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Bevezetés

Doktori  értekezésem  olyan  molekulák  vizsgálatáról  szól,  amelyek  valamely 
folyamatban  jelzőmolekula  szerepét  töltik  be.  Vizsgálatukhoz  elektrongerjesztési 
spektroszkópiai  módszereket  alkalmaztam, melyek kiegészítéseképp kvantumkémiai 
számításokat végeztem.

Az  enantioszelektív  komplexképzésen  és  optikai  jelenségek  (UV-látható 
abszorpció,  fluoreszcencia  kioltás  stb.)  mérésén  alapuló  analitikai  rendszerekben 
potenciálisan  alkalmazható  szenzormolekulák  tervezése,  szintézise,  spektroszkópiai 
vizsgálata, majd a szenzor kivitelezése napjainkban a tudományos kutatásban az egyik 
fő  irányvonal.  A disszertáció  első  részében  két  –  a  királis  felismerő  és  optikai 
jelzőfunkciót  egybeépítő  –  gazdamolekula  komplexképzési  és  szerkezeti 
sajátosságainak  stacionárius  elektrongerjesztési  spektroszkópiai  módszerek 
segítségével végzett vizsgálatát mutatom be. 

A különféle környezeti paraméterek (pl. polaritás, viszkozitás,  víz molekulák 
jelenléte) változására fluoreszcenciájuk drasztikus megváltozásával reagáló molekulák 
az  ún.  fluoreszcens  próbák.  Ezek  pl.  egy  peptidlánc  gerincéhez  kötve  értékes 
információval  szolgálhatnak  a  peptidek,  fehérjék  –  környezeti  hatások  miatt 
bekövetkező – szerkezeti, konformációs és funkcionális változásaival kapcsolatban. Az 
értekezés  második  fejezetében  fluoreszcens  próbaként  alkalmazható 
indolinszármazékok fluoreszcencia kioltási mechanizmusainak felderítését tűztem ki 
célomul.  A  fluoreszcencia  lecsengési  dinamika  megértése  nagymértékben 
hozzájárulhat a próbaként való alkalmazás előmozdításához. A vegyületek fotofizikai 
paramétereinek  megállapításához  különféle  stacionárius,  időfelbontásos  és  lézeres 
technikákat alkalmaztam. 

A kalkonok aszimmetrikus epoxidálási reakciója gyakran használatos különféle 
királis fázistranszfer katalizátorok tesztelésére. A reakció termékeként keletkező királis 
kalkon-epoxidok enantiomertisztasága és kiralitása jellemzi az alkalmazott katalizátor 
királis  indukciós  hatékonyságát,  illetve  támpontot  nyújt  a  királis  indukció 
mechanizmusának  megállapításához.  Emellett  a  transz-kalkon  epoxidok  a 
hatóanyaggyártásban is előfordulnak különféle természetes vegyületek (flavonoidok) 
és gyógyszerhatóanyagok (pl.  Diltiazem) intermedierjeiként.  A harmadik fejezetben 
transz-kalkon epoxidok CD spektroszkópia segítségével végzett abszolút konfiguráció 
meghatározását  és  kvantumkémiai  számítások alapján végzett  spektrumértelmezését 
mutatom be. 

Felhasznált anyagok, vizsgálati módszerek

A BME VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszékén évtizedes hagyománya 
van a szupramolekuláris szenzormolekulák szintézisének, tevezésének. Emellett igen 
intenzíven  kutatott  terület  az  aszimmetrikus  szintézis,  azon  belül  is  a  kettős  kötés 
aszimmetrikus  epoxidációjához  használt  –  különféle  monoszacharid-  és  koronaéter 
egységet  tartalmazó  –  fázistranszfer  katalizátorok  tesztelése.  Az  első  fejezetben 
vizsgált kalixkoronaéter alapú gazdamolekulát, valamint az indolinszármazékokat Dr. 

2



Bitter István kutatócsoportjában szintetizálták. A harmadik fejezetben vizsgált transz-
kalkon  epoxidokat  Dr.  Bakó  Péter  kutatócsoportjában  állították  elő  számomra.  A 
ciklohexán  alapú,  fluoreszcens  gazdamolekula  a  Valenciai  Egyetem  Szerves 
Tanszékén, Dr. Ana Maria Costero laboratóriumában készült. 
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1.  ábra:  az  értekezés  első fejezetében vizsgált  királis  gazdamolekulák:  a)  A királis 
kalix[4]korona-6-éter  /szabványos  nevén  5,17-(2,4-dinitrofenilazo)-25,27-kalix[4](2-
1,1’-bi-2-nafto-korona-6)arén/ (S) enantiomerje [(S)-CX], b) ciklohexán-alapú királis, 
fluoreszcens  gazdamolekula  szabványos  nevén  (dietil  4,5-bisz(3-naftalén-1-il) 
tioureido) ciklohexán-1,2-dikarboxilát) [CHG].

Az  értekezés  első  fejezetében  a  királis,  kromogén  kalix[4]korona-6-éter 
gazdamolekula  (1.a  ábra)  királis  aminokkal  való  komplexképzési  reakciójának 
vizsgálatához ultraibolya-látható abszopciós-, fluoreszcencia- és CD spektroszkópiai 
méréseket  alkalmaztam.  A  gazdamolekula  geometriájának  modellezéshez 
molekulamechanikai (MM) és szemi-empírikus (AM1) számításokat végeztem.

Az első fejezetben vizsgált  CHG molekula és a harmadik fejezetben vizsgált 
transz-kalkon  epoxidok  abszolút  konfigurációjának  meghatározása  CD 
spektroszkópiai  mérések  segítségével  történt.  A  domináns  konformer  (illetve 
konformerek) geometriájának meghatározásához és a CD spektrum asszignációjához a 
nagyobb mólsúlyú, flexibilis CHG molekula esetében molekulamechanikai és szemi-
empírikus,  illetve  a  kisebb,  rigid  kalkon  epoxidok  esetében  DFT  számításokat 
végeztem.

Az  indolinszármazékok  prótikus  oldószerekben  tapasztalható  fluoreszcencia 
kioltási  mechanizmusának  felderítéséhez  a  következő  kísérleti  technikákat 
alkalmaztam:  stacionárius  fluoreszcencia  spektroszkópia,  időkorrelált  egy-foton 
számlálás,  lézeres villanófény fotolízis tranziens abszorpciós detektálással.  Kísérleti 
eredményeim alátámasztására,  az indolinszármazékok és a prótikus oldószerek közt 

3

a) b)



létrejövő  hidrogén-hidas  komplexek  feltételezett  szerkezeteinek  alap-  és  gerjesztett 
állapotára ab initio kvantumkémiai számításokat végeztem.

Új tudományos eredmények 

1.A.  Királis,  kromofór  kalix[4]-korona-6-éter  gazdamolekula  királis  szerves  
aminokkal való komplexképzésének vizsgálata

Az (S)-CX fluoreszcens binaftil csoportot és két 2,4-dinitrofenilazo kromofórt 
tartalmazó  kalix[4]korona-6-éter  gazdamolekula  α-metilbenzilamin  és  fenil-glicinol 
[FGO]  enantiomerekkel  való  komplexképzését  vizsgáltam  aceton  és  acetonitril 
oldószerekben.  Az abszorpciós spektrumok kétlépéses folyamatra utalnak: egy nem 
sztereoszlektív protoncserét komplexképzés követ, mely enantioszelektívnek bizonyult 
(2.  ábra).  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.  A CD  spektrum  UV 
tartományában  a  gazdamolekula  R/S enantiomerje  intenzív  negatív/pozitív  exciton 
coupletet ad, mely a naftalincsoportok 21B3u átmeneteinek csatolódása következtében 
jelentkezik. Az exciton sávpár előjele alapján a gazdamolekula abszolút konfigurációja 
megbízhatóan meghatározható, illetve a sávpár egyéb paramétereiből (valódi couplet-
felhasadás  és  amplitúdó)  a  naftalin  síkok  által  bezárt  szög meghatározható.  A CD 
spektrum látható tartományában a gazdamolekula R/S enantiomerjének pozitív/negatív 
sávja jelentkezik. Vendégmolekula hozzáadására, függetlenül annak kiralitásától egy 
aszimmetrikus  negatív-pozitív/pozitív  negatív  sávpár  jelenik  meg  a  gazdamolekula 
R/S  enantiomerjének  CD  spektrumában,  mely  a  gazdamolekula  deprotonált  és 
komplex formáihoz rendelhető.
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2. 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 
oldatai.
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1.B.  Ciklohexán  alapú  királis,  fluoreszcens  gazdamolekula  CD  spektroszkópiai  
vizsgálata

A dikarboxilát-enantiomerek megkülönböztetésére alkalmas CHG (ciklohexán 
alapú,  királis,  fluoreszcens  gazdamolekula,  l.  1.b.  ábra)  molekula  abszolút 
konfigurációjának meghatározását végeztem el kvantumkémiai számítások, illetve CD 
spektroszkópiai  mérések segítségével.  A gazdamolekula  igen flexibilis,  a  domináns 
konformerek  geometriájának  meghatározásához  molekulamechanikai  és 
szemiempírikus  számításokat  végeztem.  A konformáció analízis  eredményeképp 29 
konformert kaptam, melyek között 24 olyan van, amelynek energiája a legstabilabb 
konformer energiájától kevesebb, mint 3 kcal/mol-lal tér el.  A továbbiakban ezt 25 
(legstabilabb +  24)  konformert  vettem figyelembe.  (Szobahőmérsékleten  az  összes 
molekula 99,4%-át képviselik.) 

A  pozitív  optikai  forgatású  gazdamolekula  CD  spektrumában  a  naftil-
tiokarbamid csoportok elnyelési tartományában egy intenzív exciton sávpár jelentkezik 
(3.a.  ábra).  ZINDO/S  szintű  számításaim  alapján  a  sávpárt  a  naftalingyűrűk  21B3u 

szimmetriájú  gerjesztett  állapotainak  kölcsönhatása  eredményezi.  A gazdamolekula 
abszolút  konfigurációját  az  exciton  kiralitási  szabály  segítségével  határoztam meg, 
mely (1S,2S,4S,5S) abszolút konfiguráció esetén – a csatolódó gerjesztett állapotokhoz 
tartozó  elektronátmenetek  átemeneti  dipólusmomentum  vektorainak  torziószöge 
alapján (3.b.ábra) – mind a 25 konformerre negatív exciton coupletet állapít meg. Így a 
negatív  exciton  jelet  szolgáltató  (+)-CHG molekula  abszolút  konfigurációja 
1S,2S,4S,5S.
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3. ábra: a) A (+)-CHG kísérleti CD spektruma. b) A csatolódó gerjesztett állapotokhoz 
tartozó  gerjesztések  átmeneti  elektromos  dipólusmomentum  vektorainak  relatív 
helyzete,  és  az  általuk  bezárt  torziószög  az  (1S,2S,4S,5S)-CHG molekula  MM 
számításból kapott legstabilabb konformerjén szemléltetve. 

2. Ciano-metil-indolin és analogonjainak fluoreszcencia lecsengési dinamikája

A disszertáció második fejezetében az indolin és három indolinszármazék (l. 4. 
ábra)  fotokémiai  és  fotofizikai  vizsgálatát  végeztem  el  különféle  polaritású  és 
protondonáló képességű oldószerekben és oldószerkeverékekben. 
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4. ábra: A vizsgált indolinazármazékok szerkezeti képlete.

Időkorrelált egy-foton számlálás mérések segítségével megállapítottam a négy 
vegyület fluoreszcencia élettartamait n-hexán, acetonitril és etanol oldószerekben. A 
ciano-  szubsztituált  vegyületek  estében  etanol  oldószerben  fluoreszcencia  kioltást 
tapasztaltam. Ugyanezekben az oldószerekben stacionárius fluoreszcencia és tranziens 
abszorpciós  mérések  segítségével  megállapítottam  a  vegyületek  fluoreszcencia-  és 
triplett  képződési  kvantumhatásfokait.  A  kapott  adatokból  számítottam  a  belső 
konverziós kvantumhatásfokokat és az egyes fotofizikai  dezaktiválódási folyamatok 
sebességi együtthatóit (összehasonlításukat az 5. ábra mutatja).
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5.  ábra:  Az  egyes  dezaktiválódási  folyamatokra  vonatkozó  sebességi  együtthatók 
összehasonlítása.

Kísérleti eredmények különböző oldószerekben és oldószer-elegyekben
A  ciano-szubsztituált  molekulák  belső  konverziós  sebességi  együtthatói 

etanolban  egy  nagyságrenddel  nagyobbnak  adódtak,  mint  acetonitrilben  és  n-
hexánban.  A meghatározott  fotofizikai  paraméterek  összehasonlítása  alapján  az  N-
metilezés gyakorlatilag nem változtat a fotofizikai paramétereken. 

Összehasonlítva  a  különböző  polaritású  és  protondonáló  képességű 
oldószerekben  (propilén-karbonát,  acetonitril,  terc-butanol,  2-propanol,  metanol, 
etilén-glikol) mért fluoreszcencia élettartamokat megállapítható, hogy a kioltás csak 
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(hidroxil  csoportot  tartalmazó)  hidrogén-hidas  kötés  kialakításához  a  hidrogén-
pillératomot szolgáltatni képes oldószerekben számottevő.

Vízben a  ciano-szubsztituenst  nem tartalmazó vegyületek fluoreszcenciája  is 
kioltódik  (élettartamuk  egy  nagyságrenddel  csökken  a  szerves  oldószerekben  mért 
értékekhez  képest).  A  ciano-szubsztituenst  tartalmazó  vegyületek  fluoreszcencia 
élettartama  vízben  két  nagyságrenddel  csökken  a  szerves  oldószerekben  mért 
értékekhez viszonyítva. 

Különböző  hőmérsékleten  mérve  a  fluoreszcencia  élettartamokat, 
meghatároztam  az  egyes  oldószerekben  fellépő  kioltási  folyamatok  aktiválási 
energiáját. Ez az indolin és az N-metil-indolin esetében 32-33kJ/mol vízben, a CI és a 
CMI etanolos oldatára vonatkozóan jóval  kisebb érték, mindössze 10-12 kJ/mol.  A 
különbség  arra  utal,  hogy  a  ciano-szubsztituált  és  a  ciano  szubsztituenst  nem 
tartalmazó molekulák esetében bekövetkező kioltási folyamatok eltérő jellegűek.

A  különböző  arányú  etanol-víz,  etanol-acetonitril,  víz-acetonitril 
oldószerkeverékekben mért fluoreszcencia élettartamok megerősítették, hogy a CI és a 
CMI esetén  bekövetkező kioltási  folyamatok  azonosak,  a  MI  és  ciano-szubsztiuált 
vegyületek esetében bekövetkező kioltási folyamatok pedig különbözőek. Ugyanakkor 
a ciano-szubsztituált származékok esetében vízben és etanolban bekövetkező kioltási 
folyamat  hasonlóságára  utaltak.  Az  adatok  Stern-Volmer  reprezentációja  a  ciano-
szubsztituált vegyületek esetében a vízben és etanolban bekövetkező kioltás dinamikus 
jellegére utal.

Tranziens  abszorpciós  mérések  segítségével  meghatároztam  az  egyes 
vegyületek hidratált elektron képződési (fotoionizációs) kvantumhatásfokait. A ciano-
szubsztituens nélküli molekulák esetén számottevő a hidratált elektron képződés, míg 
a ciano-szubsztituált vegyületek esetében elhanyagolható.

Kvantumkémiai számítások. Dezaktiválódási mechanizmusok.
Mindezek alapján két különböző – oldószermolekulák által indukált – kioltási 

mechanizmust feltételeztem.
A ciano-szubsztituenssel rendelkező vegyületek esetében (vízben és etanolban) 

a kioltás az oldószer és az oldott anyag molekulája közt kialakuló (CN-HO) hidrogén 
kötés képződésére vezethető vissza. A másik mechanizmus, mely a ciano-szubsztiuens 
nélküli  vegyületek  vízben  lejátszódó  kioltására  vonatkozik,  az  oldott  anyag 
fotoionizációján (hidratált elektronok képződésén) alapul. 

Kvantumkémiai  számításokat  végeztem  a  MI  és  a  CMI  vízzel  és  etanollal 
képzett hidrogén-hidas komplexeire alap- és gerjesztett állapotban. Ezek alapján, ha a 
hidrogén kötés pillératomjai a ciano-nitrogén és az oldószer hidroxil-hidrogénje, akkor 
a komplex alap és gerjesztett  állapotban is stabil,  ellenben, ha a hidrogén kötés az 
amino nitrogénen van, a komplex csak alapállapotban stabil. (6. ábra) 
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lineáris szin anti gyűrű-N
gerjesztett állapotban 

STABIL STABIL STABIL NEM stabil

N-H: 2.23 Å N-H: 2.44 Å
O-H: 2.58 Å

N-H: 2.44 Å
O-H: 2.58 Å N-H: 2.16 Å

6. ábra: A víz-CMI komplex DFT/6-311++G** szintű optimálása során talált  stabil 
szerkezetek és jellemzőik.

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  átmenet  valószínűsége  is  nagyobb.  A  CN-HO  kötés  által  stabilizált 
gerjesztett állapotú ütközéses komplex létrejötte tehát a legkézenfekvőbb magyarázat 
az első kioltás esetében.

A  MI  esetében,  a  számítások  alapján,  gerjesztett  állapotban  nincs  stabil 
hidrogén-hidas komplex, így a kioltás magyarázata ez esetben nem az oldószerrel való 
hidrogén kötés kialakulása. A MI első gerjesztett állapota 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 
fotoionizációs dezaktiválódási mechanizmust. 

3. Aszimmetrikus epoxidáció termékeinek abszolút konfiguráció meghatározása
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Szubsztituálatlan, illetve az aromás gyűrűkön különféle orto- és para- helyzetű 
szubsztituenssel  ellátott  transz-kalkon epoxidok abszolút  konfigurációját  határoztam 
meg CD spektroszkópiai módszerrel, a karbonil n→π* átmenetük előjele alapján az 
oktáns  szabály  segítségével.  A  szabály  alkalmazásához  szükséges  a  domináns 
konformerek  molekula-geometriája.  A  konformerek  térbeli  szerkezetét 
molekulamechanikai  számítás  segítségével  végzett  konformáció  analízissel,  majd 
DFT/6-31++G**  szintű  geometria  optimálással  határoztam  meg.  A  konformáció 
analízis  (illetve RI-MP2/TZPP számítás)  szerint  a  szubsztituálatlan alapvegyületnek 
két konformerje van, melyek közül a stabilabb 6 kJ/mol-al kisebb energiájú, mint a 
másik, ami azt jelenti, hogy szobahőmérsékleten nagyjából a molekulák 92%-a veszi 
fel a stabilabb konformációt. (2R,3S)  abszolút konfiguráció esetén az oktáns szabály 
negatív  előjelet  állapít  meg  a  karbonil  sávra  vonatkozóan.  (A  (2R,3S)  abszolút 
konfigurációjú szubsztituálatlan alapvegyületre vonatkozó oktáns projekciós diagram a 
7.a ábrán látható).
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7.  ábra:  a)  A  (2R,3S)  izomer  oktáns  projekciós  diagramja.  b)  A  (2R,3S)-
szubsztituálatlan  transz-kalkon  epoxid  TD-DFT  módszerrel  számított  és  a  (–)-
szubsztituálatlan transz-kalkon epoxid kísérleti CD spektruma.

Az  oktáns  szabály  (2R,3S)  abszolút  konfiguráció  esetében  minden  általam 
vizsgált származékra negatív karbonil sávot állapít meg. Minden (–)-forgatású kalkon 
epoxid  negatív  karbonil  jelet  adott,  tehát  ezek  abszolút  konfigurációja  (2R,3S). 
(Fordítva: Minden (+)-forgatású vegyület pozitív karbonil sávot adott, ezek abszolút 
konfiguráció  (2S,3R)).  TD-DFT  számításokkal  meghatároztam  a  szubsztituálatlan 
transz-kalkon  epoxid  elektronátmeneteihez  tartozó  energiákat,  oszcillátor-  és 
rotátorerősségeket,  s  ezek  alapján  asszignáltam  a  molekula  abszorpciós  és  CD 
spektrumát. A TD-DFT számítások – melyek jól visszaadták a kísérleti spektrumban 
jelentkező CD sávok előjelét (7.b ábra) – nem erősítették meg az exciton kiralitási 
szabály alkalmazhatóságát a CD spektrum alacsonyabb hullámhosszú tartományában 
jelentkező sávokra.
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Tézisek

1.A./1. Abszorpciós mérések alapján a CX gazdamolekula és a királis vendég aminok 
közti  komplexképzési  reakció  két  lépésben  zajlik:  az  első  lépés  egy  nem 
sztereoszelektív protoncsere, ezt követi a komplexképzés [1, 2].

1.A/2.  A  CX  gazdamolekula  fenil-glicinol  enantiomerekkel  való  komplexképzése 
acetonitril oldószerben enantioszelektivitást mutat. [2].

1.A/3.  A  gazdamolekula  királis  binaftil  csoportjának  emissziója  vendég  amin 
hozzáadására nem oltódik ki, illetve a gazdamolekula binaftil csoportjától származó 
CD  jelek  nem  változnak  vendégmolekula  hozzáadására  így  a  vendég  amin  és  a 
gazdamolekula binaftil csoportja közti kölcsönhatás gyenge, kísérleti úton közvetlenül 
nem kimutatható [2]. 

1.B/1.  A  (+)-CHG vegyület  CD  spektrumában  jelentkező  exciton  couplet  a 
gazdamolekula naftil-tiokarbamid csoportjaihoz rendelhető átmenetek csatolódásából 
származik,  mely  átmenet  megfelel  a  naftalin  21B3u szimmetriájú  átmenetének, 
(amelyhez tartozó átmeneti dipólusmomentum vektor a naftalingyűrű hossztengelyével 
párhuzamos) [7].

1.B/2. A (1S,2S,4S,5S)-CHG vegyület MM és AM1 módszerrel kapott 25 legstabillabb 
konformerje esetében a naftalin 21B3u szimmetriájú átmenetének elektromos átmeneti 
dipólusmomentum vektorai negatív torziószöget zárnak be, így (1S,2S,4S,5S)-abszolút 
konfigurációhoz a CD spektrumban negatív exciton couplet tartozik [7].

2/1.  A  ciano-szubsztituenssel  rendelkező  indolinszármazékok  esetében  hidroxil 
csoportot tartalmazó oldószerekben (víz, etanol) a fluoreszcencia élettartam jelentős 
csökkenése, illetve a belső konverziós sebességi együttható nagyságrendi növekedése 
észlelhető – az acetonitrilben és n-hexánban mért értékéhez viszonyítva. A kioltás a 
gerjesztett állapotú molekula ciano-csoportja és az oldószer hidroxil csoportja közti 
hidrogén kötés  létrejöttével,  gerjesztett  állapotban ütközéses  komplex képződésével 
magyarázható. (A megfigyelt folyamat vízben a ciano-szubsztituált  vegyületek igen 
hatékony dezaktiválódását eredményezi) [6].

2/2.  A  ciano-szubsztiuens  nélküli  vegyületek  esetében  vízben  a  fluoreszcencia 
élettartam  egy  nagyságrenddel  rövidebb,  mely  hidratált  elektronok  képződésére 
vezethető vissza [6].

2/3. Az N-metilezés nincs befolyással a vizsgált vegyületek fotofizikai és fotokémiai 
viselkedésére [6].

3/1. Kalkonok aszimmetrikus epoxidálási reakciójában optikailag aktív transz-kalkon 
epoxidok keletkeznek.  Ezen termékek abszolút  konfigurációja  a  CD spektrumból a 
330 nm-nél jelenkező karbonil  n→π* átmenetük előjele alapján, az oktáns szabály 
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alkalmazásával  meghatározható.  Az  aromás  gyűrűkön  alkalmazott  orto-  és  para-
szubsztituensek nem változtatják meg a karbonil sáv előjelét [3, 4, 5].

3/2. Az oktáns szabály (2R,3S) abszolút konfigurációhoz negatív előjelű karbonil sávot 
állapít meg, míg (2S,3R) konfigurációhoz pozitív karbonil sávot [3, 4].

3/3.  A  (2R,3S)  abszolút  konfigurációjú  szubsztituálatlan  transz-kalkon  epoxidra 
végzett  TD-DFT és  RI-CC2 számítások negatív  karbonil  sávot  állapítanak meg.  A 
(2R,3S)-szubsztituálatlan  transz-kalkon epoxidra végzett RI-CC2 számítások alapján 
kapott elméleti CD spektrum minden sávjának előjele megegyezik a negatív optikai 
forgatású szubsztituálatlan transz-kalkon epoxid kísérleti CD spektrumában jelentkező 
sávok előjeleivel [5].

Alkalmazási lehetőségek

A disszertáció  első  fejezetének  eredményei  hasznosíthatók  lehetnek  optikai 
szenzorokban  fiziológiásan  fontos  kismolekulák  felismerésére  használatos 
gazdamolekulák tervezésénél. 

A  második  fejezet  eredményei  a  biológiai  rendszerekben  alkalmazható 
vízérzékeny fluoreszcens próbák tervezésénél hasznosíthatók. 

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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