulák 5˙10–6M-os, acetonitrilben készült oldatáról 
felvett CD-spektrumok.

Az 1.A.15. ábrán látható exciton sávpárok a naftalin gyűrűk ~230 nm-es maximummal 

rendelkező, 21B3u szimmetriájú átmeneteinek csatolódásából származnak.32 A következőekben 

látni fogjuk, hogy ezen sávpárok paramétereiből következtetni lehet a binaftil csoportot alkotó 

naftalingyűrűk által bezárt diéderes szög értékére, illetve a sávpár előjeléből a binaftil csoport 

abszolút konfigurációja megbízhatóan meghatározható. 

2,2’-homoszubsztituált  1,1’-binaftilszármazékok diéderes szöge (a két naftalingyűrű 

síkja által bezárt szög) és a 220 nm-nél lévő exciton sávpár ún. „valódi felhasadása” közt 

állítottak  fel  megbízható,  kvantitatív  jellemzésre  alkalmas  összefüggést  Salvadori  és 

munkatársai.40 A valódi felhasadás értéke nem más, mint a sávpárt alkotó két sávkomponens 

extrémumához  tartozó  hullámhossz-értékek  különbsége  (továbbiakban  valódi
maxλ∆ ).  Annak 

érdekében, hogy ezt  a paramétert  megkapjuk,  komponenseire kell  bontanunk a sávpárt.  A 

valódi
maxλ∆  az 1.A.19. ábrán zöld színnel jelölt komponensek maximuma hullámhosszértékeinek 

különbsége. Értéke az (R)-CX molekula esetében 9,9 nm-nek adódott. 
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1.A.19.  ábra:  Az  (R)-CX exciton  coupletjének  (Lorentz-típusú)  sávkomponensekre  való 
felbontása. (A két sávkomponens maximumaihoz tartozó hullámhosszak: 235,4 és 225,5 nm).
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 A  valódi
maxλ∆ -  Θ összefüggés  a  fent  hivatkozott  közleményben  diagram  formájában 

rendelkezésre áll. 9,9 nm-es valódi couplet-felhasadáshoz ~78°-os diéderes szög tartozik. A 

Salvadori-modell  előnye,  hogy  az  összefüggés  a  mérési  körülményektől  (oldószer, 

koncentráció) szinte teljesen független, így rugalmasan alkalmazható. 

A  naftalinsíkok  által  bezárt  diéderes  szög  couplet  paraméterekből  történő 

meghatározására  Salvadori-modelljén  kívül  egyéb  összefüggések  is  találhatók  az 

irodalomban. A diéderes szög és egy másik couplet-paraméter, az amplitúdó közt  Mason és 

munkatársai állítottak fel összefüggést.41

Meijer  és  munkatársai (S)-konfigurációjú  2,2’-dihidroxi-1,1’-binaftalin  (BINOL) 

származéksorozatokat állítottak elő – szisztematikusan növelve a 2-, és 2’-pozíciókban lévő 

szubsztituenseket  –  melyek  erős  befolyással  vannak a  két  naftalingyűrű  síkja  által  bezárt 

diéderes szögre. A vegyületek diéderes szögeit a kísérleti CD spektrumból határozták meg a 

Mason-féle  modell  alapján.  A közleményben  a  ∆εmax,2  – a  couplet  alacsonyabb  energiájú 

ágának  amplitúdó-értéke  –  és  a  diéderes  szög  közötti  összefüggés  diagram  formájában 

rendelkezésre  áll  Az (R)-CX gazdamolekula spektrumából  leolvasva a  ∆εmax,2 értéke ~225 

dm3
˙mol–1

˙cm–1. Az ehhez tartozó diéderes szög ~80°, mely igen jó egyezést mutat a másik 

couplet paraméterből meghatározott 78°-os diéderes szög értékkel.

Meijer modellszámításai szerint, ha a naftalinsíkok által bezárt diéderes szög 0-110°, 

akkor (S)-binaftol esetében (+)-coupletet kell látnunk a CD spektrumban. 110°-os bezárt szög 

esetén nincs jel  (a couplet amplitúdó ekkor 0), majd 110°-180°-os bezárt szög esetén (–)-

coupletet  kell  jelentkezzen  a  CD  spektrumban.  A vizsgált  (S)-konfigurációjú  molekulák 

mindegyike (+)-coupletet adott, így megállapítható volt, hogy a két naftalingyűrű síkja által 

bezárt szög sosem éri el a kritikus 110°-t.42 

Ez  utóbbi  megállapítás  alapján  a  vizsgált  CX  gazdamolekulák  binaftil 

csoportjának  abszolút  konfigurációja  a  binaftil  couplet  előjeléből  egyszerűen 

meghatározható.  A negatív  előjelű  coupletet  adó  vegyületünk  (R)-konfigurációjú,  míg  a 

pozitív előjelű couplet az (S)-konfigurációjú binaftil-csoporttól származik.

Érdekesnek  tartottam  volna  azt  megvizsgálni,  hogy  vendégmolekulák  hozzáadására 

hogyan változik ez a diéderes szög, s ebből esetleg érdekes következtetéseket lehetett volna 

levonni a binaftil csoport és a vendégmolekula közötti esetleges kölcsönhatásról. Ennek ez 

esetben  az  volt  az  akadálya,  hogy  a  vendégmolekula  elnyelése  átlapol  a  binaftil  csoport 

átmeneteivel.

38



Ennek ellenére,  tájékozódásképp megpróbáltam CD spektrumot  felvenni  a  gazdamolekula 

királis binaftil csoportjáról kis mennyiségű vendégmolekula hozzáadásával, majd – mivel így 

semmi változást  nem tapasztaltam – 500-szoros felesleggel  próbálkoztam. Eredményül  az 

1.A.20. ábrán látható jelet kaptam. 
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1.A.20.  ábra:  Az  (S)-CX gazdamolekula  5∙10–6 koncentrációjú  oldatának  CD  spektruma 
acetonitril  oldószerben,  és  ugyanaz  500-szoros  feleslegben  hozzáadagolt  (R)-MBA 
jelenlétében.

Az eredményül kapott spektrum nagyjából a két speciesz spektrumainak összege, de vegyük 

sorra előbb az alkotók spektrumait. Szemügyre véve a tiszta gazdamolekula CD spektrumát, a 

230 nm-es középpontú couplet mellett két gyengébb sáv is látszik, nagyjából 280 és 330 nm-

es  csúcsmaximumokkal.  A gazdamolekula  gerjesztési  spektrumában a  283 és  333 nm-nél 

tapasztalható csúcsokat a naftalin 11B2u
 (283 nm) és 11B3u

 (333 nm) szimmetriájú gerjesztett 

állapotaiból  alapállapotba  történő  sugárzásos  dezaktivációhoz  rendeltem.  Így  tehát  ezek  a 

sávok  a  naftalin  alapállapotából  ezen  gerjesztett  állapotokba  történő  gerjesztésekhez 

rendelhetők. Hozzáadva a gazdamolekula oldatához az (R)-MBA 500-szoros feleslegét a két 

utóbb említett sáv intenzitása nem változik. Megjelenik a vendégmolekula benzolgyűrűjéhez 

tartozó 1Lb sáv (Platt benzol-sávokra vonatkozó nómenklatúrája szerint)43 nagyjából 260 nm-

es  maximummal.  E  sáv  jellemzője  a  rezgési  finomszerkezet,  mely  a  CD spektrumban  is 

látszik.  A metil-benzil-amin  230  nm-nél  kisebb  hullámhosszokon  erősen  elnyel,  ebben  a 

tartományban már csak zajt látunk, mely így eltakarja a couplet  magasabb energiájú ágát. 
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Elmondható  tehát,  hogy  vendégmolekula  hozzáadására  a  binaftil  csoport  jelein  nem 

tapasztaltam  változást.  Sem  jelintenzitás  növekedést,  sem  a  gazda  és  a  vendégmolekula 

aromás gyűrűi közötti kölcsönhatásra utaló jelet. Mindezek a megfigyelések egybehangzanak 

a fluoreszcencia mérések tapasztalataival, miszerint  az amin és a binaftil csoport közötti 

kölcsönhatás igen gyenge lehet.

1.A.5.3.4. A gazdamolekula CD-spektruma látható tartományba eső része

A  látható  tartományban  a  gazdamolekula  difenilazo  kromofórjainak  CD  jelei 

vizsgálhatók.  Az  1.A.21.  ábrán  a  gazdamolekula  két  enantiomerjének,  vendégmolekula 

hozzáadása nélkül felvett CD spektruma látható(fenol forma).
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1.A.21. ábra: Az (R)- és (S)-CX gazdamolekula 2˙10–5M-os acetonos oldatának CD 

spektruma.

A tiszta gazdamolekula látható CD-spektrumának tartományában egyetlen sáv jelenik 

meg, 420 nm-es intenzitásmaximummal.  Ez a  sáv az abszorpciós spektrumban ugyanezen 

hullámhossznál  jelentkező  sávhoz  rendelhető,  amely  a  gazdamolekula  difenilazo 

kromofórjaitól  származik,  deprotonálatlan  kalixarén  OH-k  esetén.  A difenilazo  csoportok 

önmagukban akirálisak. Az, hogy mégis dikroikus karakterűek, a királis környezet perturbáló 

hatásával magyarázható. 

Akirális  kromofórok  királis  környenyezet  hatására  indukálódó CD-sávjai  tipikusan  kisebb 

intenzitással jelennek meg a CD-spektrumban, az önmagukban királis kromofórokra jellemző 

intenzitásokhoz  képest.  Ebben  az  esetben  ráadásul  a  környezet  perturbáló  hatása  is  csak 

kismértékű,  mivel  a  molekula  kiralitását  okozó  binaftil  csoport  térben  viszonylag  távol 

40



helyezkedik el a molekula difenilazo csoportjaitól. Emiatt a difenilazo csoportok CD jelei kis 

intenzitással jelennek meg. 

1.A.5.3.5.  Változások  a  gazdamolekula  CD  spektrumában  a  vendégmolekula 

hozzáadására

Vendégmolekula  hozzáadagolására  az  (R)-CX CD  spektrumában  –  nagyobb 

hullámhosszak felé haladva – egy pozitív és egy valamivel gyengébb negatív sáv jelentkezik 

(1.A.22.a. ábra). Az (S)-CX gazdamolekula esetében a fenolát forma negatív sávja mellett egy 

erőteljes negatív és egy igen gyenge pozitív sáv jelenik meg, egyre növekvő intenzitással 

(1.A.22.b. ábra). 
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1.A.22. ábra: 
a)  Az  (R)-CX [2˙10–5M]  -  (S)-MBA  rendszer  CD  spektruma  aceton  oldószerben.  A 
hozzáadagolt  vendégmolekula koncentrációk: 0M, 2˙10–3M, 5˙10–3M és 10–2M. (A nyilak a 
vendégmolekula növekvő koncentrációja által okozott változások irányába mutatnak).
b)  Az  (S)-CX [2˙10–5M]  -  (R)-MBA  rendszer  CD  spektruma  aceton  oldószerben.  A 
hozzáadagolt vendégmolekula koncentrációk: 0M, 2˙10–3M, 10–2 M és 2˙10–2M.

A vendégmolekula hozzáadására megjelenő sávok intenzitásmaximumai 585 és 650 

nm-nél  találhatók mindkét  gazdamolekula esetében.  Sávkomponenseire bontva az átlapoló 

sávpárt,  a  komponensek  extrémumaihoz  tartozó  hullámhosszak:  590  és  640  nm.  A 

gazdamolekula  abszorpciós  spektrumában  amin  hozzáadására  növekvő  sáv  két 

sávkomponense tehát a CD spektrumban ellentétes előjellel jelentkezik. A gazdamolekula 

CD spektrumában (R)  és  (S)-MBA vagy  DBU hozzáadagolására  is  igen  hasonló  (azonos 

előjelű és hasonló mértékű) spektrális változások tapasztalhatók. Így a komplex kiralitására a 

CD spektrumsávok előjeleiből nem lehet következtetni.  Fontos emellett  megemlíteni azt  a 

tényt, hogy a gazdamolekula látható tártományban jelentkező CD jelei igen kis intenzitásúak. 

Sajnálatos  módon  a  binaftil  csoport  couplet  jelének,  illetve  konformációjának 

esetleges megváltozása CD spektroszkópiai úton megbízhatóan nem volt tanulmányozható, 
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mivel binaftil csoport és a gazdamolekulák abszorpciója átfed. Az coupleten kívüli binaftil 

jelek a vendégmolekula hozzáadására nem változtak.

1.A.6. Összefoglalás

Egy  királis,  fluoreszcens  binaftil  csoportot  és  két  2,4-dinitrofenilazo  kromofórt 

tartalmazó  kalix[4]korona-6-éter  gazdamolekula  α-metilbenzilamin  és  fenil-glicinol 

enantiomerekkel  való  komplexképzését  vizsgáltam  aceton  és  acetonitril  oldószerekben.  A 

kísérletek elsődleges célja az volt, hogy optikai szenzorokban alkalmazható hatóanyagokat 

találjak, amelyek segítségével enantiomerek szelektív detektálása lehetséges. 

A komplexképzés szelektivitásának jellemzésére az egyes komplexképzési  reakciók 

egyensúlyi  állandóit  használtam,  melyeket  az  UV-látható  abszorpciós  spektrumokból 

kétlépéses  konszekutív  reakcióséma  alapján,  a  legkisebb  négyzetek  módszerét 

felhasználó,  iterációs  spektrumillesztési  módszer segítségével  határoztam  meg.  Az 

alkalmazott módszer segítségével meghatároztam a komplex forma abszorpciós spektrumát. 

Az abszorpciós mérések alapján a gazdamolekula egyik szabad fenolos OH csoportja és a 

vendég amin között első lépésben protoncsere játszódik le, amelyet a kísérleti tapasztalatok 

alapján  részleges  komplexképződés  követ,  mely  enantioszelektívnek  bizonyult.  A 

gazdamolekula  deprotonált  kooordinációs  szférája  és  az  ammóniumion között  esetlegesen 

kiépülő kölcsönhatások a vizsgált koncentrációtartományban gyengék. 

A binaftil csoporttól származó emisszió K+-ion jelenlétében kioltódik, a királis vendég 

aminok hatására viszont nem, mely arra utal, hogy a vendég amin és a gazdamolekula binaftil 

csoportja közti kölcsönhatás gyenge.

CD mérések segítségével vizsgáltam a gazdamolekula binaftil csoporttól származó, 

UV-tartománybeli  exciton  couplet-jét,  valamint  a  látható  tartományban  jelentkező,  kisebb 

intenzitású,  a  királis  környezet  perturbáló  hatására,  a  difenilazo  kromofórok  elnyelési 

tartományában fellépő CD jelet. Ezen kívül vizsgáltam és értelmeztem a gazdamolekula CD 

spektrumában a  vendégmolekula  hozzáadására  bekövetkező  változásokat.  A CD spektrum 

látható  tartományában  a  vendégmolekula  hozzáadására  jelentkező  CD  sávok  alapján  a 

komplex  kiralitása  nem  meghatározható.  A gazdamolekula  binaftil  csoportjától  származó 

exciton couplet  két  paraméteréből  is  meghatároztam a két  naftalingyűrű síkja  által  bezárt 

szöget, mely mindkét esetben ~80°-nak adódott.
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1.B. RÉSZ

CIKLOHEXÁN ALAPÚ KIRÁLIS, FLUORESZCENS KEMOSZENZOR 
CD SPEKTROSZKÓPIAI VIZSGÁLATA

1.B.1. Bevezetés

Az  ebben  a  fejezetben  vizsgált  anyagok  egy  spanyol-magyar  tudományos 

együttműködés  keretében  kerültek  hozzám  részvizsgálatokra.  A  bemutatásra  kerülő 

gazdamolekula szintézisét,  a vendégmolekulák kiválasztását,  a komplexképzés abszorpciós 

illetve fluoreszcencia spektroszkópiai  vizsgálatát  a spanyol fél  végezte,  az én feladatom a 

gazdamolekula CD spektroszkópiai vizsgálata, abszolút konfigurációjának megállapítása volt. 

Így ebben a rövid fejezetben ez utóbbi, általam végzett vizsgálatokat mutatom be.

1.B.2. Kísérleti rész

1.B.2.1. Vizsgált anyagok

Az általam vizsgált  királis  gazdamolekula (dietil  4,5-bisz(3-naftalén-1-il)  tioureido) 

ciklohexán-1,2-dikarboxilát)  szerkezete  az  1.B.1.  ábrán  látható;  szintézisét  Dr.  Manuel 

Colera végezte, Dr. Ana Maria Costero kutatócsoportjában a Valenciai Egyetem Szerves 

Kémia Tanszékén.  A szintézis  részletes  leírása,  illetve komplexképzési  sajátosságainak 

spektroszkópiai  vizsgálata  a  spanyol  kutatócsoporttal  közös  munkából  készült  cikkben 

megtalálható.44 
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1.B.1. ábra: A vizsgált ciklohexán alapú gazdamolekula [továbbiakban CHG] szerkezete. 
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A gazdamolekula  fluoreszcenciája  –  a  partner  kutatócsoport  vizsgálatai  alapján  – 

eltérő  módon  reagál  az  L-  és  a  D-aszpartát  anionnal  való  komplexképzés  esetén  (a 

vizsgálatokhoz a kutatók az aszpartátok tetrametil-ammónium sóit használták). Vizsgálataik 

alapján tehát a vegyület eredményesen használható az aszpartát-enantiomerek fluoreszcenciás 

megkülönböztetésére.

1.B.2.2. Vizsgálati módszerek

UV-látható abszorpciós és CD spektroszkópiai mérések

Az  abszorpciós  méréseket  Agilent  8453E  típusú,  egyutas,  diódasoros  UV-Vis 

abszorpciós  spektrométeren  végeztem.  A  CD  méréseket  Jasco-J  810  típusú  CD-ORD 

spektropolariméteren végeztem. Mind az abszorpciós, mind a CD mérésekhez spektroszkópiai 

tisztaságú  acetonitrilt  (Sigma-Aldrich)  és  1  cm-es,  QS  minőségű  kvarcküvettát  (Hellma) 

használtam. 

1.B.3. A gazdamolekula abszolút konfigurációjának meghatározása

1.B.3.1. Az abszolút konfiguráció CD spektroszkópiai meghatározásának módjai

Az 1.A. részben a CD spektroszkópia módszerét  közvetlenül nem használtam abszolút 

konfiguráció  meghatározásra,  így  itt  szeretnék  kitérni  arra,  hogy  milyen  módon 

következtethetünk a CD spektrumban megjelenő sávok előjeléből egy adott vegyület esetén a 

pontos térszerkezetre. 

Az  egymással  tükörképi  viszonyban  lévő  molekulák  (antipódok,  enantiomerek)  CD 

spektruma is tükörképi viszonyban áll egymással. UV-látható CD spektroszkópiáról lévén szó 

elmondható,  hogy az enantiomerek azonos elektronátmeneteihez tartozó CD sávok előjele 

ellentétes. Ez a tény ad lehetőséget az enantiomerek megkülönböztetésére, illetve  a királis 

molekulák abszolút geometriájának meghatározására. 

Ehhez  viszont  arra  van  szükség,  hogy  a  molekulageometria  és  az  egyes 

elektronátmenetekhez  tartozó  CD  sávok  előjele  közötti  összefüggést  ismerjük.  Ennek 

felderítésére három út is létezik: 

1. összehasonlítás (ismert  térszerkezetű  vegyületek  kiroptikai  sajátságainak 

összehasonlítása). Ebből eredeztethető a 

2.  módszer:  tapasztalati  szabály  alkalmazása.  Adott  kromofór  csoportokhoz  (pl. 

karbonilcsoport,  aromás  gyűrű)  tartozó  elektronátmenetekre  a relatív  molekulageometria 
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ismeretében alkalmazhatunk  már  felismert  tapasztalati  szabályokat,  melyek  megadják  az 

adott  csoporthoz  tartozó  elektronátmenet  előjelét.  A  tapasztalati  szabály  alkalmazása 

körültekintő sávasszignációt igényel, legalább azon csoport CD és abszorpciós spektrumbeli 

sávjaira vonatkozóan, amely csoporthoz a szabály tartozik.  Tapasztalati  szabályok közül a 

disszertációban az exciton kiralitási szabály és az oktáns szabály kerül alkalmazásra. Végül a 

3. módszer: a CD spektrum kvantumkémiai számítása és összevetése a mért spektrummal. 

Az  egyik  enantiomer  térszerkezetre  meg  kell  határozni  az  alap-  és  gerjesztett  állapotú 

hullámfüggvényeket. Ezek ismeretében az egyes elektronátmenetekhez tartozó elektromos és 

mágneses momentum, illetve ezekből a rotátorerősség számítható. Összevetve a számított és a 

kísérletileg felvett CD spektrumsávok előjeleit, ha azok egyeznek, akkor a számítás alapjául 

szolgáló térszerkezet igazolódott, ha pedig ellentétesek az előjelek, akkor annak tükörképe a 

mért  anyag  abszolút  konfigurációja.  A 3.  módszer  esetében  az  asszignáció  (a  mért  és  a 

számtott CD spektrum megfelelő elektronátmeneteinek egymáshoz rendelése) okozza talán a 

legtöbb  problémát.  Annak  érdekében,  hogy  a  CD-sávok  asszignációja  a  lehető 

legmegbízhatóbb  legyen,  először  a  számított  és  mért  abszorpciós  spektrumok  megfelelő 

átmeneteit  érdemes  egymáshoz  rendelni,  majd  ez  alapján  elvégezni  a  CD  spektrum 

hozzárendelését. 

1.B.3.2. A domináns konformáció megállapítása

A vizsgálandó gazdamolekulában központi helyet elfoglaló ciklohexán gyűrűn négy 

kromofór ligandum található, ebből 2-2 egyezik – két naftiltiokarbamid és két karboxietil. A 

központi  ciklohexán,  illetve  a  kapcsolódó  szubsztituens  „karok”  igen  flexibilisek,  így  a 

molekulának elég  sok  konformerje  lehetséges.  Az  együttműködő partnerek  NMR mérései 

alapján tudható volt, hogy oldatfázisban több konformer is jelen van, de ezek közül az egyik 

egyértelműen domináns. 

Az abszolút konfiguráció meghatározásához egy viszonylag jól definiált – jó esetben 

kísérleti  úton  alátámasztott  –  molekulageometriára  van  szükségem.  A  CHG-molekula 

abszolút  konfigurációjának  meghatározásához  ismernem  kellett  annak  a  konformernek  a 

molekulageometriáját,  amelyik  dominál  oldatfázisban.  Az  NMR  mérések  a 

molekulageometriát illetően is sok kiegészítő információval szolgáltak: bizonyos volt, hogy a 

ciklohexán gyűrű szubsztituenseinek relatív térállása transz, illetve transzoid, valamint, hogy 

a  karboxietil  csoportok  állása  axiális,  a  naftil-tiokarbamid  csoportoké  pedig  ekvatoriális. 

Ebből következően az 1.B.2. ábrán látható kétféle abszolút konfiguráció volt lehetséges.
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      (1S, 2S, 4S, 5S)         (1R, 2R, 4R, 5R)

1.B.2. ábra: A CHG molekulában a szubsztituensek lehetséges térállásai. A két enantiomert 
egymástól az optikai forgatásuk alapján lehet megkülönböztetni.

Mindezek  ismeretében  a  domináns  konformer  megállapítása  céljából  konformáció 

analízist végeztem az (1S, 2S, 4S, 5S) abszolút konfigurációjú CHG molekulára. 

A molekula lehetséges stabilis konformerjei  a molekula potenciálfelületének lokális 

minimumai. Egy geometria optimálás során a program a beadott geometriához legközelebbi 

lokális  minimumba jut,  míg a  konformáció  analízis  segítségével  a  potenciálfelület  lokális 

minimumait  kapjuk  meg.  Ezeket  az  energiaminimumokat  molekulamechanikai  (MM) 

számítás segítségével kerestem meg. Az MM számításokban a molekulát felépítő atomokat, 

merev  golyókként  kezelik.  A golyók  között  fellépő  különféle  kölcsönhatások  leírására  a 

klasszikus mechanika mozgástörvényeit használják. Az adott konformer potenciális energiája 

a  következő  tagokból  áll  össze:  kötési  potenciál  (kötéshossz  változás),  hajlítási  potenciál 

(kötésszög  változás),  diéderes  potenciál  (torziós  mozgás),  van  der  Waals  és  Coulomb 

(elektrosztatikus)  kölcsönhatási  potenciál45.  A konformáció  analízis  eredményeképp  stabil 

konformerek  energiáit  és  geometriáit  kapjuk.  Az  analízishez  MM  számítást;  MMFF94 

(molekulamechanikai)  erőteret,  Monte-Carlo-algoritmust  használtam  és  a  Spartan  ’02 

program segítségével hajtottam végre.

A konformáció  analízis  eredményeképp  29  lokális  energiaminimumnak  megfelelő 

konformert kaptam eredményül, melyek közül az 1.B.3. ábrán látható geometriájú konformer 

volt a legstabilabb.
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1.B.3.  ábra:  A (1S,  2S,  4S,  5S)-CHG molekulára  végzett  konformáció  analízisből  kapott 
legalacsonyabb energiájú konformer geometriája.

A  konformáció  analízis  eredményeképp  az  egyes  konformerekre  kapott 

energiaértékekből,  a  két legstabilabb konformer közötti  energiakülönbség ~1 kcal/mol-nak 

adódott. 

A szobahőmérsékleten  (298  K)  jelenlévő  konformerarányt  a  konformerek  közötti 

energaikülönbség alapján a Boltzmann-eloszlásból (30) kaphatjuk meg.

Tk
E

Be
N
N ⋅

∆−
=

)1(
)2( , (30)

ahol N(i) az E(i) energiájú állapotban lévő molekulák száma; 

)1()2( EEE −=∆ , a két állapot energiáinak különbsége [J], ahol )1()2( EE > ;

kB a Boltzmann-állandó, értéke: 2310)24(3806504,1 −⋅ [J/K];

T a hőmérséklet [K].

Ha  az  energiakülönbség  mólnyi  mennyiségre  vonatkozik  kB helyett  az  egyetemes 

gázállandó (R, [J/mol˙K]) szerepel a hatványkitevő nevezőjében.

Ha  az  energia  különbség:  1  kcal/mol,  akkor  az  1-es  és  2-es  állapotban  lévő 

konformerek  aránya:  5,5:1.  Az  1.B.1.  táblázat  az  egyes  konformergeometriákhoz  tartozó 
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energiaértékek  közötti  különbség  különböző  értékeihez  adja  meg  a  Boltzmann-eloszlásból 

25°C-ra számított konformerarányt és a konformerek százalékos megoszlását.

1.B.1.  táblázat:  A  konformerek  közötti  energiakülönbségek,  az  ennek  megfelelő 
konformerarány, és a konformerek százalékos megoszlása (25°C-on).

ΔE N(2) : N(1) N(2) : N(1)(%)
1 kcal/mol (4,25 kJ/mol) 1 : 5,5 15,4% - 84,6%
2 kcal/mol (8,5 kJ/mol) 1 : 30,8 3,1% - 96,9%
3 kcal/mol (12,75 kJ/mol) 1 : 171,7 0,6% - 99,4%

Összesen  24  konformer  energiájáról  mondható  el,  hogy  a  legstabilabb  konformer 

energiájától  kevesebb,  mint  3  kcal/mol-lal  tér  el.  A továbbiakban  25  (legstabilabb  +  24) 

konformert vettem figyelembe. (Az energiakülönbség alapján az összes konformer 99,4%-át). 

1.B.3.3. A (+)-CHG vegyület kísérleti abszorpciós és CD spektruma

Az (+)-CHG vegyület kísérleti abszorpciós és CD spektruma az 1.B.4. ábrán látható. 

Az abszorpciós és CD maximumokhoz tartozó hullámhosszak és intenzitások értékeit a 1.B.2 

és 1.B.3 táblázatok tartalmazzák.
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1.B.4. ábra: A (+)-CHG molekula 1,47˙10–5M-os acetontirilben készült oldatáról felvett 
abszorpciós (____) és CD (____) spektrum. (Az egymáshoz rendelhető sávokat függőleges 
vonallal kötöttem össze).
1.B.2. táblázat: A (+)-CHG vegyület kísérleti abszorpciós spektrumának adatai.

Hullámhossz [nm] A (Abszorbancia) ε [dm3
˙mol–1

˙cm–1]
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221 1,520 103400
252 0,353 24000
293 0,226 15300

1.B.3. táblázat: A (+)-CHG vegyület kísérleti CD spektrumának adatai.

Hullámhossz [nm] ψ [milifok] ∆ε [dm3
˙mol–1

˙cm–1]
215 +6,19 +12,7
226 –32,12 –66,2
253 +8,31 +17,1
299 +2,76 +5,7

A kísérleti  abszorpciós  spektrumban  három,  a  CD  spektrumban  pedig  négy  sáv 

jelentkezik.  A két  kisebb energiájú sáv abszorpciós  (293,  252 nm) és CD (299,  253 nm) 

maximumai jó egyezést mutatnak, nagy valószínűséggel egymáshoz rendlehetők. 

Az abszorpciós spektrumban jelentkező legintenzívebb sáv abszorpciós maximumának 

hullámhossza (221 nm) igen jól  egyezik a 215 és 226 nm-es extrémumokkal  rendelkező, 

kiugró intenzitású sávpár hullámhossztengellyel való metszéspontjával (218 nm), így nagy 

valószínűséggel egy exciton coupletről beszélhetünk, mely a pozitív forgatású gazdamolekula 

esetén negatív előjelű. Az exciton sávpár előjeléből a gazdamolekula abszolút konfigurációja 

az ún. exciton kiralitási szabály46 segítségével meghatározható. A sávpár nem szimmetrikus, 

de ezt más diszubsztituált ciklohexán származékok esetében is tapasztalták.47,48

1.B.3.4. Az exciton kiralitási szabály45

Ha  két  erősen  abszorbeáló  (nagy  elektromos  átmeneti  momentumú  gerjesztéssel 

rendelkező) azonos vagy hasonló kromofór térben egymáshoz közel van és királis rendszert 

alkot,  akkor  elektromos  átmeneti  momentumaik  kölcsönhatnak,  a  gerjesztett  állapotok 

energiaszintjei  felhasadnak  (Davydov-felhasadás),  mely  mind  az  abszorpciós,  mind  a  CD 

spektrumban megjelenik. (lásd 1.B.5. ábra).
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1.B.5. ábra: A Davydov-felhasadás: a) energiaszintek, b) az abszorpciós és CD spektrumban. 

Egymáshoz  nagyon  közel  eső  (vagy  azonos)  energiájú  –  kvázidegenerált  vagy 

degenerált  –  gerjesztett  állapotok  hasadnak fel.  A felhasadás  értéke  (2  Vij)  általában  kicsi 

(néhány  nm)  így  az  abszorpciós  spektrumban  rendszerint  egy  sáv  jelentkezik  kétszeres 

intenzitással, a CD spektrumban viszont egy ellentétes előjelű sávpár (exciton couplet vagy 

sávpár)  jelenik  meg,  melynek  előjeléből  a  csatoló  kromofórok  térbeli  elhelyezkedése,  a 

molekula abszolút konfigurációja meghatározható. (Az exciton sávpár előjele definíció szerint 

a nagyobb hullámhossznál jelentkező sávkomponens előjele).

Ha a két csatolódó gerjesztett állapot gerjesztéseinek átmeneti elektromos momentum 

(TEM)  vektorai  pozitív  torziószöget  zárnak  be,  azaz  TEM vektorokat  a  molekula  térbeli 

ábráján  szemléltetve  a  hozzánk  közelebb  eső  vektort  az  óramutató  járásával  megegyező 

(pozitív) irányba forgatva lehet párhuzamosra forgatni a tőlünk távolabb eső vektorral, akkor 

az  ilyen  elrendeződésű  kromofórok  pozitív  exciton  jelet  adnak  a  CD  spektumban. 

Amennyiben  a  TEM  vektorok  negatív  torziószöget  zárnak  be  (negatív  forgatási  irányt 

határoznak meg), a CD spektrumban negatív előjelű sávpárt fogunk látni. A TEM vektorok 

által bezárt torziószög előjelének megállapítását az 1.B.6. ábra mutatja be.
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1.B.6.  ábra:  A TEM a  csatolódó  gerjesztésekhez  tartozó  átmeneti  elektromos  momentum 
vektorok által  meghatározott  forgatási  irány (illetve a  bezárt  torziószög)  megállapítása,  az 
exciton kiralitási szabály alkalmazásához. 

1.B.3.5. Sávasszignáció és abszolút konfiguráció meghatározás az exciton szabály 

alapján

Az  exciton  kiralitási  szabály  alapján  tehát  a  két  kromofór  egymással  csatolódó 

gerjesztett  állapotaihoz  tartozó  gerjesztések  elektromos  átmeneti  momentumvektorai  által 

meghatározott  forgatás  irány  adja  meg  a  sávpár  előjelét.  Annak  érdekében,  hogy 

asszignálhassam  a  kísérleti  spektrumban  legnagyobb  intenzitással  jelentkező  abszorpciós 

sávot,  melynek  tartományában  az  exciton  sávpár  jelentkezik  –  illetve  így  hozzájussak  a 

megfelelő gerjesztéshez tartozó TEM vektor irányához – ZINDO/S49 (Zerner’s Intermediate 

Neglect  of  Differential  Overlap/for  Spectroscopy)  szintű  kvanumkémiai  számításokat 

végeztem a legstabilabb konformer, illetve a naftalin csoport elektrongerjesztési spektrumára.

A  elméleti  számításokból  kapott  elektronátmenetek  mért  sávokhoz  való 

hozzárendelése a mért és számított abszorpciós spektrumok összevetése alapján történik. A 

kvantumkémiai számítás eredményeképp – többek között – gerjesztési energiák és oszcillátor 

erősség  értékek  is  rendelkezésre  állnak.  Ezekből  az  adatokból  abszorpciós  spektrum 

számítható.  Az  elméleti  számítások  alapján  szimulált  abszorpciós  és  CD  spektrum 

számításával kapcsolatban felhasznált összefüggéseket, illetve magát az eljárást a 2. számú 

függelékben ismertetem. A (+)-CHG vegyület kísérleti és számított abszorpciós spektruma az 

1.B.7. és 1.B.8. ábrán látható. 
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1.B.7.  ábra:  A  legstabilabb  konformer  számított  oszcillátor  erősségei  (pálcikák),  illetve 
ZINDO/S elméleti számítások alapján szimulált abszorpciós spektruma (____), valamint a (+)-
CHG vegyület kísérleti abszorpciós spektruma (____). A szimulált spektrum számításához 0,2 
eV-os (1613 cm–1) sávfélértékszélességet használtam. 
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1.B.8. ábra: Egymáshoz normált szimulált és mért abszorpciós spektrum. (A kvantumkémiai 
számítások  eredményeiből  számított  spektrum  hullámhosszskáláját  25  nm-el  eltoltam, 
hozzáigazítva azt a kísérleti spektrum hullámhosszértékeihez).

A  számított  és  a  kísérleti  spektrum  jó  egyezést  mutat,  a  számított  és  a  mért 

spektrumsávok egyértelműen megfeleltethetőek egymásnak. A legkisebb hullámhosszú sáv 

nagy  intenzitásáért  felelőssé  tehető,  kiugró  oszcillátorerősségű  gerjesztés  is  könnyen 

asszignálható. Ez a kiugró oszcillátorerősségű gerjesztés, azonos hullámhossznál a naftalinra 
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elvégzett elméleti számítás eredményei közt is megtalálható. Azok az egyelektronátmenetek, 

amelyek  lineárkombinációjából  származtatható  ez  a  nagy  oszcillátorerősségű  gerjesztés, 

szintén  jól  megfelelnek  egymásnak  a  legstabilabb  konformer  és  a  naftalin  esetében.  A 

legnagyobb  oszcillátorerősségű  abszorpciós  sávhoz  rendelhető  gerjesztés  domináns 

egyelektronátmenetét az 1.B.9. ábrán ábrázolom.

 

1.B.9. ábra: A legnagyobb oszcillátorerősségű sávhoz rendelhető gerjesztéshez legnagyobb 
súllyal hozzájáruló egyelektron átmenet.

Ez az átmenet (1.B.9 ábra) megfeleltethető a naftalin 1.B.10. ábrán látható, szintén 

legnagyobb oszcillátorerősségű átmenetének.

1.B.10. ábra: A naftalin legnagyobb oszcillátorerősségű sávjához tartozó átmenet. 

Mindezek alapján a 221 nm-nél jelentkező abszorpciós sáv a szubsztituálatlan naftalin 

alapállapotból  21B3u állapotba való gerjesztéséhez rendelhető. Az ezen gerjesztéshez tartozó 

átmeneti  elektromos  momentum  vektor  –  az  elméleti  számítás  szerint –  párhuzamos  a 

naftalingyűrű hosszabb tengelyével. (Megjegyzem a naftalin abszorpciós sávjaihoz rendelhető 

elektronátmenetek TEM vektorainak iránya az irodalomban is megtalálható; mind kísérleti, 
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mind  elméleti  úton  meghatározták).  További  kiegésézítésem,  hogy  CD  spektumot  ilyen 

alacsony  szinten  nem  lehet  megbízhatóan  számolni.  A számítások  ebben  az  esetben  a 

sávasszignáció megkönnyítésére, illetve a TEM vektor irányának megállapítására szolgálnak.

A csatoló  gerjesztett  állapotokhoz tartozó  átmeneti  elektromos  momentumvektorok 

egymáshoz viszonyított helyzetét és az általuk meghatározott forgatási irányt az 1.B.11. ábrán 

szemléltetem.

1.B.11.  ábra:  A  csatolódó  gerjesztett  állapotokhoz  tartozó  gerjesztések  TEM 
vektorainak relatív helyzete, és az általuk meghatározott forgatási irány (az (1S, 2S, 4S, 5S)-
CHG molekula  MM  számításból  kapott  legstabilabb  konformerjén  szemléltetve).  A jobb 
áttekinthetőség érdekében a molekula karboxietil-csoportjai nem szerepelnek az ábrán.

Az  1.B.11.  ábrán  feltüntetett  konformációjú,  (1S,  2S,  4S,  5S) abszolút 

konfigurációjú molekula negatív előjelű exciton coupletet ad. Mind a 24 figyelembe vett 

konformer  esetében  meghatároztam  a  naftalingyűrűk  hossztengelyeivel  párhuzamos  –  a 

naftalin 21B3u szimmetriájú átmenetéhez tartozó – elektromos átmeneti momentumvektorok 

torziószögét  az  1.B.11.  ábrán bemutatott  módon,  mely minden esetben negatív  előjelűnek 

adódott.  Ugyanakkor  a  (+)-CHG  vegyület  kísérleti  CD  spektrumában  is  negatív  előjelű 

exciton sávpár jelentkezik. Így tehát a (+)-forgatású vegyület számításaim alapján (1S, 2S, 4S, 

5S)  abszolút  konfigurációjú.  Pontosabban fogalmazva,  a konformerelegyben,  amelyről  a 

CD spektrumot felvettem, számításaim alapján az 1.B.11. ábrán látható (1S, 2S, 4S, 5S) 

abszolút konfigurációjú konformer a domináns.
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1.B.4.Összefoglalás

Az 1.B. fejezetben egy királis felismerésre tervezett ciklohexán alapú gazdamolekula 

abszolút konfigurációjának meghatározását mutattam be. A meghatározással kapcsolatos első 

probléma a meghatározandó molekula  flexibilitása volt.  A domináns,  illetve  a  figyelembe 

veendő  konformerek  geometriájának  meghatározásához  molekulamechanikai  számításokat 

vettem  igénybe,  konformáció  analízist  végeztem.  A  gazdamolekula  kísérleti  CD 

spektrumában,  a  naftalin  kromofór  elnyelési  tartományában egy kiugró  intenzitású sávpár 

(exciton  couplet)  jelentkezett.  A  molekula  abszolút  konfigurációját  ezen  sávpár  előjele 

alapján,  az  exciton  kiralitási  szabály  segítségével  határoztam  meg.  A kérdéses  gerjsztés 

asszignálásához  és  az  átmeneti  momentumvektor  irányának  megállapításához  ZINDO/S 

szintű  kvantumkémiai  számítást  vettem  igénybe.  Mindezek  alapján  a  molekula  abszolút 

konfigurációja meghatározható volt.
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2. RÉSZ

CIANO-METIL-INDOLIN ÉS ANALOGONJAINAK 
FLUORESZCENCIA LECSENGÉSI DINAMIKÁJA

2.1. Bevezetés

A disszertáció második része az indolin,  illetve három, különféleképp szubsztituált 

indolinszármazék – az  N-metilindolin, a 5-cianoindolin, illetve az 5-ciano-N-metilindolin – 

fotofizikai tulajdonságainak szisztematikus vizsgálatáról szól. A vizsgált anyagok szerkezeti 

képletei a 2.1. ábrán láthatók.

Indolin N-metilindolin

    (továbbiakban I)            (továbbiakban MI)

5-cianoindolin   5-ciano-N-metilindolin

(továbbiakban CI)            (továbbiakban CMI)

2.1. ábra: Az általam vizsgált indolin és származékainak szerkezeti képlete.

A  CMI,  mint  az  intramolekuláris  töltéstranszfer  prototípusanyagának  –  a  kettős 

fluoreszcenciát mutató  p-N,N-dimetilamino-benzonitrilnek (DMABN) (2.2. ábra) – planáris 

analogonja került a spektroszkópusok, fotofizikusok érdeklődési körébe. Mind a DMABN, 

mind  az  általam  vizsgált  planáris  analogon  esetében,  poláris  prótikus  oldószerekben 

fluoreszcencia  kioltódás  lép  fel,  mely  jelenség  molekuláris  magyarázatának  felderítése 
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mindmáig  elmardt.  Időközben  az  indolinszármazékok  kutatása  reneszánszát  éli,  biológiai 

rendszerekben fluoreszcens próbaként való esetleges alkalmazásuk  miatt.  A peptidlánc 

gerincéhez kötött fluoreszcens próba értékes információkkal szolgálhat a peptidek, fehérjék – 

környezeti  hatások  miatt  bekövetkező  –  szerkezeti,  konformációs  és  funkcionális 

változásaival kapcsolatban, amennyiben a próba fluoreszcenciája extrém érzékenyen reagál 

valamilyen környezeti  változásra (pl.  víz vagy egyéb molekulák megjelenése). Az indolin, 

illetve annak 2-karbonsav származéka, mint a prolin analogonja vált a fotofizikai vizsgálatok 

tárgyává. Az indolin (I) és a CMI közeli rokonsága tette indokolttá együttes vizsgálatukat, 

illetve  a  kettőjük  közötti  közvetlen  kapcsolatot  teremtő  molekulák  (az  MI,  illetve  a  CI) 

szintézisét és vizsgálatát. 

Az egyes indolinszármazékok esetében tapasztalt fluoreszcencia kioltódás molekuláris 

mechanizmusának  tisztázása,  a  vizsgálandó  vegyületek  fluoreszcencia  lecsengési 

dinamikájának  megértése  nagymértékben  hozzájárulhat  ezen  (és  hasonló)  molekulák 

próbaként való alkalmazásához. 

2.2. A témához kapcsolódó irodalmi áttekintés

Környezetük  tulajdonságaira  különösen  érzékeny  molekulák  csoportjába  tartoznak 

azok, amelyek gerjesztett állapotban töltéstranszferre képesek. Ebbe a csoportba tartozik egy 

– az irodalomban az utóbbi évtizedek során gyakran felbukkanó – vegyület, a DMABN (p-

N,N-dimetilamino-benzonitril), amely kettős fluoreszcenciát mutat poláris oldószerekben.

2.2. ábra: A p-N,N-dimetilamino-benzonitril (DMABN) szerkezeti képlete.

A jelenleg elfogadott állaspont a DMABN kettős fluoreszcenciájának magyarázatára, 

hogy a dimetil-amino csoport képes kimozdulni a planáris molekula síkjából, az N-fenil kötés 

mentén. Így két különféle állapotból történhet az emisszió, egy planáris geometriához tartozó, 

magasabb energiájú és egy megcsavarodott geometriához tartozó, alacsonyabb energiájú, ún. 

„csavart töltésátviteli” állapotból (Twisted Intramolecular Charge Transfer - TICT hipotézis).50 

Emellett, még mindig kísérletek tárgyát képezi egy másik lehetséges hipotézis, mely az S1-S2 

állapotok  energiaszintjei  közötti  különbség  alapján  próbálja  megmagyarázni  a  kettős 
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fluoreszcencia jelenségét (Planar Intramolecular Charge Transfer - PICT hipotézis).51 A kettős 

fluoreszcenciát mutató DMABN, és rokon vegyületeivel kapcsolatos több évtizedes kísérleti 

munkát, mely a kettős fluoreszcencia jelenségének pontos megmagyarázására irányult, Rettig 

és munkatársai foglalták össze, 2003-ban.52 

Egy  további,  mindezidáig  megmagyarázatlan  tulajdonsága  a  DMABN-nek  az  a 

kivételesen hatékony fluoreszcencia kioltódás,  amelyet  poláris  prótikus oldószerekben 

produkál. A DMABN hidroxil-csoportot nem tartalmazó oldószerekben mért fluoreszcencia 

élettartama – függetlenül az oldószer polaritásától – 3,7 és 4 ns között ingadozik, ugyanakkor 

alifás alkoholokban, az alkil lánc hosszának csökkenésével egyre alacsonyabb értéket vesz fel 

(pl.  metanolban:  τF = 1,9 ns).  Vizes oldatban pedig még ennél  is  kisebb a  fluoreszcencia 

élettartam, 0,2 ns.53 Ezt a viselkedést úgy magyarázták, hogy az oldószerrel való kölcsönhatás 

miatt  a  sugárzásmentes  dezaktiváció válik  a  meghatározó  folyamattá.  Ennek  pontos 

természete azonban felderítetlen maradt.54

Újabban  igen  felerősödött  a  tudományos  érdeklődés  a  különféle  biológiai 

rendszerekben  (fehérjékben,  membránokban)  esetlegesen  fluoreszcens  próbaként 

alkalmazható  molekulák  iránt.  Így  került  újból  előtérbe  az  aromás  aminok  vízmolekulák 

jelenlétére való érzékenysége különféle oldószerkörnyezetekben. Ennek az alkalmazásnak a 

szemszögéből vizsgálta meg mind kísérleti úton, mind elméleti számítások segítségével az 

indol,  az  indolin,  illetve az indolin-2-karbonsav alkalmasságát  Allen kutatócsoportja.55,56 A 

DMABN-hez hasonlóan,  nemvizes  oldószerekben az  indolin fluoreszcencia  élettartama is 

viszonylag hosszú (4 és 7 ns közé esik),  vízben pedig igen lerövidül, (mindössze 0,18 ns). 

Különbség  viszont  a  DMABN  viselkedéséhez  képest,  hogy  az  indolin  fluoreszcenciája 

alkoholokban  nem oltódik  ki.  A szerzők  a  víz  kioltó  hatását  azzal  magyarázzák,  hogy  a 

gerjesztett  állapotban  lévő  indolin  elektront  ad  át  a  vízmolekulákból  szerveződött 

klaszternek.55

A kapcsolatot az indolin és a DMABN között egy diszubsztituált indolinszármazék – 

az általunk vizsgálni kívánt – 5-ciano-N-metilindolin (CMI) teremti meg. Ez a molekula a 

DMABN planárissá rögzített analogonjának tekinthető, mivel a gyűrűbe zárt dimetil-amino 

csoport  már  nem képes  kimozdulni  a  molekula  síkjából.  A CMI-t  a  kettős fluoreszcencia 

mechanizmusának  megértése  céljából  már  korábban  is  vizsgálták.  Esetében  a  kettős 

fluoreszcencia hiánya az egyik perdöntő bizonyíték volt a TICT hipotézis mellett.57 Emellett a 

vizsgálatok során kiderült, hogy a CMI fluoreszcenciája úgyszintén kioltódik hidroxilezett 

oldószerekben.54 Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy az intramolekuláris töltéstranszferrel 
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indokolt kettős fluoreszcencia és a hidroxilezett oldószerekben való fluoreszcencia kioltódás 

egymástól független jelenségek. 

Egy  másik  molekulacsoport,  amelyet  –  fluoreszcenciájának  vízmolekulákra  való 

érzékenysége miatt – szintén a fluoreszcens próbaként való alkalmazhatóság szempontjából 

vizsgáltak,  az  anilin  és  különféle  származékai.  Tobita és  munkatársai  meta-  és  para-

szubsztituált  anilinszármazékok  fotofizikai  tulajdonságainak  szisztematikus  vizsgálatát 

végezték  el  különféle  oldószerekben.58 Ezekből  a  vizsgálatokból  is  kiderült,  hogy  vízben 

mindegyik  vizsgált  származék  fluoreszcencia  élettartama  nagyon  lecsökken.  Elméleti 

számításaik alapján a kioltást az amino nitrogen és a vízmolekulák között kialakuló hidrogen 

kötéses  kölcsönhatásoknak  tulajdonították.  Figyelemre  méltó,  hogy  a  legrövidebb 

fluoreszcencia  élettartamokat  a  ciano-szubsztituált  szárazékok  esetében  mérték.  A  meta-

cianoanilin esetében 45 ps-ot, a para-cianoanilin (azaz para-aminobenzonitril) esetében pedig 

67  ps-os  élettartamot  mértek,  mely  értékek  jóval  alacsonyabbak,  mint  a  soron  következő 

legkisebb érték, melyet egy más szubsztituenssel ellátott  anilinszármazék esetében mértek. 

Mindezek alapján felmerül a kérdés, vajon van-e a ciano-szubsztitúciónak szerepe a kioltási 

mechanizmusban, – legalábbis monoszubsztituált származékok esetében – mivel a diciano-

szubsztituált anilinszármazékok esetében nem tapasztaltak kioltást vízben.59

A dolgozat e részében kivitelezett szisztematikus fotofizikai vizsgálat célja az volt, 

hogy feltárjam annak pontos okát, hogy ezen vegyületek fluoreszcenciája miért érzékeny az 

oldószer  hidroxil-csoportjainak  jelenlétére.  A  vegyületek  fotofizikai  paramétereinek 

megállapításához  stacionárius  fluoreszcencia,  időkorrelált  egyfoton  számlálás  és  lézeres 

villanófény  fotolízis  (tranziens  abszorpciós  detektálással)  méréseket  végeztem.  A kísérleti 

eredmények alapján levont következtetéseimet elméleti számításokkal is alátámasztottam. 

A vizsgálat vegyületeknél alkalmazott szubsztitúciós minta kiválasztását az indokolta, 

hogy mindenképp szerettem volna egymástól megkülönböztetni az amino-nitrogén és a ciano-

nitrogén szerepét az oldószerrel való kölcsönhatásokban. 

2.3. A témához kapcsolódó fotofizikai és fotokémiai alapfogalmak, összefüggések

A disszertáció  második  fejezetében  olyan  méréstechnikákról,  illetve  folyamatokról 

lesz  szó,  mellyekkel  kapcsolatban  nélkülözhetetlen  néhány  fotofizikai  és  fotokémiai 

alapfogalom és összefüggés áttekintése, melyek részletesebben Gilbert és Baggott fotokémiai 

alapművében megtalálhatók.60 
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Abszorpció (A): 

Amikor  egy  molekula  elektromágneses  sugárzást  abszorbeál,  egyik  elektronja 

alapállapotból  (S0)  valamely  elektromosan  gerjesztett  állapotba  (pl.  S1,  S2)  kerül.  Az 

abszorpció  általában  azonos  multiplicitású  állapotok  között  játszódik  le  (S0→S1,  S0→S2, 

S0→S3),  de  bizonyos  esetekben,  jóval  kisebb valószínűséggel  (abszorpciós  koefficienssel) 

előfordul  (S0→T1)  abszorpció  is.  Nagy  gerjesztési  intenzitás  mellett  (lézeres  gerjesztés), 

tranziens abszorpciós technika alkalmazásával mérhető a triplett-triplett (T1→T2) abszorpció. 

Dezaktivációs (relaxációs) folyamatok: 

A gerjesztett állapotú molekula az alapállapothoz képest energetikailag instabil; így ha 

nem  következik  be  fotokémiai  reakció  (átrendeződés  vagy  fragmentáció),  más  módon 

(fotofizikai úton) kell megszabadulnia többletenergiájától. 

A  fotofizikai  úton  való  dezaktiválódási  folyamatokat  két  csoportra  oszthatjuk: 

sugárzásos  és  sugárzásmentes  folyamatokra.  (Fényelnyelés  után  a  molekula  a  gerjsztett 

elektronállapot valamely gerjesztett rezgési szintjére kerül, ahonnan gyors vibrációs relaxáció 

útján  az  adott  gerjsztett  állapot  rezgési  alapállapotába  kerül.  Minden  további  relaxációs 

folyamat rezgési alapállapotból történik). 

Sugárzásos  folyamat  esetén, attól  függően,  hogy  a  foton  emissziója  azonos  (pl. 

S1→S0) vagy különböző (pl. T1→S0) multiplicitású állapotok között megy végbe, beszélünk 

fluoreszcenciáról (F)  illetve  foszforeszcenciáról (Ph).  A  foszforeszkáló  állapotok 

élettartama (a spinátfordulás tiltott volta miatt) hosszabb (10–6 s-10–1 s), míg a fluoreszkáló 

állapotok élettartama viszonylag rövid (10–5 - 10–9 s). 

A fluoreszcencia emisszió – a vibrációs relaxáció miatt – általában kisebb energiájú, 

mint  az  abszorbeált  sugárzás.  Mivel  a  triplett  gerjesztett  állapot  mindig  alacsonyabb 

energiaszintet  képvisel,  mint  a  megfelelő  szingulett  gerjesztett  állapot,  a  foszforeszcencia 

energiája a fluoreszcenciáénál kisebb. 

Fluoreszcenciáról beszélve fontos megemlíteni az ún. Kasha-szabály-t, mely szerint a 

fluoreszcencia  –  kevés  kivételtől  eltekintve  (pl.  azulén  S2→S0 emisszió)  –  a  molekula S1 

állapotának rezgési alapállapotából történik. Ennek magyarázata, hogy a magasabb szingulett 

gerjesztett állapotokból az elektron gyors belső konverzió, (majd vibrációs relaxáció) útján S1 

állapotba tér vissza.

A  sugárzásmentes  dezaktiválódási  folyamatokat  is  két  részre  oszthatjuk:  míg  a 

belső konverzió (IC-internal conversion) és a spinváltó átmenet (ISC-intersystem crossing) 

izoenergetikus  folyamatok,  addig  a  vibrációs  relaxáció (VR)  nem.  A vibrációs  relaxáció 
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oldatfázisban  igen  gyors,  akár  kevesebb,  mint  1  pikoszekundum  alatt  lejátszódik. 

Valószínűségét  igen  megnöveli  a  gerjesztett  molekula  egyéb  részecskékkel  (pl. 

oldószermolekulák) való találkozása, amelyeknek rezgések és forgások formájában energiát 

tud átadni a velük való ütközés során. A vibrációs relaxációt oldatfázisban és nagynyomású 

gázokban  gyakorlatilag  nem  lehet  elválasztani  a  belső  konverziótól  vagy  a  spinváltó 

átmenettől.  A  belső  konverzió azonos  multiplicitású  állapotok  közötti  sugárzásmentes 

átmenet (pl. S2→S1, S1→S0), míg spinváltó átmenetnek nevezzük a különböző multiplicitású 

állapotok  közötti  sugárzásmentes  átmenetet  (pl.  S1→T1,  T1→S0).  A  nyilak  iránya  nem 

megfordítható  –  kivéve  a  termikusan  aktivált  fordított  ISC  esetét  (T1→  S1).  A triplett 

gerjesztett állapot (T1) hosszabb élettartama miatt lehetséges annak termikus aktivációja, így a 

molekula T1 rezgési  alapállapotból magasabb rezgési szintre kerül,  ahonnan lehetőség van 

spinváltó  átmenettel  S1 állapotba  visszatérni  (fordított  ISC),  ahonnan  a  molekula 

fluoreszcencia útján S0 állapotba térhet vissza. 

A bemutatott folyamatokat a 2.3. ábrán, az ún. Jablonski-diagramon szemléltetem.

S0             S1                   T1

2.3. ábra: Jablonski-diagram
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Egyéb dezaktivációs folyamatok megfelelő akceptor (illetve kioltó) jelenlétében:

(csak a fejezetben megjelenő dezaktivációs folyamatokatárgyalom)

A gerjesztett  állapotú  molekula  dinamikus  kioltási  folyamatban  energiát  adhat  át 

valamely  kioltónak  (akceptornak),  az  azzal  való  találkozás  (ütközés)  során.  Ennek 

legegyszerűbb esete a nemsugárzásos energia transzfer. Ebben a folyamatban a gerjesztett 

állapotú molekula az akceptorral ütközve nemsugárzásos úton adja át gerjesztési energiáját, 

majd visszajut  alapállapotba.  Az akceptor  ugyanekkor  alapállapotból  gerjesztett  állapotba 

kerül (pl. a triplett képződés kvantumhatásfokát az antracénre való energia transzfer alapján 

határozzuk meg). 

A fejezetben egy fotokémiai folyamat is szerephez jut  (fotoionizáció).  A molekula 

gerjesztés hatására ionizálódik, elektront ad le Ha van jelen megfelelő akceptor, akkor az 

redukálódik, az eredetileg gerjesztett állapotban lévő molekula pedig oxidálódik – ez esetben 

elektron  transzferről beszélünk.  Ha  nincs  jelen  megfelelő  elektron-akceptor,  poláris 

oldószerben  a  leadott  elektront  az  oldószermolekulák  szolvatálhatják.  A szolvatált  (víz 

oldószer  esetén  hidratált)  elektronok  –  látható-közeli  infravörös  tartományba  eső 

abszorpciójuk  lévén  –  tranziens  abszorpciós  technikával  kimutathatók,  koncentrációjuk 

mérhető. 

Összegezve az UV-látható fénnyel való gerjesztés a következő válaszfolyamatokhoz 

vezethet:  a molekula fénykibocsátás útján,  illetve nemsugárzásos formában szabadul meg 

többletenergiájától;  illetve  valamely  akceptorral  (kioltóval)  kölcsönhatva,  annak  energiát, 

esetleg elektront adhat át.

Tisztán  fotofizikai  utat  feltételezve  a  szingulett  gerjesztett  állapot  3  féle  módon 

dezaktiválódhat. Fluoreszcencia, belső konverzió, illetve spinváltó átmenet útján.

Mindegyik  dezaktiválódási  folyamat  adott  sebességi  együtthatóval  (k),  illetve 

kvantumhasznosítási tényezővel (Φ) jellemezhető: kF, ΦF; kIC,ΦIC ; kISC, ΦISC.

A kvantumhasznosítási tényező definíciója: 

Φ = kiválasztott esemény száma (adott térfogategységben, időegység alatt)

elnyelt fotonok száma (adott térfogategységben, időegység alatt)

Tehát a kvantumhatásfok megadja, hogy az elnylelt fotonok hányad része fordítódik 

egy adott esemény (pl. fluoreszcencia) előidézésére.

Összegezve  a  kvantumhatásfokokat  az  összes  fotonelnyelődés  által  kiváltott 

eseményre,  1-et  kell  kapnunk  eredményül.  Tisztán  fotofizikai  dezaktivációt  feltételezve  a 

következő egyenletet írhatjuk fel: 
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        1=Φ+Φ+Φ ICISCF . (31)

A kvantumhatásfok és a sebességi együtthatók kapcsolata (a fluoreszcencia példáján 

bemutatva): 

ICISCF

F

dezaktszingulett

F
F kkk

k
k

k
++

==Φ
∑ _

(32)

A  belső  konverzió  és  a  spínváltó  átmenet  esetében  az  előzőhöz  hasonlóképp 

számítható a kvantumhatásfok:

ICISCF

IC
IC

ICISCF

ISC
ISC kkk

k
kkk

k
++

=Φ
++

=Φ , (33)

Tisztán fotofizikai dezaktiváció esetén a gerjesztett állapotú molekulák koncentrációja 

időben  exponenciálisan  csökken.  A  csökkenés  sebességét  a  dezaktiválódási  folyamatok 

sebességi együtthatóinak összege – a fenti  tört nevezőjének értéke – határozza meg, mely 

összeg a fluoreszcencia élettartam (τF) reciproka.

FICISCF

t
ktkkkt eMeMeMM τ

−
∗−∗++⋅−∗∗ ⋅=∑⋅=⋅= 00

)(
0 ][][][][ , (34)

ahol [M*] és [M*]0 a gerjesztett állapotú molekulák aktuális és kezdeti koncentrációja.

A fluoreszcencia élettartama a fluoreszcencia lecsengési görbékből állapítható meg, 

idő  korrellált  egy-foton  számlálás  technikával.  A  fluoreszcencia  kvantumhatásfoka 

stacionárius  fluoreszcencia  mérések  segítségével,  ismert  kvantumhatásfokú  vegyület 

fluoreszcenciájával  való  összehasonlításból  kapható.  A  triplett  képződés 

kvantumhatásfokának meghatározására lézeres villanófény fotolízis méréseket végeztünk. A 

triplett  abszorpciós  maximumán  mérve  a  triplett  lecsengési  görbe  kezdeténél  észlelhető 

abszorbanciát  növekvő  pulzusenergiák  mellett  leolvasva,  az  ikez
tripletA det

max_ -P pontsorozat 

meredekségéből határozható meg a spínváltó átmenet kvantumhatásfoka. Itt  jegyzem meg, 

hogy  a  „triplett  képződés  kvanumhatásfoka”  és  a  „spínváltó  átmenet  kvantumhatásfoka” 

ugyanazon fogalom két különböző elnevezése.

Kioltó  jelenlétében  a  gerjesztett  állapotú  molekulák  koncentrációja  az  időben  a 

következő egyenlet szerint csökken:
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])[(
0

** ][][ Qkkkkt qICISCFeMM +++−⋅= , (35)

ahol kq a kioltásra jellemző sebességi együttható, 

[Q] pedig a kioltó koncentrációja.

Kioltó jelenlétében a fluoreszcencia kvantumhatásfoka a következőképp írható:

][Qkkkk
k

qICISCF

F
F ⋅+++

=Φ (36)

Képezve a [Q]=0 és [Q] 0≠  esetre vonatkozó fluoreszcencia kvantumhatásfokok ( 0
FΦ  

és FΦ ) hányadosát:
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F
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][0

(37)

A (37) egyenlet az ún. Stern-Volmer összefüggés, mely kimondja, hogy a kioltó nélkül 

és kioltó jelenlétében mért  fluoreszcencia kvantumhatásfokok hányadosa lineárisan függ a 

kioltó koncentrációtól. Ha a fluoreszcencia intenzitását a kioltó koncentráció függvényében 

azonos kísérleti körülmények (besugárzási elrendezés, [M], gerjsztési intenzitás, hullámhossz, 

detektor érzékenység) közt mérjük, az összefüggés az alábbi formába átírható: 

][1
0

QK
I
I

SV
F

F += , (38)

ahol 0
FI  a fluoreszcencia intenzitása kioltó nélkül, 

IF a fluoreszcencia intenzitása [Q] koncentrációjú kioltó jelenlétében, 

KSV  a Stern-Volmer konstans ( ∑= kkK qSV ). ( ∑ ++= ICISCF kkkk )

Dinamikus  kioltás  esetén  a  [Q]  –  intenzitásarány  adatpárokra  egyenes  illeszthető, 

melynek tengelymetszete 1. Az egyenes meredeksége (KSV) a kioltási sebességi együttható és 

a  kioltás  nélküli  fluoreszcencia-lecsengéshez  vezető  folyamatok  (F,  ISC,  IC)  sebességi 

együtthatói összegének az aránya. 

2.4. Kísérleti rész 

2.4.1. Vizsgált anyagok
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Az indolint (99%) az Aldrich cégtől rendeltük és további tisztítás nélkül használtuk. 

Az  N-metilindolint,  5-cianoindolint  és  az  5-ciano-N-metilindolint  Dr.  Bitter  István 

kutatócsoportjában  szintetizálták  a  BME  Szerves  Kémia  és  Technológia  Tanszékén.  A 

szintézis útja már ismert volt,61 de a kutatócsoport egy hatékonyabb módszert dolgozott ki az 

előállításra.  Az  újonnan  kidolgozott  szintézisút  az  ebben  a  részben  tárgyalt  kutatómunka 

eredményeiből készült közleményben62 bemutatásra kerül. 

A kísérletekhez használt oldószerek HPLC minőségűek voltak (Aldrich, Fluka, Merck, 

Uvasol  cégektől).  Minden  oldószert  további  tisztítás  nélkül  használtam.  A kísérletekhez 

oldószerként  használt  vizet  desztillálás  után  Millipore  MilliQ  rendszeren  átvezetve 

tisztítottam, és ezután alkalmaztam. 

2.4.2.Vizsgálati módszerek

2.4.2.1. Időkorrelált egy-foton számlálás

Az időkorrelált egy-foton számlálás (time correlated single photon counting - TCSPC) 

egy olyan statisztikus, átlagoló technika, amely egyedi fotonok detektálásán és számlálásán 

alapszik és eredményeképp az adott minta fluoreszcenciájánk lecsengési profilját kapjuk meg. 

Az eredményül kapott lecsengési profilra exponenciális függvényt illesztve kapható az adott 

minta fluoreszcencia élettartama. Több szpeciesz esetén a lecsengési profil több exponenciális 

lecsengés szuperpozíciója. 

A fluoreszcencia élettartamokat (τF) az időkorrelált egy-foton számlálás módszerével 

határoztam  meg.  A  mérőberendezés  (Dr.  Gottfried  Köhler  sajátépítésű  készüléke)  és  a 

mérések  kiértékeléséhez  használt  program  által  alkalmazott  illesztési  procedúra  részletes 

leírása  az  irodalomban  megtalálható. 63,64 Az  oldatokat  a  legalacsonyabb  energiájú  UV-

abszorpciós sávjuk maximumának hullámhosszán gerjesztettem. A fluoreszcencia lecsengését 

pedig az emisszió maximumának hullámhosszán detektáltam. Ehhez a vizsgált  vegyületek 

különböző oldószerekben mért abszorpciós és emissziós maximumait a 2.1. táblázat foglalja 

össze. 
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2.1. táblázat: Az I, MI,CI, CMI vegyületek abszorpciós és emissziós adatai különböző 
oldószerekben. (Az ε értékek az abszorbancia maximumánál értendők).

Oldószer λmax abs [nm]
λmax 

fluoreszcencia 
[nm]

I

n-hexán 299 340
etanol 293 354

acetonitril 300 353
víz 288 367

MI

n-hexán 301 348
etanol 299 363

acetonitril 302 365
víz 288 368

CMI

n-hexan 288 355
terc-butanol 299 366

etanol 300 369
acetonitril 300 372

víz 300 372

CI

etilén glikol 297 366

metanol 293 361

1-butanol 293 361

terc-butanol 293 361

2-propanol 293 361

etanol 293 361

acetonitril 289 356

víz 288 377

i-oktán 276 344

A fluoreszcencia élettartamokat minden minta esetén legalább kettő (általában négy) 

lecsengési  görbéből  határoztam  meg.  Az  illesztés  jóságát  a  χ2 értékek  segítségével  és  a 

reziduumok szemrevételezésével állapítottam meg. Az oldatok koncentrációja 2˙10–4M volt, 

vagy  kevesebb  (általában  5˙10–5M),  annak  érdekében,  hogy  az  oldat  abszorbanciáját  a 

méréshez  ideális  0,5-ös  érték  közelében  tartsam.  Minden  mintát  5  perces  lassú 

argonátbuborékoltatással oxigénmentesítettem, közvetlenül a mérések előtt. A mintákat 20°C-

ra termosztálva végeztem a méréseket (azokban az esetekben, amikor másképp nem írom). A 

vizes oldatban észlelhető rövidebb élettartamokat nem tudtuk megmérni a fenti készülékkel, 

mivel a fenti készülék fényforrása gázkisülési lámpa. A méréshez nagyobb felbontású, lézer 
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fényforrású készülékre volt szükség, melyhez egy holland együttműködés keretében jutottunk 

hozzá. A CI és a CMI fluoreszcencia élettartamát vízben és nehézvízben Dr. Zhang Hong 

professzor laboratóriumában, az Amszterdami Egyetem van’t Hoff Intézetében mérték meg 

számunkra.  A  mérésekhez  használt,  ~17  ps  felbontású  időkorrelált  egyfoton-számláló 

berendezés részletesebb leírása az irodalomban megtalálható.65 

2.4.2.2. Fluoreszcencia kvantumhatásfok mérés  66  

Egy  adott  vegyület  fluoreszcencia  kvanutmhatásfokát  úgy  a  legegyszerűbb 

meghatározni,  ha  fluoreszcenciáját  egy  ismert  kvantumhatásfokú  vegyületével  (standard) 

hasonlítjuk össze. 

Az  összefüggés,  amely  alapján  a  vizsgált  vegyületek  fluoreszcencia 

kvantumhatásfokát meghatároztam:

2

2

S

S

S
S n

n
A
A

I
I ⋅⋅⋅Φ=Φ , (39)

ahol az S index a standardot jelöli,

I a hullámhosszal integrált fluoreszcencia intenzitás (az emissziós sáv alatti terület),

A, a gerjesztés hullámhosszán mért abszorbancia,

n pedig a közeg törésmutatója.

A standardok kvantumhatásfoka általában független a gerjesztés hullámhosszától, így 

ezek a  referenciaanyagok minden olyan gerjesztési  hullámhossz esetén használhatók,  ahol 

megfelelő  abszorpciót  produkálnak.  Ezeknél  a  méréseknél  a  referenciát  és  a  vizsgált 

vegyületet ugyanazon a hullámhosszon kell gerjeszteni.

Fluoreszcencia standardként 2-aminopiridin 0,1N H2SO4-os oldatát használtam, mely 

jól  használható  standard  315-480  nm-es  emissziós  tartományban.  285  nm-es  gerjesztési 

hullámhosszt használva a 2-aminopiridin fluoreszcencia kvantumhatásfoka: 0,60 ± 0,05.67 A 

választás  azért  esett  erre  a  vegyületre,  mert  az  ajánlott  gerjesztési  hullámhossz  (és  az 

emissziós tartomány is) jó egyezést mutat a vizsgált vegyületek abszorpciós maximumával, 

illetve emissziós tartományával (lásd 2.1. táblázat).

A kvantumhatásfok meghatározáshoz szükséges abszorpciós spektrumokat INULA U-

3501 UV-Vis spektrométeren vettem fel. A fluoreszcencia emissziós méréseket egy Perkin-

Elmer LS50B lumineszcenciás spektrométerrel végeztem. A kvantumhatásfok mérésekhez az 

oldatok  abszorbanciája  (a  legalacsonyabb energiájú  abszorpciós  sáv  maximumán)  minden 
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esetben  0,05  alatt  volt,  annak  érdekében,  hogy  minimalizáljam  az  önabszorpciót.  Az 

oldószerrel töltött küvetta emissziós spektrumát minden kvantumhatásfok mérésnél felvettem, 

hogy az oldószertől  esetlegesen eredő Raman-szórással  korrigálhassam az oldat  emissziós 

spektrumát.

2.4.2.3. Villanófény fotolízis mérések tranziens abszorpciós detektálással 

A triplett  képződés,  valamint  a  hidratált  elektron  képződés  kvantumhatásfokait  Dr. 

Gottfried Grabner, a Bécsi Egyetem Max. F. Perutz Laboratóriumának professzora határozta 

meg  tranziens  abszorpciós  mérések  segítségével.  A  tranziens  abszorpciós  mérések 

kivitelezéséhez  egy  Q-kapcsolt  Nd:YAG lézer  /Quanta-Ray  DCR-1  vagy  Spectra-Physics 

LAB-150/ negyedik felharmonikusát (266 nm) használta. A YAG lézer eredetileg 1064 nm-es 

hullámhosszú sugárzását négyszerező kristályon átvezetve jutott a 266 nm-es sugárnyalábhoz. 

A triplett képződés kvantumhatásfokát az antracénről való energia transzfer alapján határozta 

meg, mely kísérlet elve és további részletezése az irodalomban megtalálható.68 

2.4.2.4. Kvantumkémiai számítások

A fejezetben lévő elméleti számításokat Dr. Kállay Mihály, a BME Fizikai Kémia és 

Anyagtudományi  Tanszék  Spektroszkópia  csoportjának  adjunktusa  végezte.  A  DFT 

számításokhoz MPW1B95 funkcionált használt. A zérusponti energiák meghatározására és a 

molekularezgések  kioltásban  játszott  szerepének  vizsgálatára  harmonikus  rezgési 

frekvenciákat  számolt  HF/6-31++G**  és  CIS/6-31++G**  szinten,  a  megfelelő  optimált 

geometriákra. Minden számítást a Gaussian ’03 programcsomag segítségével hajtott végre.69
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2.5. Eredmények és értékelésük 

2.5.1. Abszorpciós, fluoreszcencia, és triplett-triplett abszorpciós spektrumok

Az I és a CMI abszorpciós spektrumai a 2.4.a. ábrán láthatók, apoláris (n-hexán) és 

poláris  (acetonitril)  oldószerben.  A 2.4.b.  ábrán  a  CMI  különböző  oldószerekben  felvett 

emissziós spektrumai láthatók.
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2.4. ábra: a) Az indolin abszorpciós spektruma n-hexánban (____) és acetonitrilben (----), a CMI 
abszorpciós spektruma n-hexánban (____) és acetonitrilben (----). b) A CMI normált 
fluoreszcencia spektruma n-hexánban, terc-butanolban, etanolban, acetonitrilben és vízben 
(sorrendben balról jobbra haladva).

Az  I  spektrumában  két  jól  elkülöníthető  sáv  látszik,  a  magasabb  energiájú  1La és  az 

alacsonyabb energiájú 1Lb.70 (Az aromás vegyületek esetében a két legalacsonyabb energiájú π 

→π* átmenetet Platt nómenklatúrája szerint 1La és 
1Lb névvel jelzik). A CMI esetében az 1La és 

1Lb sávok teljesen átlapolnak, egymástól nem elkülöníthetők – hasonlóan az N-dialkilamino-

benzonitrilek  viselkedéséhez.71,72 A  (leg)alacsonyabb  energiájú  abszorpciós  maximum 

vörösirányú eltolódása – a n-hexánról acetonitrilre való oldószerváltás következtében – a CMI 

esetében erősebb, mint az I esetében, a nagyobb oszcillátorerősségű és dipólusmomentumú – 

így az oldószer polaritására érzékenyebb – 1La állapot hozzájárulása miatt. (A MI abszorpciós 

spektruma nagyon hasonló az I-éhoz, a CI abszorpciós spektruma pedig a CMI-éhez, így ezek 

bemutatásától itt eltekintek).

Amint a 2.4.b. ábrán látható, a CMI minden oldószerben egy emissziós sávot ad – 

egyik  esetben  sem  jelent  meg  a  DMABN  emissziós  spektrumában  kisebb  energiánál 

jelentkező, második, ún. töltésátviteli sáv – hiszen a DMABN-nel ellentétben, ez esetben a 

fenil C-amino N kötés körüli elfordulás nem lehetséges. (Mind a CI, mind a CMI abban a 

hullámhossztartományban emittál, ahol a DMABN planáris gerjesztett állapotától származó 

emisszió  detektálható.52)  A CMI emissziós  spektrumai  nagyon hasonlítanak  az  I-ról  mért, 
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korábban  publikált  spektrumokhoz,  mely  arra  utal,  hogy  az  állapot,  ahonnan  a  molekula 

emittál nagyon hasonló az I és a CMI esetében.73 Mindez tehát alátámasztja, hogy a CMI is az 

alacsonyabb energiájú, 1Lb állapotból emittál. Arra következtethetünk tehát, hogy sem az N-

metilezés, sem a ciano szubsztitúció nem befolyásolja jelentősen annak az állapotnak a 

természetét, ahonnan az emisszió történik.

A CI triplett-triplett abszorpciós spektruma két csúcsból áll, míg az I csak egy gyenge 

csúcsot ad (2.5. ábra). A triplett élettartamok – oxigénmentesített oldatban – nagyságrendileg 

a 10 μs-os tartományba esnek. A szerves oldószerben, néhány ns-os időtartományban mért 

tranziens  abszorpciós  spektrumok,  nem  utaltak  semmilyen  más  abszorbeáló  speciesz 

keletkezésére  a  tripletteken  kívül.  Így  feltételezhetően  nem  következik  be  fotokémiai 

reakció ezen az időskálán, a továbbiakban ezzel a dezaktivációs lehetőséggel nem számoltam. 
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2.5. ábra: Az I és a CI triplett-triplett abszorpciós spektruma etanolban.
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2.5.2. Szerves oldószerekben mért fotofizikai tulajdonságok

A 2.2  táblázat  mutatja  azon  információk  összefoglaló  áttekintését,  melyet  a  négy 

vizsgált molekula fotofizikai paramétereiről nyertem, tiszta, szerves oldószerekben. 

2.2. táblázat: A vizsgált vegyületek fluoreszcencia élettartamai és az egyes dezaktiválódási 
folyamatokra  vonatkozó  sebességi  együtthatói  valamint  kvantumhatásfokai  szerves 
oldószerekben.

Oldószer Vegyület τF

(ns)
kF

(107s–1)
kISC

(107s–1)
kIC

(107s–1) ΦF ΦISC ΦIC

n-hexán I 3,6 4,5 18 5,6 0,16 0,64 0,2
MI 5,9 3,6 13 0,0 0,21 0,79 0,0
CI 4,3 3,1 18 2,3 0,14 0,76 0,10
CMI 4,7 4,5 15 0,7 0,21 0,73 0,06

Acetonitril I 6,1 4,4 6,2 5,7 0,27 0,38 0,35
MI 7,8 3,6 4,7 4,5 0,28 0,37 0,35
CI 3,8 3,4 13 9,7 0,13 0,50 0,37
CMI 3,6 5,6 13 9,4 0,20 0,46 0,34

Etanol I 5,6 4,8 3,6 9,0 0,27 0,20 0,50
MI 7,1 4,2 6,0 4,0 0,30 0,16 0,27
CI 1,1 5,4 14 71 0,06 0,16 0,78
CMI 0,82 7,8 20 95 0,064 0,16 0,78

Amint a 2.2. táblázatból látható, a fluoreszcencia élettartamok (τF) minden esetben 3,6 

és  7,8  ns  közé  esnek  a  CI  és  CMI  etanolban  mért  –  jóval  rövidebb  –  élettartamainak 

kivételével.  A  ciano-szubsztituált  vegyületek  esetében,  etanolban  a  fluoreszcencia 

élettartam jelentős lerövidülése tapasztalható.

A sugárzásos átmenethez tartozó sebességi együtthatók (kF) szűk tartományon belül 

mozognak (3,1˙107 - 7,8˙107  s–1). A spinváltó átmenethez tartozó sebességi együtthatók (kISC) 

szintén  szűk  tartományban,  1-1,5˙108 s–1 körül  szórnak.  A  belső  konverziós  sebességi 

együtthatókra  vonatkozóan  a legszembetűnőbb  eltérés  szintén  a  ciano-szubsztituált 

vegyületek etanolos oldatában mért eredményeknél mutatkozik. Ez esetekben kIC értéke 

nagyjából tízszerese a ciano-szubsztituens nélküli vegyületek esetében mérteknek.

Az  egyes  dezaktiválódási  folyamatokra  vonatkozó  sebességi  együtthatók 

összehasonlítása a 2.6 ábrán látható.
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2.6.  ábra:  Az  egyes  dezaktiválódási  folyamatokra  vonatkozó  sebességi  együtthatók 
összehasonlítása.

Mivel a tranziens abszorpciós mérések alapján a fotokémiai úton való dezaktiváció 

kizárható, így a fenti táblázat alapján a CI és CMI etanolban mért rövidebb fluoreszcencia 

élettartamának molekuláris magyarázata az, hogy az S1→S0 dezaktivációs folyamatok közül 

a  belső  konverziós  dezaktiváció  válik meghatározóvá.  Ezen kívül  az is  megfigyelhető, 

hogy  az  N-metilezés  gyakorlatilag  nem változtat  a  fotofizikai  paramétereken;  az  I-ra 

vonatkozó adatok nagyon hasonlóak a MI adataihoz,  míg a  CI és a CMI adatai  között  is 

ugyanez a hasonlóság figyelhető meg. 

Az oldószer polaritás hatását a CI fluoreszcencia élettartamára különböző, közepesen- 

és erősen poláris oldószerben vizsgáltam. A mért adatok összefoglalása a 2.7. ábrán látható.
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2.7.  ábra: 
A  CI 
különféle 

oldószerekben  mért  fluoreszcencia  élettartama,  az  oldószer  polaritási  paraméterének 
függvényében (D: az oldószer dielektromos állandója).

A  fluoreszcencia  élettartam  az  alkohol  szénlánchosszának  csökkenésével  egyre 

csökken, de figyelembe véve az erősen poláris acetonitrilben és propilén-karbonátban mért 

hosszabb élettartamokat, ez a jelenség nem az oldószer polaritásával van összefüggésben. A 

különféle  alkoholok  esetén  az  élettartam  nagyjából  arányosan  csökken  az  egységnyi 

térfogatban  lévő  hidroxil  csoportok  számával  (tehát  az  egységnyi  térfogatban  lévő  kioltó 

mennyiségével), mely az alkohol szénlánchosszának csökkenésével növekszik. 

Azoknak az oldószereknek, ahol a rövidebb élettartamot mértem, közös tulajdonsága, 

hogy OH csoportot tartalmaznak, mely hidrogénkötésben donorként szolgálhat. Jól mutatja a 

donor  hidrogén jelenlétének szükségességét,  hogy a  propilén-karbonát  esetében,  jelen van 

ugyan az oxigén, mely egy hidrogénkötés akceptoraként szolgálhatna, a kioltás mégsem jön 

létre. A CI és CMI alkoholos oldataiban megfigyelt kioltás esetében a gyűrűben lévő nitrogén 

szerepe kizárhatónak tűnik, hiszen az I és MI esetében nincs kioltás alkoholban, pedig ott is 

jelen van a  gyűrű nitrogén.  Mindezek alapján a  kioltás  magyarázatára  a  legjobbnak tűnő 

hipotézis  egy hidrogénkötés  a  CI  (vagy CMI) CN csoportja  és  az oldószer  OH csoportja 

között. 

Mivel  az  indolin55 esetében  erőteljes  kioltást  tapasztaltak  vízben,  a  következő  lépés  a 

vegyületek fotofizikai és fotokémiai viselkedésének vízben való kivizsgálása, illetve olyan 

kétkomponensű oldószerkeverékekben, melyekben a víz az egyik komponens. 
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2.5.3. Fotofizikai paraméterek vízben és keverék oldószerekben

Az  általam  vizsgált  vegyületek  vízben  és  nehézvízben  mért  fluoreszcencia 

élettartamait, fluoreszcencia kvantumhatásfokát, illetve hidratált elektron (e-
aq) képződésének 

kvantumhatásfokát a 2.3. táblázatban foglaltam össze. 

2.3.  táblázat:  Fluoreszcencia  élettartamok,  fluoreszcencia  kvantumhatásfokok,  és  hidratált 
elektron képződés kvantumhatásfokai vízben. 

Oldószer Vegyület τF (ps) ΦF Φ(e–
aq)

H2O

I 240 0,0079   0,072

MI 500 0,025   0,036

CI   38 0,0031   0,0012

CMI   30 0,0025 <0,002

Az  I  és  MI  fluoreszcencia  élettartamai  is  jelentősen  lerövidülnek  a  szerves 

oldószerekben mért értékekhez képest, de a ciano-csoporttal ellátott vegyületek esetében az 

élettartam még egy nagyságrenddel rövidebb.

Vizes  oldatban  a  triplett-triplett  abszorpció  nagyon  gyenge  volt,  a  triplett 

kvantumhatásfok  értékére  csak közelítő  értéket  sikerült  megállapítani  az  alapján,  ahogy a 

lézerimpulzus  energiájának  emelésével  a  T-T  abszorpciós  maximum  hullámhosszán  a  jel 

növekszik.  Ez alapján a  triplett  képződés kvantumhatásfoka nem haladja  meg a 0,03-at  a 

ciano-szubsztituált  vegyületek  esetén.  Ebből  következően  a  belső  konverzió 

kvantumhatásfoka igen közel van az egységnyihez és a megfelelő, belső konverzióhoz tartozó 

sebességi együttható értéke nagyjából 3˙1010 s–1. Így a belső konverzióra vonatkozó sebességi 

együttható vízben több mint két nagyságrenddel nagyobb, mint etanol oldószerben. 

A  kioltás  mechanizmusának,  illetve  a  víz  kioltásban  játszott  szerepének  jobb 

megértéséhez,  különféle  arányú  etanol-víz  oldószerelegyekben  mértem  a  MI  és  a  CMI 

fluoreszcencia élettartamát. A 2.8. ábrán látható, hogy a víz móltörtjének növelésével a két 

molekula esetén teljesen más tendencia szerint változik a fluoreszcencia élettartam. 
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2.8. ábra: Az MI és a CMI normált fluoreszcencia élettartamai különböző arányú etanol-víz 
oldószerkeverékben.  (A fluoreszcencia  élettartamok értékei  a  3.  számú függelékben /F3.1. 
táblázat/ találhatók). 

Míg a CMI esetében egy folyamatos csökkenés figyelhető meg, addig az MI esetén az 

élettartam a  víz  koncentrációjának növelésével  eleinte  alig,  vagy nem csökken,  majd egy 

sokkal  intenzívebb,  erőteljesebb csökkenés  figyelhető meg,  nagyjából  60 és 80 víz  mol% 

között.  Tehát  utóbbi  esetben  egy meghatározott  vízkoncentráció  szükséges  ahhoz,  hogy a 

kioltás  hangsúlyossá  váljon,  míg  a  CMI esetében a  kioltás  a  víz  kis  koncentrációjának a 

rendszerben  való  megjelenésével  bekövetkezik.  Mindez  arra  utal,  hogy  a  víz  általi 

fluoreszcencia kioltás mechanizmusa teljesen más az MI és a CMI esetében, illetve, hogy 

a  ciano  csoportnak  speciális,  fontos  szerepe  van  az  ezen  szubsztituenssel  ellátott 

molekulák  kioltódásainak  mechanizmusában.  Megemlítendő,  hogy  az  általam  az  MI 

esetében  mért  eredménnyel  teljesen  analóg  lefutású  görbét  kapott  Allen az  indolinra 

vonatkozóan. A szigmoidális görbealakot azzal magyarázta, hogy a kioltás bekövetkeztéhez ki 

kell,  hogy  alakuljon  a  vízmolekulákból  egy  molekulafürt.  Az  indolin  gerjesztés  hatására 

ionizálódik, elektronját a vízmolekulákból szerveződött fürtnek adja át. 

A  2.9.  ábra  az  acetonitril-víz,  illetve  acetonitril-etanol  oldószerelegyekben  mért 

eredményeket  mutatja.  A CMI  fluoreszcencia  élettartama  a  víz,  illetve  etanol  részarány 

növekedésével fokozatosan csökken, hasonló lefutású görbéket eredményezve a két esetben, 

így tehát azonos ok állhat a vízzel és az alkohollal történő kioltás hátterében. A beszúrt ábrán 
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a  kétféle  oldószerelegyre  vonatkozó  Stern-Volmer összefüggést  ábrázoltam,  kioltóként 

kezelve a vizet, illetve az etanolt. 
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2.9. ábra: a CMI 1-re normált fluoreszcencia élettartamai acetonitril-etanol és acetonitril-víz 
oldószerkeverékekben.  Beszúrva:  az  adatok  Stern-Volmer diagramja.  (A  fluoreszcencia 
élettartamok értékei a 3. számú függelékben /F3.2. és F3.3. táblázat/ találhatók).

Az, hogy a mért  adatok egyenes mentén helyezkednek el,  igen meggyőző érv a kioltási 

folyamat dinamikus természete mellett. Ezen kívül a lecsengési görbék egy exponenciális 

függvénnyel  jól  leírhatók  voltak.  Amennyiben  sztatikus  kioltásról  lenne  szó  (alapállapotú 

komplex  képződéséről),  a  képződött  komplexhez  és  az  oldott  anyaghoz  különböző 

fluoreszcencia  élettartamok  tartoznának.  A  lecsengési  görbe  inkább  két  exponenciális 

lecsengés összegeként lenne leírható, mely összegben a kioltó (illetve komplexképző partner) 

koncentrációjának növelésével mért  lecsengési görbék esetében, egyre nagyobb súlyfaktort 

kapna a komplexhez tartozó lecsengés. Így tehát megállapítható, hogy a fluoreszcencia OH 

csoportot  tartalmazó oldószerekben való  csökkenése  nem egy –  az  oldott  anyagtól  eltérő 

fotofizikai  tulajdonságokkal  rendelkező,  (az  oldott  anyagnál  kevésbé  fluoreszkáló)  – 

alapállapotú  komplex  létrejöttével  magyarázható  (sztatikus  kioltás),  hanem  dinamikus 

folyamatra  vezethető  vissza.  Illetve  az  is  megállapítható,  hogy  a  CMI  érzékenyebb  a 

vízmolekulák jelenlétére, mint az alkoholmolekulákéra.
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2.5.4. Hidratált elektron képződés

Allen  az indolinnal kapcsolatos vizsgálatai során arra a következtetésre jutott,  hogy 

gerjesztés hatására az indolin elektront ad át a vízmolekulákból szerveződő molekulafürtnek. 

Ugyanakkor  a  DMABN  első  abszorpciós  maximumát  gerjesztve  fotoionizáció  nem  volt 

tapasztalható.74 Ezek  után  az  indolinszármazékok  esetében  is  meg  kellett  vizsgálnom  a 

fotoionizációt  (fotongerjesztés  hatására  bekövetkező  elektronleadást),  mint  esetlegesen 

felmerülő  további  dezaktivációs  lehetőséget.  A hidratált  elektronoknak  jól  meghatározott 

abszorpciója van, 720 nm-es maximummal (ε720 = 19000 dm3∙mol–1∙cm–1).75 Így a hidratált 

elektron  képződés  kvantumhatásfoka  tranziens  abszorpciós  mérések  segítségével 

meghatározható – amennyiben ezen a hullámhosszon más reaktáns vagy reakciótermék nem 

nyel el – úgy, hogy a gerjesztő lézerfény energiájának függvényében mérjük az abszorbancia 

változását a hidratált elektron elnyelési maximumának hullámhosszán. Amennyiben a mért 

adatok egyenest formáznak, egyfotonos gerjesztési folyamatról van szó, a kvantumhatásfok az 

adatpontokra  illesztett  egyenes  meredekségéből  határozható  meg.  (Az egyenes  a  nagyobb 

gerjesztési energiák felé elhajlik. Egy bizonyos gerjesztési energia átlépése után az energia 

további növelése sem vezet a hidratált elektron koncentráció (korábbinak megfelelő ütemű) 

növekedéséhez, mivel gyakorlatilag a kvantumhatásfoknak megfelelő teljes triplett mennyiség 

ionizált  állapotban  van).  A MI-ra  és  a  CMI-ra  vonatkozó  tranziens  abszorpciós  mérések 

eredményeit a 2.10. ábrán szemléltetem.
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2.10. ábra: a) Hidratált elektron képződés az MI és a CI vizes oldataiban – hidratált elektron 
abszorpció  (A(720))  a  gerjesztő  lézerimpulzus  energiájának  (P)  függvényében.  (Folytonos 
vonallal  az  MI  esetében  kis  gerjesztési  energiáknál  kapott  eredményekre  (0,3 
mJ/lézerimpulzusig)  illesztett  egyenes,  illetve  a  CI  esetében  az  adatpontokra  illesztett 
parabola).  b)  A CI esetében mért  abszorbancia  értékek,  kiterjesztve a  nagyobb gerjesztési 
energia tartományára is.
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Az ábrázolt  adatok kiválóan mutatják a két  vegyület  eltérő viselkedését a  hidratált 

elektron képződés szempontjából. Tekintve az alacsony impulzusenergiák tartományát, a mért 

hidratált elektron koncentráció lineárisan függ a gerjesztő lézerimpulzus energiájától az MI 

esetében,  ugyanakkor  egyértelműen  nemlineáris  a  függés  a  CI  esetében.  Az  MI-ra 

vonatkozóan  az  egy-foton  gerjesztésre  –  kis  gerjesztő  energiáknál  –  bekövetkező  e–
aq 

képződés kvantumhatásfoka megállapítható az adatokra illesztett  egyenes meredekségéből, 

mely így Φ(e–
aq) = 0,036-nak adódik. Ugyanez az érték az I-ra vonatkozóan még magasabb, 

0,072.  Ez  összhangban  van  azzal,  hogy  vízben  az  I  fluoreszcencia  élettartama  rövidebb, 

fluoreszcencia  kvantumhatásfoka  kisebb,  mint  a  MI-é.  A CI  esetében a  hidratált  elektron 

koncentráció és a gerjesztő lézerimpulzus energiája közt tapasztalt nemlineáris függés egy 

olyan modellel közelíthető, mely az egy-foton gerjesztésre történő hidratált elektron képződés 

mellett, a szimultán két-foton folyamatot is figyelembe veszi.76 A modell segítségével az egy-

fotonnal  való  gerjesztés  hatására  képződött  hidratált  elektronok  képződésének 

kvantumhatásfoka megbecsülhető. Ez az érték a CI esetében 0,0012-nek adódott. Így az egy-

foton gerjesztésre történő ionizáció a CI esetében 30-ad olyan hatékony, mint az MI esetében.

A  ciano-szubsztituált  vegyületek  esetében  vízben  kapott  rendkívül  alacsony 

fluoreszcencia élettartamok tehát nem magyarázhatóak fotoionizációs folyamattal. Az I 

és az MI vizes oldatban való viselkedését azonban nagymértékben meghatározza ennek 

a fotokémiai folyamatnak a szimultán megjelenése. Mindezt jól alátámasztja az MI és a 

CMI  fluoreszcencia  élettartamainak  hidroxilezett  oldószerekben  mért  hőmérsékletfüggése, 

illetve az ebből számított aktiválási energia értékek. 

Az  egyes  kioltási  folyamatokra  jellemző  aktiválási  energiákat  hőmérsékletfüggő 

mérésekből  állapítottam  meg,  alkalmazva  az  Arrhenius-összefüggést  a  különböző 

hőmérsékleteken mért élettartamokra. A 2.11. ábrán jól látható, hogy míg az MI vízben mért 

fluoreszcencia élettartamai erőteljesebb hőmérsékletfüggést – s így egy nagyobb aktiválási 

energiát – mutatnak, addig a CI és a CMI etanolban mért  élettartamai kevésbé függnek a 

hőmérséklettől, így egy kis aktiválási energiával jellemezhető kioltási folyamatra utalnak. (A 

CMI  élettartamai  H2O-ban  túl  alacsonyak  voltak  ahhoz,  hogy  megbízhatóan  kimérjem  a 

hőmérsékletfüggésüket). 
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2.11. ábra: Arrhenius ábrázolás az MI vízben és a CI és a CMI etanolban mért fluoreszcencia 
élettartamainak  hőmérsékletfüggéséről.  (A fluoreszcencia  élettartamok  értékei  a  3.  számú 
függelékben /F3.4., F3.5. és F3.6. táblázat/ találhatók).

Az Arrhenius összefüggésből meghatározott aktiválási energia a CMI etanolos oldatára 

vonatkozóan 12 kJ/mol-nak adódott, mely igen jól egyezik a CI etanolos oldatára mért 10 

kJ/mol-os értékkel. Utalván mindez ismét arra, hogy a metil-szubsztitúció nincs hatással a 

kioltó folyamat jellegére. Az MI vizes oldatában kapott 32 kJ/mol-os érték szintén jó egyezést 

mutat az indolin vizes oldatára – Allen által – publikált 33,0 kJ/mol-os aktiválási energiával.54 

Jól  érzékelhető  mindebből  az  élettartamok  lerövidülését  okozó  folyamatok  eltérő  volta  a 

ciano-szubsztituált, illetve a ciano szubsztituenst nem tartalmazó vegyületek esetében. Az I és 

MI fluoreszcencia  élettartamainak  erőteljes  hőmérsékletfüggése  így  a fotoionizációra 

való hajlamuknak tulajdonítható. Ez a fotoionizációs hajlam azonban ciano szubsztituált 

analogonjaik esetében jóval kisebb mértékű, nem meghatározó a kioltást okozó folyamat 

szempontjából.

2.5.5.  Ab  initio és  DFT  számítások  az  MI  és  CMI  vízmolekulával  képzett 

hidrogén-hidas komplexeire

Kísérleti  úton  kapott  eredményeim  alátámasztására  Hartree-Fock (HF),77 sűrűség-

funkcionál  elmélet  (DFT),78 és  egyszeres  gerjesztéseket  tartalmazó  konfigurációs-

kölcsönhatás (CIS)76 módszerekkel számításokat végeztem az MI és a CMI vízzel és etanollal 
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képzett  hidrogén-hidas  komplexeire.  Néhány  rokon  vegyület  –  benzonitril,79 para-

aminobenzonitril,80 DMABN,81 és (metil-)indol82 – alapállapotú komplexeivel kapcsolatban is 

végeztek  hasonló  elméleti  számításokat,  illetve  kísérleti  vizsgálatokat.  Ezen  eredmények 

alapján a 2.12. ábrán látható négyféle komplex szerkezetet vetettem alaposabb vizsgálatnak 

alá.

CMI–H2O-lin CMI–H2O-szin           CMI–H2O-anti CMI–H2O–gyűrű–N

2.12.  ábra:  A víz-CMI  komplex  DFT/6-311++G**  szintű  optimálása  során  talált  stabil 
szerkezetek.

Az első három komplex-szerkezet  esetében a  víz  (vagy alkohol)  molekula a  ciano 

csoport  nitrogénjéhez  kötődik. A  CMI–H2O–lin jelzéssel  ellátott  struktúra  esetében  a 

hidrogénkötés tengelye egy vonalba esik a C–N kötés tengelyével. A két következő – igen 

hasonló, de nem azonos – komplex esetén a vízmolekula és a ciano nitrogén közötti kötés 

tengelye  nagyjából  merőleges  a  ciano  C–N  kötés  tengelyére.  (A  vízmolekula  és  az 

indolinvázon lévő metil szubsztituens relatív helyzete különbözteti meg a két elrendeződést. 

Ez alapján adtam a  szin (ha a vízmolekula és a metil szubsztituens egy oldalon vannak) és 

anti (ha  ellentétes  oldalon  vannak)  utótagot  a  megfelelő  komplex  szerkezeteknek).  Egy 

további stabilizáló kölcsönhatás e két utóbbi komplex esetében a víz oxigénje és a CMI orto-

pozícióban lévő hidrogénje közötti  gyenge hidrogénkötés. A vízmolekulát  az öttagú gyűrű 

amino-nitrogénjének  a  közelébe  helyezve,  egyféle  hidrogén-hidas  komplex  geometriát 

találtam (CMI–H2O–gyűrű–N). Ebben az esetben a vízmolekula a CMI molekula síkja fölött 

helyezkedik el. Ez utóbbi komplex geometriához nagyon hasonló az MI esetében talált, ahol a 

vízmolekula szintén a gyűrű nitrogénjéhez kötődik. Ezt MI–H2O–gyűrű–N névvel jelzem. 
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Megjegyzem,  hogy  Kryachko számításai  alapján  további  komplexek  létezése  is 

lehetséges volna. A lehetséges stabilizáló kölcsönhatások e komplexek esetén: a proton donor 

oldószer és a fenilgyűrű π-elektron felhője közti kölcsönhatás, vagy indolinszármazék esetén 

az egyik fenil-hidrogén és a víz (vagy alkohol) molekula oxigénje közt kialakuló hidrogen 

kötés.83 Ezek a komplexek azonban igen gyengének bizonyultak és kísérletileg sem voltak 

kimutathatók,  így  itt  ezekkel  nem  számoltam.  Ugyancsak  Kryachko elméleti  számításai 

alapján a benzonitril két vízmolekulával stabil komplexet képez. Mivel az általam vizsgált 

ciano-szubsztituált  vegyületeknél  tapasztalt  viselkedés  dinamikus  kioltásra,  1:1  komplex 

képződésre utal, ezért számításaim során magasabbrendű komplexeket nem feltételeztem. 

A  vizsgált  molekulák,  valamint  hidrogén-kötéses  komplexeik  alapállapotú 

egyensúlyi  geometriáit  HF  szinten,  gerjesztett  állapotú  egyensúlyi  geometriáit  pedig  CIS 

szinten  számítottam.  Összehasonlításképp  az  alapállapotú  egyensúlyi  geometriákat  DFT 

módszerrel is meghatároztam. A számított H-kötés hosszak és kötési energiák a 2.4. és 2.5. 

táblázatokban találhatók.  Az alapállapotú  komplexekre  vonatkozó DFT és  HF számítások 

összehasonlításából kiderül, hogy a HF módszer kvalitatíve jó eredményeket ad, így ugyanezt 

várhatjuk a CIS-től is. 

2.4. táblázat: Számított H-kötés hosszak (Å-ben) a négy komplex struktúra esetében.

Komplex Kötés Alapállapot Gerjesztett állapot

DFT/6-311++G** HF/6-31++G** CIS/6-31++G**

CMI-H2O-lin N-H 2,07 2,23 2,24 

CMI-H2O-szin N-H 2,27 2,44 2,46 

O-H 2,49 2,59 2,53 

CMI-H2O-anti N-H 2,27 2,44 2,48 

O-H 2,49 2,58 2,52 

CMI-H2O-
gyűrű-N N-H 2,06 2,16 – 

MI-H2O-gyűrű-
N N-H 1,99 2,12 – 
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2.5. táblázat: Kötési energiák (kJ/mol-ban) a vizsgált komplexek esetében.

Komplex Alapállapot Gerjesztett állapot

DFT/6-311++G** HF/6-31++G** CIS/6-31++G**

CMI-H2O-col 15,6 12,5 12,6 

CMI-H2O-syn 13,1 11,5 11,0 

CMI-H2O-anti 15,1 12,1 11,9 

CMI-H2O-gyűrű-N 10,2 5,6 – 

MI-H2O-gyűrű-N 14,4 9,3 – 
 

Eredményeim alapján mindegyik feltételezett komplex stabil alapállapotban. Energiáik 

közel vannak egymáshoz, a CMI–H2O–gyűrű–N komplex stabilitása a legkisebb, a többinél 

valamivel alacsonyabb. A lineáris CN–H2O és a gyűrű–N–H2O komplexek N–H kötés hosszai 

nagyjából 0,2 Å-el rövidebbek, mint a CMI–H2O–szin és CMI–H2O–anti komplexek N-H 

kötéshossza, jelezve, hogy ez utóbbi komplexek esetében a kötések gyengébbek. A szin és 

anti komplexek esetén ezt a gyengébb N-H kötést, a vízmolekula oxigénje és a CMI aromás 

gyűrűjének  orto-pozíciójában  lévő  hidrogén  közti  kölcsönhatás  kompenzálja.  Mindezzel 

együtt  kötési  energiájuk,  stabilitásuk  még mindig alatta  marad  a  lineáris  komplexének.  A 

CMI–H2O–szin és CMI–H2O–anti komplexek nagyon hasonlók, a megfelelő hidrogénkötések 

hossza  a  két  komplexre  megegyezik  (N–H:  2,27  Å;  O–H:  2,49  Å).  A számítással  kapott 

eredmények  helyességét  kiválóan  alátámasztja,  hogy  a  benzonitril-víz  komplex  esetében 

kísérletileg kapott kötéshosszak és kötésszög (N–H: 2,26 Å, O–H: 2,48 Å, α(OHC): 144°)78 

igen jól egyeznek az itt számítottakkal (N–H: 2,27 Å, O–H: 2,49 Å, α(OHC): 146°).

Első gerjesztett állapotban a gyűrű-N-H2O komplex nem stabil, sem a MI, sem a 

CMI esetében. A CN–H2O komplexek gerjesztett állapotban is stabilak, kötéshosszaik és 

kötési  energiáik  az  alapállapothoz  képest  csak  kismértékben  változnak. A  lineáris 

komplex geometriája gyakorlatilag nem változik, míg a szin és anti komplexek esetében az N-

H  kötés  meghosszabbodik,  az  O–H  kötés  ugyanakkor  megrövidül.  A lineáris  CMI–H2O 

komplex kötési energiája kissé nő, míg a másik két komplexnél csökken. Relatív stabilitásuk 

nem változik. 

Néhány,  alapállapotra  vonatkozó  számítást  a  CMI  metanollal  képzett  komplexe 

esetében is végeztem. HF/6-31++G** szinten meghatároztam a CMI–MeOH–lin,  és CMI–

MeOH–gyűrű–N komplexek  alapállapotú  geometriáit.  Mindegyik  komplex  stabilnak 

bizonyult és geometriáik igen hasonlóknak adódtak a CMI vízzel képzett komplexeiéhez. A 
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CMI-H2O-lin és a CMI–MeOH–lin komplexek N–H kötéshossza egymástól kevesebb, mint 

0,01  Å-el tér el. A CMI–MeOH–gyűrű–N komplex N–H kötése 0,02  Å-el hosszabb, mint a 

CMI–H2O–gyűrű–N komplexben lévő. Az alkoholok tehát – a vízmolekulákhoz hasonlóan – 

jó partnernek bizonyultak H-hidas komplexek kialakításában.

Amint  azt  a  kísérleti  eredmények  alapján  feltételeztem,  a  ciano-szubsztituált 

vegyületek  esetében  a  fluoreszcencia  kioltódása  az  oldószer  hidroxilcsoportjával  hozható 

összefüggésbe.  A fenti  vízzel  (illetve alkohollal)  képzett  –  gerjesztett  állapotban stabilnak 

talált – hidrogén-hidas komplexek döntő szerepet játszhatnak a kioltásban. 

A belső konverziós átmenet valószínűsége arányos az S1 állapot rezgési alapállapota 

körüli rezgési szintek sűrűségével és az ún. Franck-Condon faktorokkal, azaz a megfelelő – 

alap- és gerjesztett állapothoz tartozó – rezgési hullámfüggvények átlapolásával.84 Elméleti 

számításaim alapján a komplex keletkezése új,  kis frekvenciájú (20–100 cm–1),  a CN–HO 

kötéshez tartozó normál rezgési módok keletkezésével jár, így a rezgési állapotok sűrűsége az 

S1 szint  körül  megnő,  ebből  következően  a  belső  konverziós  (sugárzásmentes)  átmenet 

valószínűsége  is  nagyobb.  Ugyanakkor  az  említett  normálkoordinátákhoz  tartozó 

potenciálgörbék erőteljesen megváltoznak és elmozdulnak a gerjesztés következtében. Mivel 

a  Franck-Condon faktorok  az  alap-  és  gerjesztett  állapot  normálrezgései  egyensúlyi 

távolságainak és frekvenciáinak különbségétől függnek, jelentősebb változás esetén a faktor 

értéke is nagyobb. Így emiatt is megnövekszik a belső konverziós (sugárzásmentes) átmenet 

valószínűsége.

A CMI-vel ellentétben, az MI esetében, a számítások alapján, gerjesztett állapotban 

nincs stabil hidrogén-hidas komplex, így a kioltás oka ez esetben nem az oldószerrel való 

hidrogénkötés  kialakulása.  Ezt  megerősíti,  hogy  az  MI  alkoholos  oldatában  nem 

tapasztaltunk kioltást. Hogy megérthessük az MI vizes oldatában tapasztalt kioltás okát, az MI 

S1 állapotának tulajdonságait kell megvizsgálnunk. Az MI esetében az első gerjesztett állapot 

egy Rydberg-típusú diffúz állapot, melynek vertikális ionizációs potenciálja CIS/6-31++G** 

szinten  számítva  mindössze  0,5  eV.  Az  S1 állapot  diffúz  jellege  egyértelműen  kedvez  a 

molekula  ionizációjának,  s  így  alátámasztja  a  kísérleti  eredmények  alapján  feltételezett 

elektron kilökődéses dezaktiválódási mechanizmust. 
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2.6. Összefoglalás

Az indolin és három – N-metilezett, illetve 5-nitrilezett – származékának fotokémiai és 

fotofizikai  vizsgálatát  végeztem  el  különféle  polaritású  és  protondonáló  képességű 

oldószerekben  és  oldószerkeverékekben.  Vizsgálataim  alapján  két  különböző  –

oldószermolekulák által indukált – fluoreszcencia kioltási mechanizmus volt elkülöníthető. Az 

egyik mechanizmus a ciano-szubsztituált vegyületek esetében lép fel; a prótikus oldószer és 

az  oldott  anyag  molekulája  közt  kialakuló  CN–HO  hidrogénkötés  képződésére  vezethető 

vissza.  A másik  mechanizmus  a  ciano-szubsztituenst  nem tartalmazó  indolinszármazékok 

esetén tapasztalható és hidratált elektronok képződésével (fotoionizáció) magyarázható.

Ciano-szubsztituált vegyületek esetén etanol oldószerben a fluoreszcencia élettartama 

nagyjából a negyedére csökken, ugyanakkor a belső konverzió általi dezaktiválódás sebességi 

állandója egy nagyságrenddel megnő az acetonitrilben vagy n-hexánban mérthez képest. A 

kioltás  csak  olyan  oldószerekben  következik  be,  amelyek  egy  esetleges  hidrogén-  híd 

kialakításához  a  hidrogén-pillératomot  szolgáltatni  képesek.  Hőmérsékletfüggő  mérések 

alapján az élettartam csökkenését okozó folyamat aktiválási  energiája viszonylag alacsony 

(~10  kJ/mol).  A ciano-szubsztituenssel  rendelkező  vegyületek  fluoreszcencia  élettartama 

vízben  (az  etanolban  mérthez  képest)  még  egy  nagyságrenddel  csökken.  Az  egy-fotonos 

gerjesztésre  bekövetkező  hidratált  elektron  képződés  a  ciano-szubsztituenssel  ellátott 

vegyületek  esetén  elhanyagolható  mértékű,  tehát  a  fotoionizáció  gyakorlatilag  kizárható. 

Acetonitril-víz  és  acetonitril-etanol  oldószerkeverékekben végzett  fluoreszcencia  élettartam 

mérések alapján a  vízben és  etanolban  bekövetkező kioltás  analóg  természetű,  dinamikus 

jellegű folyamat. 

Kísérleti eredményeim alapján tehát a ciano-szubsztituált vegyületek vizes oldatában a 

gerjesztett  állapotú  oldott  anyag  igen  hatékony,  belső  konverziós  (sugárzásmentes) 

dezaktivációja  megy  végbe.  Etanol  oldószerben  analóg  folyamat  zajlik,  kisebb 

hatékonysággal. A vizsgált vegyületekre végzett kvantumkémiai számítások alapján a CMI és 

egy  vízmolekula  közreműködésével  hidrogén-hidas  komplex  jön  létre,  mely  alap-  és 

gerjesztett állapotban is stabil. A hidrogénkötés pillératomjai – e gerjesztett állapotban is stabil 

komplex  esetében  –  a  CMI  cianocsoportjának  nitrogénje  és  a  vízmolekula  hidrogénje.  A 

számítások  alapján  létezik  egy  olyan  komplex  is,  ahol  a  vízmolekula  hidrogénje  a  CMI 

amino-nitrogénjével van kölcsönhatásban, ez a komplex azonban gerjesztett állapotban nem 

stabil. 

A ciano-szubsztituenst nem tartalmazó indolinszármazékok fluoreszcencia élettartama 
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egy nagyságrenddel  csökken  a  szerves  oldószerekben  (beleértve  az  etanolt  is)  mértekhez 

képest. Az élettartam ez esetben erőteljesebb hőmérsékletfüggést mutat, a megfelelő folyamat 

aktiválási energiája 32-33 kJ/mol. Víz-etanol oldószerkeverékben végzett élettartam mérések 

alapján a kioltáshoz meghatározott vízkoncentráció szükséges. Tranziens abszorpciós mérések 

alapján az MI esetében az egy-foton gerjesztésre  bekövetkező hidratált  elektron képződés 

számottevő mértékű. Elméleti számításaim alapján az MI esetében gerjesztett állapotban nincs 

stabil  hidrogén-hidas  komplex.  Az  MI  első  gerjesztett  állapota,  diffúz  jellegű,  mely 

egyértelműen kedvez a molekula ionizációjának.

Ellentétben a ciano-szubsztitúció hatására tapasztalt radikális változásokkal, a gyűrű 

nitrogénen való metil-szubsztitúció gyakorlatilag nem okoz változásokat a vizsgált vegyületek 

fotofizikai és fotokémiai tulajdonságaiban. 

A  ciano-szubsztituált  vegyületek  esetében  vízben,  illetve  prótikus  oldószerekben 

létrejövő CN–HO kötés egy igen hatékony, nemsugárzásos dezaktiválódási utat nyit meg, így 

a  ciano-szubsztituált  vegyületek  jól  alkalmazhatók  fluoreszcens  próbaként  biológiai 

rendszerekben.  A ciano-szubsztituens  nélküli  vegyületeknél,  vízben,  hidratált  elektronok 

képződésével  járó  kioltódás  –  bár  szintén  igen  hatékony  –  mégsem  annyira  ígéretes,  a 

folyamat fotokémiai jellege miatt (ami fluoreszcens próbáknál nem kívánatos). 
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3. RÉSZ

ENANTIOSZELEKTÍV EPOXIDÁCIÓ TERMÉKEI ABSZOLÚT 
KONFIGURÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

3.1. Bevezetés

A disszertáció  harmadik  része  különféle  orto-  és  para-szubsztituált  transz-kalkon 

epoxidok  CD-spektroszkópiai  úton  való  vizsgálatáról,  illetve  abszolút  konfigurációjának 

meghatározásáról szól.  A vizsgált kalkon epoxidok egyrészt gyógyszerhatóanyagok, illetve 

természetes  vegyületek  gyártásának  intermedierjei,  másrészt  az  az  epoxidálási  reakció, 

melyben  a  vizsgált  molekulák  termékként  keletkeznek,  fontos  tesztreakció  különféle 

királis,  fázistranszfer  katalizátorok  királis  indukciós  hatékonyságának,  illetve  az 

indukció  módjának  megállapítására.  Abból,  hogy  adott  katalizátor  alkalmazása  esetén 

milyen  abszolút  konfigurációjú  termék  keletkezik,  következtetni  lehet  pl.  arra,  hogy  a 

katalizátor  mely funkciói  hogyan befolyásolják,  hogy végül  melyik enantiomer keletkezik 

termékként.  Ugyanakkor  abból,  hogy  milyen  enantiomertisztaságú  termék  keletkezett, 

következtetni  lehet  arra,  hogy  mely  funkciók  befolyásolják  a  királis  indukció,  irányítás 

hatékonyságát. Érdemes tehát valamilyen rutin módszert kidolgozni a termékként keletkező 

kalkon epoxidok abszolút konfigurációjának meghatározására. 

3.2. A meghatározandó vegyületek és eredetük

Napjainkban a preparatív szerves kémikusok egyik legfontosabb célja az aszimmetrikus 

szintézisek  megvalósítása,  minél  jobb  enantioszelektivitás  mellett.  Ezen  belül  is  igen 

intenzíven kutatott terület a kettős kötések aszimmetrikus oxidációja. A BME Szerves Kémiai 

Technológia  Tanszékén  az  ilyen  szintézisek  megvalósítására  keresik  a  legmegfelelőbb 

katalizátorokat. 

Az  általam  vizsgált  vegyületek  (kalkon  epoxidok)  α,β-telítetlen  ketonok  (kalkonok) 

enantioszelektív epoxidálásának termékei. A reakció sémája a 3.1. ábrán látható. 
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Ar1 Ar2

O

Ar1 Ar2

O
Okatalizátor

t-BuOOH
20 % aq.NaOH

toluol

1 2

3. 1. ábra: Kalkon (1) aszimmetrikus epoxidálása. A reakció, melyben a katalizátorokat 
tesztelték. Termékként minden esetben transz-kalkon epoxid (2) keletkezik – a cisz-izomer 
keletkezése sztérikusan gátolt.

A  reakció  fontossága  abban  áll,  hogy  a  termékként  keletkező  kalkon  epoxidok 

gyakorta  intermedierjei  különféle  természetes  vegyületek  illetve  gyógyszerhatóanyagok 

szintézisének (pl. flavonoidok,85,86 Diltiazem). Emellett a reakció – viszonylagos egyszerűsége 

miatt  –  jól  használható  különféle  típusú  királis  katalizátorok  jellemzésére,  tesztelésére. 

Molekuláris próbáknak tehát ebben a kutatásban a kalkon epoxidokat tekintettük, amelyek a 

katalizátorok enantioszelektivitását tesztelő reakció termékei. 

A  reakcióban  különféle  monoszacharid-egységekkel  kapcsolt,  eltérő  oldalláncokkal 

ellátott koronaéter katalizátorokat87,88 próbáltak ki, fázis-transzfer körülmények között, annak 

érdekében, hogy minél magasabb kitermelést, illetve minél magasabb enantiomertisztaságú 

terméket  kapjanak.  Enantioszelektivitás  szempontjából  a  3.2.  ábrán  feltüntetett, 

R=hidroxipropil  oldalláncú  katalizátorok  bizonyultak  a  leghatékonyabbnak,  ezek  esetében 

kapták a legnagyobb enantiomertisztaságú termékeket.
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O O
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O

O
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N R
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N R

2

O

O O

O
O

N

O
O

OCH3

R

2

R = (CH2)3OH R = (CH2)3OH

3. 2 ábra: Az enantioszelektív epoxidálás katalizátoraként használt koronaéter-
származékok. (3: α-metil-glükopiranozil-alapú-, 4: α-D-mannopiranozid-alapú koronaéter 
katalizátor).
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Az  3-as  jelzésű  katalizátort  használva  minden  kiindulási  anyag  esetében  (–)-optikai 

forgatású termék keletkezett, míg a  4-es jelzésű katalizátor alkalmazásával minden esetben 

(+)-forgatású  transz-kalkon epoxidot kaptak. Munkám során a 3.1. összefoglaló táblázatban 

szereplő vegyületek abszolút konfigurációit határoztam meg CD-spektroszkópiai módszerrel. 

3.1. táblázat: A CD spektroszkópiai úton vizsgált vegyületek szerkezete és jelölése.

Ar1 Ar2

O

Ar1 Ar2

O
Okatalizátor

t-BuOOH
20 % aq.NaOH

toluol

jelzés Ar1 Ar2 Optikai forgatás
2a Ph (C6H5) Ph (–), (+)
2b Ph 4-CH3-C6H4 (–), (+)
2c Ph 2,4-di-Cl-C6H3 (–)
2d p-NO2-C6H4 Ph (–)
2e p-Cl-C6H4 p-Cl-C6H4 (–), (+)
2f p-CH3-C6H4 p-CH3-C6H4       (+)

3.3. Kísérleti rész 

3.3.1. Vizsgált anyagok

A vizsgált transz-kalkon epoxidok szintézisét és enantiomertisztasági vizsgálatát Bakó Tibor 

és  Makó  Attila  végezte  a  BME  Szerves  Kémia  és  Technológia  Tanszékén.  A vizsgált 

vegyületek oldatainak elkészítéséhez minden esetben spektroszkópiai tisztaságú oldószereket 

használtam: etanolt és acetonitrilt, melyeket a Sigma-Aldrich Kft-től szereztünk be.

3.3.2. A kísérletekhez használt mérőberendezés illetve mérési eszközök, 

körülmények

A  spektroszkópiai  méréseket  (UV-látható-CD  és  UV-látható  abszorpciós) 

szobahőmérékleten végeztem, 1 cm-es, QS minőségű kvarcküvettában (Hellma). A méréseket 

egy Jasco J-810-es CD-ORD-spektropolariméteren végeztem, mely szimultán méri a minta 

abszorpciós és CD spektrumát.

3.4. Eredmények és értékelésük

3.4.1.  Transz-kalkon  epoxidok  abszolút  konfigurációjának  meghatározása 

tapasztalati szabály segítségével
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A  CD  spektroszkópiában  a  CD  sávok  előjele  és  az  abszolút  konfiguráció 

összerendelésére  vonatkozó  tapasztalati  szabályok  mindig  adott  kromofór  csoport,  adott 

átmenetére vonatkoznak (pl. karbonil csoport n→π*, benzol gyűrű  1Lb sáv). A szabályok az 

adott átmenethez rendelhető CD-sáv előjelét adják meg, rögzített térállás esetén. A tapasztalati 

szabályokat  nyilván  olyan  átmenetekre  volt  érdemes  megalkotni,  amelyek  viszonylag 

könnyedén  asszignálhatók,  jól  elkülönülnek  a  többi  sávtól,  előjelük  így  megbízhatóan 

megállapítható.

A kalkon epoxid molekula kromofór csoportjai a karbonil csoport, illetve az aromás 

gyűrűk.  Az aromás  gyűrűre  vonatkozó tapasztalati  szabályt  kidolgozták,  azonban ez  csak 

akkor alkalmazható megbízhatóan, ha a molekulában az csak egy aromás gyűrű van jelen (ez 

az  exciton  szabály  kivételével  minden  egyéb  tapasztalati  szabályra  igaz).  Így  az  aromás 

gyűrűk, mint kromofór csoportok esetében az exciton kiralitási szabály alkalmazhatóságára 

lehet számítani.

3.4.1.1. A szubsztituálatlan alapvegyület kísérleti spektrumai, sávasszignáció

A  3.3.  ábrán  látható  a  szubsztituálatlan  kalkon  epoxid  enantiomerek  etanol 

oldószerben felvett CD-spektruma.
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3. 3. ábra: A 2a szubsztituálatlan transz-kalkon epoxid két enantiomerjének 5˙10–5mol/dm3 

koncentrációjú etanolos oldatáról felvett CD spektrumok: (____) (+)-2a, (____) (–)-2a. A 
vegyületek enantiomertisztasága (ee%): (+)-2a 90%, (–)-2a 80%.

A 3.3  ábrán  jól  látható,  hogy  a  két  enantiomer  CD  spektruma  nem  tökéletesen 

tükörképi,  a  (+)-forgatású  enantiomer  nagyobb enantiomertisztaságú,  így  a  megfelelő  CD 
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sávok intenzívebbek, mint a kisebb enantiomertisztaságú (–)-forgatású enantiomer esetén. A 

spektrumokat csak 210 nm-ig vettem fel a használt oldószerek elnyelése miatt. 

A CD sávok hozzárendelésének mindig az abszorpciós sávokkal való összevetés az 

alapja. A szubsztituálatlan alapvegyület két enantiomerjének abszorpciós és CD spektruma a 

3.4. ábrán látható. 
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3.  4.  ábra:  A (+)  és  (–)-2a vegyületek  abszorpciós  és  CD spektruma  etanol  oldószerben 
(c=5˙10–5mol/dm3).

A CD  spektrum  elvileg  minden  olyan  sávot  tartalmazhat,  amely  az  abszorpciós 

spektrumban megjelenik. A kétféle színképben található sávok száma azonban gyakran nem 

azonos,  a  CD  spektrumban  rendszerint  több  sáv  különíthető  el.  Ennek  oka,  hogy  az 

abszorpciós spektrumban átfedő sávokhoz gyakran különböző előjelű CD sáv tartozik, így a 

CD színképben jól elkülöníthetők. A szubsztituálatlan kalkon epoxid molekula abszorpciós 

spektrumában  két  sáv  különíthető  el,  míg  a  CD  spektrumban  három  sáv  látható.  A 

sávmaximumokhoz tartozó hullámhossz és intenzitás értékeket a 3.2. táblázat foglalja össze.

3.2.  táblázat:  A  szubsztituálatlan  transz-kalkon  epoxid  kísérleti  abszorpciós  és  CD 
spektrumának adatai. 

90



Mért
Vegyület UV spektrum

λmax [nm] (ε [M-1cm-1])
CD spektrum
λmax [nm] (∆ε [M-1cm-1])

(+)-2a 330 (600)
290 sh
275 sh

250 (12900)

324 (+2,59)

258 (+4,62)

235 (–6,31)
(–)-2a 330 (600)

290 sh
275 sh

250 (12900)

324 (–2,14)

258 (–4,14)

235 (+3,58)

A kísérleti  abszorpciós spektrumban 330 nm-es maximummal jelentkezik egy igen 

gyenge,  kis  intenzitású sáv (ε~600),  illetve nagyjából  ugyanennél  a  hullámhossznál a  CD 

spektrumban is megjelenik egy sáv, amely jól mérhető. A sáv nagy valószínűséggel a karbonil 

csoport n→π* átmenetéhez rendelhető, mivel erről az átmenetről tudható, hogy elektromosan 

tiltott,  de mágnesesen megengedett.  Mivel az abszorpciós sávok intenzitása az elektromos 

átmeneti  dipólusmomentum négyzetével,  a CD sávok intenzitása viszont az elektromos és 

mágneses  átmeneti  momentumvektorok  skaláris  szorzatával  arányos,  a  karbonil  n→π* 

átmenet az abszorpciós spektrumban alig, a CD spektrumban viszont jól látható sávot ad. 

Spektrumkönyvtár alapján a karbonil csoportnak az abszorpciós spektrumban három 

sávja jelentkezik 300, 180 és 160 nm-nél, melyek rendre a csoport n→π*, n→σ* és π →π* 

átmeneteihez tartoznak.89

A kísérleti  spektrumokban  330  nm  körül  jelentkező  sáv  mind  a  CD,  mind  az 

abszorpciós  spektrumban  viszonylag  jól  elkülönül  a  többi  sávtól.  A  molekula  aromás 

csoportjaihoz tartozó elnyelések nagyobb gerjesztési energiáknál várhatók (lásd 3.3. táblázat), 

egyéb  átmenettel  való  átlapolásra  nem  kell  tehát  számítanunk.  A  molekula  abszolút 

konfigurációja  e  sáv  előjeléből  a  karbonil  csoport  n→π*  átmenetére  vonatkozó,  ún. 

oktáns szabály segítségével megállapítható.

Kisebb hullámhosszak felé haladva az abszorpciós spektrum 300 nm-től lankásan 

emelkedik, majd a nagyobb intenzitású, 250 nm-nél maximummal rendelkező sáv lábánál is 
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kissé megtörik. Igen kis intenzitású, tiltott átmenetekről lehet szó, melyek a CD spektrumban 

nem látszanak. 

A szubsztituálatlan alapvegyület  CD spektrumában a  karbonil  sáv mellett  kisebb 

hullámhosszaknál egy sávpár jelenik meg, melynek zérusintenzitású középpontjához tartozó 

hullámhossza jól egyezik az ugyanebben a hullámhossztartományban jelentkező abszorpciós 

sáv  maximumának  hullámhosszával.  Feltehetően  az  aromás  gyűrűk  valamely  gerjesztett 

állapotának csatolódása eredményeképp a CD spektrumban egy exciton sávpár jelentkezik. 

A  molekula  aromás  kromofór  csoportjait  a  benzol,  illetve  annak  szubsztituált 

származékaival próbálom közelíteni. A 3.3. táblázat a „közelítő” kromofórok karakterisztikus, 

UV-látható tartományba eső átmeneteit tartalmazza.

3.3.  táblázat:  A  benzol,  illetve  néhány  szubsztituált  származékának  abszorpciós  adatai 
hexánban.90

Vegyület (1A1g 1B1u ) 1La sáv (1A1g 1B2u) 
1Lb sáv

λ max ε max λ max ε max

C6H6 (benzol) 203 7500 254 220
C6H5-CH3 (toluol) 208 7000 261 300
C6H5-CH2-OH

(benzil-alkohol)

208

216

7000

4000

258 250

C6H5-CHO 

(benzaldehid)

241 14000 281 1300

A 3.3.  táblázat  adatai  alapján  a  benzaldehid  1La sávja,  illetve  a  többi  származék  kisebb 

intenzitású 1Lb sávja jelentkezhet 250 nm körül. 

A biztosabb asszignáció érdekében TD-DFT számítást  végeztem a szubsztituálatlan 

alapvegyület abszorpciós spektrumára. A 3.5. ábrán a szubsztituálatlan transz-kalkon epoxid 

(2a) abszorpciós  spektruma látható,  valamint  az  elméleti  számításokból  kapott  oszcillátor 

erősségek. A mért és számított abszorpciós spektrum adatait a 3.4. táblázat foglalja össze. 
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3.5. ábra: A szubsztituálatlan transz-kalkon epoxid /2a/ mért abszorpciós spektruma és 
számított oszcillátor erősségei. 

A számított gerjesztésekhez tartozó gerjesztési energiák jó egyezést mutatnak a mért 

abszorpciós  sávok  maximumainak  hullámhosszával.  A  mért  spektrum  legalacsonyabb 

energiájú sávjához egy kis oszcillátorerősségű átmenet tartozik. A 290 nm-nél látható vállhoz 

a  számítás  alapján  egy  intenzív  átmenet  tartozik,  míg  a  275  nm-nél  jelentkező  váll  két 

átmenetet takar. A 250 nm-nél jelentkező abszorpciós sáv nagy valószínűséggel egy kisebb és 

egy nagyobb oszcillátorerősségű gerjesztés eredményeképp jön létre. A továbbiakban ennek 

az első hat átmenetnek a hozzárendelését mutatom be.

3.4. táblázat: A mért abszorpciós spektrum maximumainak hullámhossz és intenzitásértékei, 
és a számított átmenetekhez tartozó gerjesztési energiák és oszcillátorerősségek.

Mért Számított
Vegyület UV spektrum

λmax [nm] (ε [M–1cm–1])
Elektronátmenetek
λ[nm] - (oszcillátor erősség) 

2a 330 (600)
290 sh
275 sh

250 (12900)

347 - (0.012) 
290 - (0.165) 
273 - (0.003) 
272 - (0.018) 

250 - (0.239) 
249 - (0.021) 
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A  3.6.  ábrán  az  első  hat  gerjesztésben  résztvevő  –  TD-DFT  számításokból  kapott  – 
molekulapálya látható.

-------------------------------------------

3.6. ábra: A 2a vegyület 6 legalacsonyabb energiájú átmenetében /1., (HOMO) → (LUMO), 
2.,  (HOMO–2) → (LUMO), 3.,  (HOMO–1) → (LUMO), 4.,  (HOMO–3) → (LUMO), 5., 
(HOMO–4) → (LUMO) és 6., (HOMO–5) → (LUMO)/ részt vevő molekulapályák.
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A szubsztituálatlan alapvegyület spektruma a számított molekulapályák és a TD-DFT 

vektor koefficiensek alapján asszignálható (a vektorkoefficiensek adják meg az egyes egy-

elektron  átmenetek  hozzájárulását  a  gerjesztett  állapotú  hullámfüggvényhez).  Az  első  hat 

gerjesztést vizsgálva közös tulajdonság, hogy mindig a LUMO pályára érkezik az elektron.

A LUMO pálya nagyrészt a karbonil csoport  π* pályája (π*CO), ehhez járul még 

hozzá kisebb súllyal a karbonil csoport melletti fenil gyűrű (továbbiakban Ph1) π* pályája.

Az abszorpciós  spektrumban 330 nm körül  jelentkezik  a  legalacsonyabb energiájú 

átmenet.  Ez  a  számítások  alapján  a  molekula  HOMO→LUMO  és  HOMO–2→LUMO 

egyelektron átmeneteinek keveréke. 

        
HOMO LUMO

       
HOMO–2 LUMO

Ezt  az  átmenetet  a  3.4.1.1.  alfejezetben  a  karbonil  csoport  n→π* átmeneteként 

asszignáltam.  Amint  az  ábrán  is  látható,  valójában  a  betöltött  pályák  közül  egyik  sem 

értelmezhető  a  karbonil  oxigén  (O1)  nemkötő  pályájaként.  A HOMO pálya  esetében  a 

karbonil  nemkötő pályája (nO1)  pálya kombinálódik az epoxi  gyűrűhöz kapcsolódó fenil 

gyűrű (ezt követően Ph2) π pályájával. A HOMO–2 pálya kialakításában ugyancsak részt vesz 

az nO1 pálya, ami ebben az esetben a másik – a karbonil csoporthoz közvetlenül kapcsolódó – 
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fenil  gyűrű,  a  Ph1 π pályájával  kombinálódik.  Így  az  alap  kalkon  epoxid  330  nm-nél 

jelentkező, első átmenete kevert, nO1→π*CO, πPh1→π*CO, πPh2→π*CO karakterű. 

Az abszorpciós spektrumban 290 nm-nél észlelhető váll szintén a HOMO→LUMO és 

a HOMO–2→LUMO egy elektron gerjesztések kombinációjaként áll elő. 

A mért abszorpciós spektrumban 250 nm-nél jelentkező csúcs tövében, 275 nm-nél 

felfedezhető egy igen gyengén látszó váll, ez két elektronátmenetet fed le. Két, számítással 

kapott gerjesztés – a 3. és a 4. – is nagyon közel esik ehhez a hullámhosszhoz. A 3. és a 4. 

átmenet nagyjából degenerált, 272 és 273 nm-es számított maximummal. A harmadik átmenet 

esetén  a  HOMO–1→LUMO egyelektron-gerjesztés  a  domináns,  míg  a  negyedik  átmenet 

dominánsan HOMO–3→LUMO gerjesztés.

                      

3. HOMO–1 LUMO

                        

4. HOMO–3 LUMO

Amint a fenti ábrán látható a betöltött pálya mindkét átmenet esetében az egyik aromás 

gyűrű  π pályája. A 2a vegyület HOMO–1 pályája a toluol HOMO91-jának felel meg, míg a 

HOMO–3  pálya  a  benzaldehid  HOMO92-jának.  Így  tehát  ezek  az  átmenetek  πPh→π*CO 

karakterűek. A 250 nm-nél lévő csúcs szintén két egymáshoz közeli elektronátmenehez – az 5. 

és  6.  számított  átmenethez  –  rendelhető.  Az  5.  átmenet  dominánsan  HOMO–4→LUMO 

egyelektron-átmenet, míg a 6. HOMO–5→LUMO. 

                   

5. HOMO–4 LUMO
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6. HOMO–5 LUMO

A HOMO–4 pálya a  Ph1 gyűrű  π pályája,  míg a  HOMO–5 az epoxi  oxigén (O2) 

nemkötő pályája, így az 5. átmenet πPh1→π*CO karakterű, míg a 6. átmenet nO2→π*CO típusú 

töltéstranszfer átmenet. Míg az 5. átmenet tisztán a molekula benzoil  részéhez rendelhető, 

addig a 6. átmenet nem rendelhető aromás gyűrűhöz. Ezek az eredmények nem támasztják 

alá, hogy a CD spektrumban a karbonil sáv mellett, az alacsonyabb hullámhossztartományban 

jelentkező sávokat a kalkon epoxid két aromás gyűrűjéhez rendelhető gerjesztett állapotok 

csatolódása eredményezi.  Mindezek alapján a kalkon epoxidok abszolút konfigurációjának 

megállapítására megbízhatóan csak az oktáns szabály alkalmazható.

3.4.1.2. Az oktáns szabály  93  

A királis ketonok kiroptikai tulajdonságainak vizsgálata  Djerassi nevéhez fűződik. 

Az oktáns szabályt elsőként az ő kutatócsoportja írta le 1960-ban,94 részletezve a lépéseket, 

mely alapján egy ismert  konformációjú telített  keton vagy aldehid abszolút konfigurációja 

meghatározható. 

A szabály a keton karbonil csoportjának 300 nm körül jelentkező n→π* átmenetéhez tartozó 

CD-sáv előjele és a molekula térszerkezete közt teremt kapcsolatot; alkalmazását a 3.7. ábrán 

mutatom be. 
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3. 7. ábra: a) Telített ketonok n→π* átmenetének oktánsszabálya és a különböző szektorokban 
található szubsztituensek hozzájárulása a karbonil csoporthoz tartozó CD-sáv előjeléhez. b) a 
hátsó négy szektor előjele.

A molekulát egy balsodrású koordináta-rendszerben az ábrán látható módon helyezzük el. (A 

koordináta-rendszer origója a C=O kötés felezőpontja, illetve az oxigénhez kapcsolódó sp2-es 

szénatomból kiinduló szén-szén kötések az yz síkra fekszenek rá). A teret három síkkal (xy, xz, 

yz)  nyolc  szektorra  (oktánsra)  osztjuk.  A  szabály  értelmében  a  hátsó  négy  szektorban 

elhelyezkedő  szubsztituensek  atomjai  a  karbonil-csoport  300  nm  körül  észlelhető  n→π* 

elektronátmenetéhez indukálódó rotátor erősségéhez a 3.7. ábrán látható előjelű perturbációs 

hozzájárulást  adnak. A szektorokat elválasztó síkokban elhelyezkedő atomok hozzájárulása 

nulla. Minél távolabb esik egy atom a koordinátatengelyektől,  annál nagyobb súllyal járul 

hozzá a karbonil sáv előjeléhez. A hidrogénatomok hozzájárulása általában elhanyagolható. 

Egy-egy  oktáns  előjelét  a  három határoló  koordináta  féltengely  előjeleinek  összeszorzása 

adja.  (Pl.  a  hátsó  négy  oktánsról  szólva,  a  jobb  felső  oktáns  esetében  a  koordináta 

féltengelyek: +x, +y, –z. Szorzatuk tehát negatív).

3.4.1.3. Domináns konformer meghatározása és az oktáns szabály alkalmazása 

Az oktáns szabály alkalmazásához tehát szükségem volt a molekula valószínűsíthető 

abszolút  konformációjára.  Ehhez elvégeztük az  alapvegyület  konformáció analízisét,  majd 

geometria optimálását. 

A  szubsztituálatlan  alapvegyületre  /2a/  (2R,3S)  abszolút  konfigurációt  feltételezve 

konformáció  analízist  hajtottam  végre  a  Spartan'02  program  segítségével. 

Molekulamechanikai  számítást  végeztem  MMFF94  erőteret  használva.  A  konformáció 

analízis alapján két – a többihez képest alacsonyabban fekvő energiájú – domináns konformer 
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van. A kettő közül az alacsonyabb energiájú konformer esetében a fenil  gyűrűk nagyjából 

merőlegesek  egymásra,  míg  hozzávetőleg  koplanárisak  a  magasabb  energiájú  konformer 

esetében. Annak érdekében, hogy meghatározhassam az energiakülönbség pontos értékét a két 

konformer között, RI-MP2 számítást végeztem TZPP bázissal. (Másodrendű Møller-Plesset 

(MP2)  számítás  „resolution  of  identity”  közelítéssel  (RI)).  Az  MP2  számításokat  a 

TURBOMOLE  programcsomag  segítségével  végeztem.  Az  MP2  számítások  eredményei 

alapján az elsőként említett konformer nagyjából 6 kJ/mol-al alacsonyabb energiájú, mint a 

másik,  ami  azt  jelenti,  hogy szobahőmérsékleten  nagyjából  a  molekulák  92%-a  meg van 

csavarodva, tehát a két fenil gyűrű egymással nagyjából 90°-os szöget zár be. A továbbiakban 

csak  ezzel  a  domináns  konformerrel  számoltunk.  A konformer  egyensúlyi  geometriáját  a 

sűrűségfunkcionál elmélet (DFT) segítségével optimáltam B3LYP (Becke 3-parameter-Lee-

Yang-Parr) funkcionállal,  Pople-féle  6-311++G**-bázisban.  A  (2R,3S)  abszolút 

konfigurációjú alapvegyületre megállapított domináns konformer optimált geometriája az 3.8. 

ábra szerint helyezehető el az oktáns projekciós diagramban. (Feltételezve, hogy az oldatban 

lévő vegyület konformációja megegyezik a gázfázisban létező konfonformációjával). 

3.  8.  ábra:  A (2R,3S)  izomer  oktáns  projekciós  diagramja.  (A hátulsó  négy  oktánst  kell 
figyelembe vennünk, mivel minden csoport ezekben helyezkedik el).
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A karbonil csoporthoz közvetlenül kapcsolódó fenilcsoport gyakorlatilag a jobb alsó és 

első oktánsokat  elválasztó koordinátatengely síkjában van,  így atomjainak hozzájárulása a 

karbonil-jelhez nulla. Az epoxi-gyűrű atomjainak nagy része illetve a teljes hozzá kapcsolódó 

fenil gyűrű a hátsó-bal-alsó, negatív hozzájárulású oktánsba esik. A pozitív hozzájárulást adó, 

hátsó-bal-felső  oktánsba  mindössze  1  atom,  az  epoxi-oxigén  esik,  az  is  elég  közel  a 

koordináta-tengelyhez,  tehát  hozzájárulása kicsi.  Az oktáns szabály erre  az elrendezésre  – 

(2R,3S) konfiguráció – negatív előjelű karbonil CD-sávot állapít meg, mivel az atomok nagy 

többsége  a  hátsó-bal-alsó,  negatív  oktánsban  van.  Így  a  keton-sáv  negatív  előjele 

egyértelműen a (2R,3S) izomer feleslegére utal a keletkezett termékben. 

A  para-helyzetű  szubsztiuens  alkalmazása  a  kalkon  epoxid  fenil  csoportjain 

gyakorlatilag nem változtat a molekula kromofór csoportjainak térállásán és azon a tényen 

sem,  hogy  a  molekula  atomjainak  túlnyomó része  (2R,3S)  konfiguráció  esetén  a  negatív 

oktánsba esik. A (–)-2d és (–)-2e jelű származékok esetében az epoxi gyűrűhöz kapcsolódó 

fenil gyűrűt látták el  para szubsztituenssel (Ph1-Ar1). Ezek a para szubsztituensek a negatív 

oktánsba  esenek,  tovább  növelve  a  negatív  hozzájárulás  súlyát.  Ezen  vegyületeknél  tehát 

szintén  negatív  karbonil  jel  várható  a  kísérleti  CD spektrumban,  azonos  koncentráció  és 

enantiomertisztaság esetén intenzívebb, mint az alapvegyület esetében. A karbonil csoporthoz 

kapcsolódó fenil csoport (Ph2)  para szubsztituense a fenil gyűrű – illetve a jobb hátsó alsó-

felső  oktánsokat  elválasztó  koordinátatengely  –  síkjába  esve  nem járul  hozzá  a  karbonil 

csoport előjeléhez, tehát ez esetekben /(–)-2b,  2c,  2e/ is negatív karbonil jelet várhatunk. A 

fentiekben  elmondottak  szemléltetésére  a  (–)-2d és  (–)-2e vegyületek  oktáns  projekciós 

diagramját a 3.9. ábrán szemléltetem.

3.9. ábra: A (–)-2d és (–)-2e vegyületek oktáns projekciós diagramja. A geometriákat DFT/6-
311++G** szintű számításból kaptam.
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Az enantiomerek  tükörképi  viszonya  miatt  (2S,3R)  abszolút  konfiguráció  esetében 

pozitív  karbonil  sáv  várható  a  szubsztituálatlan  és  a  para-szubsztituált  származékok  CD 

spektrumában is.

A 3.10. és 3.11. ábrákon a 3-as és 4-es katalizátor jelenlétében szintetizált (–)- illetve 

(+)-forgatású származékok kísérleti CD spektrumai láthatók a szubsztituálatlan alapvegyület 

enantiomerjeinek spektrumaival együtt.
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3. 10. ábra: A szubsztituálatlan transz-kalkon epoxid enantiomerek (–)- és (+)-2a, valamint 3-
as katalizátor jelenlétében szintetizált  származékaik – (–)-2b,  2c,  2d és  2e  – kísérleti  CD 
spektruma. (Etanol oldószer, c=5˙10–5M). (Táblázatosan a szubsztituensek).

A 3-as katalizátor jelenlétében szintetizált, (–)-forgatású, szubsztituált kalkon epoxidok 320 

nm körüli  sávjának előjele minden esetben negatív,  (és az összes egyéb sávjaik előjele is 
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megegyezik  a  negatív  forgatású  alapvegyületével),  így  ezen  vegyületek  abszolút 

konfigurációja az oktáns szabály alapján (2R,3S). 

A CD  spektrumban  a  keton  n→π*  átmenethez  tartozó  sáv  minden  származék  esetében 

helyben marad, míg a kisebb hullámhosszaknál jelentkező – valószínűsíthetően a benzoil- és 

fenil- csoport  π→π* átmeneteinek csatolódásából származó – exciton sáv a  p-szubsztituált 

származékok esetében kissé eltolódik a szubsztituálatlan alapvegyületéhez képest. 

A (–)-2b jelű vegyület abszolút konfigurációját röntgen egykristály diffrakciós technikával is 

meghatározták.  A  CD  spektroszkópiás  meghatározással  egybehangzóan  (2R,3S)  abszolút 

konfigurációt állapítottak meg.
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3. 11. ábra: A szubsztituálatlan transz-kalkon epoxid enantiomerek (–)- és (+)-2a, valamint 4-
es  katalizátor  jelenlétében  szintetizált  származékaik  (+)-2a,  2b,  2e,  és  2f kísérleti  CD 
spektruma. (Etanol oldószer, c=5˙10–5M). (Táblázatosan a szubsztituensek).

Az  előzőek  alapján  a  3.10.  ábrán  folytonos  vonallal  feltüntetett  CD  spektrumot,  pozitív 

karbonil jelet adó vegyületek abszolút konfigurációja (2S,3R).
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3.4.2.  A  szubsztituálatlan  (2R,3S)  konfigurációjú  alapvegyület  CD 

spektrumának kvantumkémiai számítása

A  tapasztalati  szabály  alkalmazása  mellett  az  elméleti  számítási  módszerek  is 

segítséget nyújthatnak egy vegyület abszolút konfigurációjának meghatározásához. Lehetőség 

van  egy  feltételezett  abszolút  geometriájú  vegyület  CD  spektrumának  kvantumkémiai 

számítására.  Az  ismert  abszolút  konfigurációra  (AK)  számított  CD  spektrum  előjelei 

összevethetők az ismeretlen abszolút konfigurációjú vegyület mért CD spektrumával, s így 

azonos  előjelek  esetén  a  számítás  alapjául  szolgáló  abszolút  konfiguráció  igazolódott, 

ellentétes előjelek esetén pedig az enantiomer térszerkezet.

A kiroptikai  spektrum  számítása  kis  molekulák  esetén  is  igen  nehéz  feladatnak 

számít. Az elmúlt években komoly erőfeszítések történtek a probléma megoldása érdekében. 

Mára  szemiempirikus,95 ab initio CIS96 (configuration  interaction  singles), RPA97 (random 

phase  approximation), MRCI98 (multireference  configuration  interaction), CC99 (coupled 

cluster), TD-DFT100 (time-dependent-DFT)  módszerrel  is  számítható  a  CD  spektrum. A 

legújabb kutatások szerint nagyon fontos a rezgési effektusok figyelembe vétele a számítások 

során.101,102

A  3.4.1.3.  alfejezetben  beszámoltam  a  (2R,3S)-2a alapvegyület  domináns 

konformerének  kvantumkémiai  számítások  segítségével  való  megállapításáról,  annak 

geometria optimálásáról. A geometria optimálást követően a molekulák abszorpciós és CD 

spektrumait  (TD-DFT) módszerrel  számítottam, a geometria optimálással azonos bázist  és 

funkcionált  használva  (B3LYP  funkcionál,  Pople-féle  6-311++G**-bázis). 

Összehasonlításképp  elvégeztem  a  CD  spektrum  számítását  RI-CC2  (másodrendű  csatolt 

klaszter)  módszerrel  is,  aug-cc-pVDZ  bázisban.  A  számítások  a  Gaussian  ’03  és  a 

TURBOMOLE programcsomagok segítségével készültek. 

 (A TD-DFT számítást Dr. Kállay Mihály, a BME Fizikai Kémia és Anyagtudomány 

tanszék  adjunktusa,  az  RI-CC2 számítást  Dr.  Thorsten  Metzroth,  posztdoktori  ösztöndíjas 

végezte. A számítás eredményeinek feldolgozását, kiértékelését, a spektrumok szimulációját 

én végeztem). 

A 3.12. és 3.13. ábrákon a TD-DFT és RI-CC2 számításokból kapott rotátorerősségek, 

illetve az abból szimulált  CD spektrumok kísérleti  CD spektrummal való összehasonlítása 

látható.  (A CD spektrum számításához  felhasznált  összefüggések a  2.  számú függelékben 

találhatók).
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3.12. ábra: A (2R,3S)-2a vegyület TD-DFT módszerrel számított CD spektruma, illetve a (–)-
2a vegyület kísérleti CD spektruma.
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3.13. ábra: A (2R,3S)-2a vegyület RI-CC2 módszerrel számított CD spektruma, illetve a (–)-
2a vegyület kísérleti CD spektruma.
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A (2R,3S)  abszolút  konfigurációjú  alapvegyületre  számított  karbonil  sáv  (legalacsonyabb 

gerjesztési  energiájú  átmenet)  előjele  mindkét  számítási  módszer  esetében  negatívnak 

adódott.  Emellett  az  RI-CC2 módszerrel  számított  CD spektrum kiváló  egyezést  mutat  a 

negatív  karbonil  jelet  szolgáltató  –  oktáns  szabály  alapján  (2R,3S)  konfigurációjúnak 

feltételezett – (–)-2a vegyület kísérleti CD spektrumával. A kvantumkémiai számítások tehát 

megerősítik a tapasztalati szabály alapján megállapított abszolút konfigurációt.

3.5. Összefoglalás

A  disszertáció  harmadik  részében  aszimmetrikus  epoxidáció  termékeként  kapott 

transz-kalkon epoxidok abszolút konfigurációjának meghatározását végeztem el a karbonil 

csoport  n→π*  átmenetére  vonatkozó  oktáns  szabály  alapján.  A  tapasztalati  szabály 

alkalmazásával  kapott  abszolút  konfiguráció  megegyezett  az  egykristály  diffrakciós 

mérésekből megállapított eredménnyel. Az abszorpciós és CD spektrumban jelentkező sávok 

asszignációjához  TD-DFT számításokat  végeztem, melynek eredménye az exciton szabály 

alkalmazhatóságát  nem  támasztotta  alá.  A CD  spektrum  számítását  TD-DFT és  RI-CC2 

szinten  is  elvégeztem.  A kvantumkémiai  számítások  megerősítették  a  tapasztalati  szabály 

alapján  megállapított  abszolút  konfigurációt.  A TD-DFT számítás  eredményeképp  kapott 

spektrum alakja hasonló volt  a kísérleti  úton nyert  spektruméhoz, míg a CC2 számításból 

kapott CD spektrum kiváló egyezést mutatott a mért spektrummal.

4 .ÖSSZEFOGLALÁS A DISSZERTÁCIÓHOZ

Doktori  értekezésemben  olyan  molekulák  elektrongerjesztési  spektroszkópiai 

jellemzését végeztem el, melyek egy adott folyamatban jelzőmolekula szerepét töltik be. A 

kísérleti eredményeket elméleti számításokkal egészítettem ki. 

A dolgozat első fejezetében optikai szenzorokban fiziológiásan fontos kismolekulák 

enantiomerjeinek  megkülönböztetésére  potenciálisan  alkalmazható  gazdamolekulák 

szerkezeti és komplexképzési sajátosságait jellemeztem stacionárius elektronspektroszkópiai 

módszerek segítségével. 

Stacionárius abszorpciós, fluoreszcencia és CD spektroszkópiai mérések segítségével 

jellemeztem egy királis,  kromogén kalix[4]korona-6-éter gazdamolekula fenilglicinol és  α-

metilbenzil amin enantiomerekkel való komplexképzési reakcióját. A két lépéses (protoncsere, 

komplexképzés) reakció egyensúlyi állandóit, illetve a gazdamolekula komplex formájának 
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spektrumát a teljes abszorpciós spektrumtartományra vonatkozó iterációs spektrumillesztési 

módszerrel határoztam meg, Quattro pro 11 program segítségével.

Az 1.B. fejezetben CD spektroszkópiai mérések és szemi-empírikus kvantumkémiai 

számítások  segítségével  megállapítottam  egy  igen  flexibilis  ciklohexán  alapú  királis 

fluoreszcens gazdamolekula abszolút konfigurációját.

Az  első.  fejezet  eredményei  hasznosíthatók  lehetnek  optikai  szenzorokban 

fiziológiásan fontos kismolekulák felismerésére használatos gazdamolekulák tervezésénél. 

Az értekezés második fejezetében esetlegesen fluoreszcens próbaként alkalmazható 

indolinszármazékok  különböző  oldószerekben  bekövetkező  fluoreszcencia  kioltási 

mechanizmusainak felderítését tűztem ki célomul. Ezen vegyületek esetében a fluoreszcencia 

lecsengési  dinamika  megértése  nagymértékben hozzájárulhat  a  próbaként  való  alkalmazás 

előmozdításához.  Stacionárius fluoreszcencia,  időkorrelált egy-foton számlálás és tranziens 

abszorpciós mérések segítségével meghatároztam a vegyületek különböző oldószerekben és 

oldószerkeverékekben  mérhető  fotofizikai  paramétereit,  illetve  vízben  a  fotoionizációs 

kvantumhatásfokokat. A ciano-szubsztituált vegyületek vizes oldatában fellépő igen hatékony 

fluoreszcencia kioltásra a kísérleti  eredmények alapján magyarázatot szolgáltattam, melyet 

elméleti  számításokkal  is  alátámasztottam.  A  ciano-szubsztituált  vegyületek 

fluoreszcenciájának  vízre  való  érzékenysége  egy  gerjesztett  állapotú  ütközéses  komplex 

létrejöttével  magyarázható,  melyet  a  ciano-csoport  és  az  oldószer  hidroxilcsoportja  közti 

hidrogénkötés stabilizál.

A második fejezet  eredményei  a  biológiai  rendszerekben alkalmazható vízérzékeny 

fluoreszcens próbák tervezésénél hasznosíthatók. 

A harmadik fejezetben aszimmetrikus szintézis termékeként keletkező  transz-kalkon 

epoxidok  abszolút  konfigurációjának  meghatározását,  CD  spektrumainak  kvantumkémiai 

számítások  segítségével  való  értelmezését  illetve  CD spektrumuk  modern  kvantumkémiai 

számítási módszerekkel való számítását mutattam be.

A  harmadik  fejezet  eredményei  alapján  a  transz-kalkon  epoxidok  abszolút 

konfigurációja  rutinszerűen  meghatározható,  mely  a  szintetikus  munka  eredményeinek 

kiértékelését  meggyorsítja.  Végül  eredményeim  jellemzik  a  CD  spektrum  korszerű 

kvantumkémiai módszerekkel való számításának teljesítőképességét, megbízhatóságát.
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FÜGGELÉK

1. számú függelék: Az (R)-CX királis primer aminokkal két lépésben lejátszódó 

komplexképződésének egyensúlyi állandói

F1.1. táblázat: Az (R)-CX gazdamolekula metilbenzil-amin és fenil-glicinol enantiomerekkel 
való reakciójának az egymást követő protoncserére és komplexképzésre vonatkozó K1 és  K2 

egyensúlyi  állandói  egy hullámhosszon (642 nm) a legkisebb hibanégyzetek módszerének 
felhasználásával tett becslés alapján.

Oldószer Gazdamolekula Vendégmolekula K1 [10-4] K2 [105 M-1]

Aceton (R)-CX

(R)-MBA (2,4) (0,16)
(S)-MBA (2,5) (4,2)
(R)-FGO (0,72) (0,39)
(S)-FGO (0,59) (0,85)

Acetonitril (R)-CX (R)-MBA (6,2) (0,18)
(S)-MBA (6,5) (1,5)

107



2. számú függelék: UV-látható abszorpciós és CD spektrumok számítása

A kvantumkémiai  számítások  megadják  az  egyes  átmenetekhez  tartozó  gerjesztési 

energiákat,  oszcillátor  erősségeket  és  rotátor  erősségeket.  Ezek  ismeretében  szimulált 

abszorpciós  és  CD  spektrumot  számítottam.  A  számításhoz  felhasznált  alapvető 

összefüggéseket a következőkben ismertetem.

Az UV-látható abszorpciós spektrumok számítása a következő összefüggések alapján történt.

Egy adott elektronátmenetre vonatkozó oszcillátor erősség és a számított spektrumban a hozzá 

tartozó sáv alatti terület közti összefüggés:103

A
eN
cmf

A

e ⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅
= 2

2
0 10ln4 ε

, (F2.1)

ahol f a számított oszcillátor erősség,

∫= ννε ~)~( dA  a  görbe  alatti  terület,  amennyiben  az  abszorpciós  koefficienst  ábrázoljuk a 

hullámszám függvényében.

A tört értéke pedig 3

2
910319,4

dm
cmmol ⋅⋅ − .

A spektrumsávokat ezek után Gauss-görbékkel közelítettem az (F2.2) egyenlet alapján:
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π
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ahol az egyes paraméterek jelentését az F2.1. ábrán szemléltetem ( 00 =y  esetben).
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F2.1. ábra: a Gauss függvény paraméterei.

Alkalmazva az abszorpciós sáv esetére az (F2.2) egyenletet, az (F2.3) összefüggéshez jutunk:

2
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⋅
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c

ef
νν

π
νε , (F2.3)

ahol Γ1/2 a félértékszélesség, amit McCann és Stephens közleménye alapján104 minden esetben 

0,2  eV-nak  (1613  cm–1)  vettem  (mind  az  abszorpciós,  mind  a  CD  spektrum  számítása 

esetében).

cν~ az adott átmenethez (oszcillátor erősséghez) tartozó gerjesztési energia hullámszámban,

ν~  pedig a független változó (hullámszám, cm–1-ben).

A CD  spektrum  számítása során  hasonlóképp  jártam  el,  mint  az  abszorpciós  spektrum 

esetében.  A CD-sávgörbe alatti  terület  és  a  rotátorerősség (R)  közt  az (F2.4)  összefüggés 

írható fel.105 

∫
∆⋅= − ν

ν
νε ~

~
)~(10297,2 39 dRCGS , (F2.4)

ahol  R a  kvantumkémiai  számítás  eredményeképp  kapott  rotátorerősség, 

Gcmesuerg /10 40 ⋅⋅−  (CGS) egységben. 
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A  rotátorerősséget  a  Gaussian  ’03  program  a  Debye-egység  (

mCcmesuD ⋅⋅=⋅= −− 3018 1034,310 )  és  a  Bohr-magneton  (

TJGerg /10927,0/10927,0 2320 −− ⋅=⋅ ) szorzatának többszöröseként adja meg.

(A rotátorerősség SI mértékegysége: 1 TJmC /⋅⋅ , CGS14103 ⋅ egységnek felel meg).

Gauss-görbével közelítve a CD-sávot,  a  rotátorerősség és a gerjsztési  energia ismeretében 

(adott sávfélértékszélességet használva) a CD sáv intenzitásmaximuma ( maxε∆ ) az (F2.5), a 

CD sáv többi pontja pedig az (F2.6) összefüggésből106 számítható.

max
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ahol max
~ν  a gerjesztési energia hullámszámban,

2/1Γ pedig a sáv félértékszélessége (szintén hullámszámban).
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ahol ν~ az aktuális hullámszám,

ν~∆  a Gauss-görbe sávszélességének fele eyy /max= -értékénél, amely a sávfélértékszélesség 

(Γ1/2) 0,6-szorosa.
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3. számú függelék: 

Az MI és CMI különböző oldószerkeverékekben mért fluoreszcencia élettartamai, valamint  

az MI vízben, a CI és CMI etanolban, különböző hőmérsékleteken mért fluoreszcencia 

élettartamai.

F3.1.  táblázat:  Az MI és  a  CMI különböző arányú víz-etanol  oldószerkeverékekben mért 
fluoreszcencia élettartamai. (2.8. ábrához)
A víz térfogattörtje a víz-
etanol oldószerkeverékben

MI fluoreszcencia élettartam 
(τ)

CMI fluoreszcencia élettartam 
(τ)

1 (víz) 0,50 ns, χ2=1,14 0,17 ns, χ2=1,3
0,9 0,60 ns, χ2=1,21 0,18 ns, χ2=1,28
0,7 1,11 ns, χ2=1,48 0,195 ns, χ2=1,28
0,5 3,85 ns, χ2=1,30 0,23 ns, χ2=1,02
0,3 5,75 ns, χ2=1,18 0,325 ns, χ2=1,44
0,1 7,24 ns, χ2=1,44 0,55 ns, χ2=1,15
0 (etanol) 7,14 ns, χ2=1,54 0,82 ns, χ2=1,41

F3.2.  táblázat:  A  CMI  különböző  arányú  víz-acetonitril  oldószerkeverékekben  mért 
fluoreszcencia élettartamai. (2.9. ábrához)
A víz térfogattörtje a víz-
acetonitril 
oldószerkeverékben

CMI fluoreszcencia élettartam 
(τ)

A víz móltörtje a víz-
acetonitril 
oldószerkeverékben

1 (víz) 0,18 ns, χ ²=1,58 1
0,9 0,09 ns, χ ²=1,58 0,96325
0,7 0,19 ns, χ ²=1,24 0,87173
0,5 0,22 ns, χ ²=1,07 0,74442
0,3 0,43 ns, χ ²=0,95 0,55522
0,1 1,04 ns, χ ²=1,28 0,244508
0,05 1,75 ns, χ ²=1,04 0,132925
0 (acetonitril) 3,61 ns, χ ²=1,48 0

F3.3.  táblázat:  A  CMI  különböző  arányú  etanol-acetonitril  oldószerkeverékekben  mért 
fluoreszcencia élettartamai. (2.9. ábrához)
Az etanol térfogattörtje az 
etanol-acetonitril 
oldószerkeverékben

CMI fluoreszcencia élettartam 
(τ)

Az etanol móltörtje az etanol-
acetonitril 
oldószerkeverékben

1 (etanol) 0,82 ns, χ2=1,41 0
0,9 0,84 ns, χ2=1,01 0,0909
0,7 0,945 ns, χ2=1,30 0,2784
0,5 1,05 ns, χ2=1,16 0,4738
0,3 1,48 ns, χ2=1,18 0,6775
0,1 2,46 ns, χ2=1,17 0,8901
0 (acetonitril) 3,61 ns, χ2=1,48 1
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F3.4. táblázat: Az MI különböző hőmérsékleteken mért fluoreszcencia élettartamai vízben. 

(2.11. ábrához)

Hőmérséklet Az MI fluoreszcencia élettartamai (τ) vízben
10°C (283K) 0,66 ns
15°C (288K) 0,55 ns
20°C (293K) 0,43 ns
25°C (298K) 0,38 ns
30°C (303K) 0,265 ns

F3.5. táblázat: A CI különböző hőmérsékleteken mért fluoreszcencia élettartamai etanolban. 

(2.11. ábrához)

Hőmérséklet A CI fluoreszcencia élettartamai (τ) etanolban
  5°C (278K) 1,37 ns
10°C (283K) 1,26 ns
15°C (288K) 1,17 ns
20°C (293K) 1,10 ns
25°C (298K) 1,03 ns
30°C (303K) 0,90 ns
35°C (308K) 0,80 ns

F3.6. táblázat: A CMI különböző hőmérsékleteken mért fluoreszcencia élettartamai etanolban. 

(2.11. ábrához)

Hőmérséklet A  CMI  fluoreszcencia  élettartamai  (τ) 
etanolban

  5°C (278K) 1,10 ns
10°C (283K) 1,01 ns
15°C (288K) 0,96 ns
20°C (293K) 0,90 ns
25°C (298K) 0,83 ns
30°C (303K) 0,77 ns
35°C (308K) 0,71 ns
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