
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

 

Kémia Doktori Iskola 

 

 

Egyes reprezentatív gazda–vendég komplex képződését 

befolyásoló fontosabb tényező termodinamikai vizsgálata 

 

 

PhD értekezés tézisei 

 

 

Li Yin 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kunsági-Máté Sándor 

egyetemi docens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉCS, 2014 

 



1 
 

1. Bevezetés 

A koronaéterek és a kalixarének olyan makrociklusos molekulák, melyek nemkovalens 

kölcsönhatáson keresztül, úgy mint a kation-dipólus kölcsönhatás, hidrogénkötés vagy a  

kölcsönhatás, képesek a kationokkal, az anionokkal és a semleges töltésű részecskékkel is 

komplexet képezni. Az elmúlt két évtized során jelentős számú közlemény született kémiai 

szenzorként való alkalmazhatóságukról, miközben számos új származékukat szintetizálták. 

Mindezek ellenére a kémiai szenzorként való alkalmazhatóságukat befolyásoló paraméterek, 

mint a molekulaszerkezet, az üregméret és -alak, valamint az oldószerhatás szerepe még mindig 

nem tisztázott. A felhasználhatóság szempontjából fontossá vált e gazdamolekulák 

vendégmolekulák felé mutatott érzékenységének és szelektivitásának vizsgálata. 

Munkám során számos olyan tulajdonságot vizsgáltam, amelyek a szintetizált 

gazdamolekulák és a vendégmolekulák közötti kölcsönhatást befolyásolják, úgymint a 

gazdamolekula vázának flexibilitása, az oldószerhatás, a vendégmolekula szolvatációs héja, 

illetve az átmenetifém ionok gazdamolekulára gyakorolt fluoreszcencia kioltása. Mindezek 

mellett kutatásom biológiai szempontból fontos kölcsönhatás esetén az oldószerhatás 

vizsgálatára is kiterjedt. 

2. Célkitűzések:  

1. Modell vegyületnek két koronaétert választottunk, a dimetil-piridino-18-korona-6 étert (1) 

és dimetil-diketo-piridino-18-korona-6 étert (2). A (2) molekulában jelenlevő karbonil 

csoportok miatt annak váza kevésbé flexibilis mint az (1) molekuláé. E molekulák K+-ionnal 

alkotott komplexei megfelelő modellként szolgálnak gazda–vendég  kölcsönhatások esetén 

a gazdamolekula flexibilitásának komplexképződésre gyakorolt hatásának 

tanulmányozására. 

 

1. ábra M2P18C6 (1) és M2K2P18C6 (2) molekulák szerkezete 
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2. Habár, az alkoholok általános oldószerek, komplexképzésre gyakorolt hatásukat eddig nem 

vizsgálták szisztematikusan. Így tehát érdemes vizsgálni az oldószer tulajdonságai és a 

komplexképződés termodinamikai tulajdonságai közötti kapcsolatot. Munkám során az 

oldószerhatás vizsgálatát primer alkoholok esetében végeztem, az (1) koronaéter K+ és Na+ 

ionokkal való komplexképződése esetén. 

3. Az oldószerhatás szerepét egy biológiailag fontos kölcsönhatás esetén vizsgáltuk. Az 

ochratoxin A (OTA) (3) egy olyan kumarin származék, mely képes erőteljesen kötődni 

egyes fehérjékhez, így számos toxikus hatással bír, mint nefrotoxicitás, hepatotoxicitás, 

neurotoxicitás, teratogenitás és immunotoxicitás. Az OTA és a humán szérum albumin 

(HSA) kölcsönhatás erősségét jelző log K  értéke 6 feletti is lehet. Mivel az etanol 

általánosan használatos a hidrofób gyógyszerhatóanyagok oldószereként, a 

fehérje-ligandum kölcsönhatásra gyakorolt hatása sokak figyelmét felkelti. Ezért az etanol 

OTA-HSA kölcsönhatásra gyakorolt hatása megfelelő modellként szolgálhat bioaktív 

molekulák oldószerhatástól (is) függő komplexképzési folyamatainak jobb megértéséhez. 

 

2. Ábra Az ochratoxin A szerkezete (3) 

4. Folyadékfázisban a gazda- és a vendégmolekulák a körülöttük lévő oldószer molekulák által 

szolvatáltak. A gazda- és a vendégmolekula komplexképzését meg kell előznie egy 

deszolvatációs folyamatnak, mely utóbbi fontos szerepet játszik a gazdamolekula 

vendégmolekula felé mutatott szelektivitásában. Jelen munkában a kölcsönható részecskék 

deszolvatációjának hatását tanulmányoztam különös tekintettel a (4) rezorcinarén és (5) 

kavitand származékának alkálifém ionokkal szembeni érzékenységére és szelektivitásra.   

 

3. ábra A (4) rezorcinarén és (5) kavitand szerkezete 
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5. Környezeti kémiai, analitikai és biokémiai szempontból az átmenetifém ionok kimutatása 

nagy gyakorlati jelentőséggel bír. A fluoreszkáló molekulák és átmenetifém ionok 

kölcsönhatása során az átmenetifém ionok által előidézett fluoreszcencia kioltás gyakran 

megfigyelhető jelenség. Ennek ellenére igen kevés munka foglalkozik az átmenetifém ionok 

ezen hatásával. Munkám során arra a fluoreszcencia kioltási mechanizmusra helyeztem a 

hangsúlyt, melyet néhány átmenetifém ion egy új, nemrégiben elsőként szintetizált 

(6) ’mély’ szerkezetű kavitandra gyakorol. 

 

4. ábra A ’mély’ kavitand származék szerkezete 

3. Módszerek 

1. Egyensúlyi állandó számítása 

A titrimetriás módszert UV/Vis és fluoreszcencia spektroszkópiai mérések mellett 

alkalmazva az egyensúlyi állandó (Log K) meghatározható. A különböző sztöchiometriák 

modellezése és az adatok kiértékelése a HyperQuad 2006 nem-lineáris illesztőprogram 

felhasználásával történt. 

2. A termodinamikai paraméterek meghatározása 

A termodinamikai paramétereket a van’t Hoff egyenletet használva határoztuk meg, 

melynek során a kísérleti adatokra illesztett egyenes tengelymetszete az entrópia változást 

(S), meredeksége pedig az entalpia változást (H) adja meg.
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3. Elméleti számítások 

A termodinamikai tulajdonságok molekuláris szintű értelmezése céljából optimalizált 

geometriát és rezgési spektrumot számítottunk az Austin Model 1 (AM1) szemiempirikus 

módszer felhasználásával a HyperChem 7.5 programcsomaggal. 

4. A „sphere of action” kioltási modell 

A modell szerint a gerjesztett fluorofór adott sugarú gömbön belüli környezetében a kioltás 

valószínűsége azonos. A „spere of action” modellt a következő egyenlet írja le: 

 0
Aexp( N [ ]) 1 [ ]D

I
V Q K Q

I
       

4.   Eredmények 

1. A koronaéter alapváz flexibilitásának hatását a molekula K+ ionnal való komplexképzésére 

– metanol oldószerben – UV/Vis spektroszkópiai módszer felhasználásával 

tanulmányoztam. Az eredmények alapján a K+ ionnal való komplexképződés során a 

“flexibilis” koronaéter (1) esetén az entrópia csökken, míg a “merev” koronaéter (2) esetén 

az entrópia növekszik. Kvantumkémiai számítások azt mutatják, hogy a rezgési 

entrópiajárulék meghatározó a fent leírt entrópiaváltozásokban. A komplexképzési 

tulajdonságokban tapasztalt különbségek tehát az eltérő rezgési entrópiaváltozásokra 

vezethetők vissza. 

2. A koronaéter (1) illetve alkálifém ionok (Na+ és K+) közötti kölcsönhatást különböző 

alkohol oldószerekben (metanol, etanol és propán-1-ol) UV spektroszkópiai módszerrel 

tanulmányoztam. Az eredmények azt mutatják, hogy mind az (1)–Na+ és (1)–K+ 

komplexek esetén a stabilitási állandó az oldószer permittivitásával együtt nő. A 

termodinamikai paraméterek és az alkalmazott oldószerek permittivitása között a 

következő összefüggéseket találtam. A komplexképződés szempontjából az oldószer 

permittivitásának csökkenésével az entalpia kedvezőtlen, míg az entrópia kedvező 

irányban változik. E jelenség megértésére, kétlépéses komplexképződési modellt 

feltételeztem: első lépésben klasszikus hidrofób kölcsönhatást, míg a második lépésben 

nem-klasszikus hidrofób hatást vettem figyelembe. Metanol, etanol, propán-1-ol irányban 

csökken mind az oldószer hidrofilitása, mind a szabaddá váló oldószermolekulák száma. 

Előbbi eredményeként, a komplexképződés során a klasszikus hidrofób hatás fontosabb 
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szerepet játszik mint a nem-klasszikus hidrofób hatás. A komplexképződés propán-1-ol 

esetében legnagyobbrészt entrópia kontrollált folyamat. 

3. Etanolnak az OTA (3)–HSA kölcsönhatásra gyakorolt hatását PBS pufferoldatban Raman 

spektroszkópiai és steady-state flureszcencia spektroszkópiai módszerekkel vizsgáltam. A 

Raman spektrumok azt mutatják, hogy az OTA HSA-hoz való kötődése után, a triptofán 

fehérjealkotó aminosav mikrokörnyezetének hidrofobicitása nő. A fluoreszcencia mérések 

eredményei alapján az etanol molekulák jelenléte az OTA HSA-hoz való kötődésére 

kedvezőtlenül hat. A termodinamikai vizsgálatok arra utalnak, hogy amint az etanol 

koncentráció növekszik, az OTA HSA-hoz való kötődése entrópia kontrollált folyamat 

helyett entalpia kontrollált folyamattá válik. A megfigyelhető entalpia-entrópia 

kompenzáció érvényesnek bizonyult a vizsgált hőmérséklet tartományban. E jelenség 

annak tulajdonítható, hogy a komplexképződésben a meghatározó szerepet játszó 

klasszikus hidrofób hatás helyett a nem-klasszikus hidrofób hatás válik jelentősebbé, tehát 

a tömbfázisban az etanol koncentráció növekedésével kiterjedtebb hidrogénkötéses hálózat 

jön létre. 

4. Rezorcinarén (4) illetve kavitand (5) molekulák alkálifém ionokkal (Li+, Na+, K+ és Cs+) 

való kölcsönhatását metanol oldószerben steady-state fluoreszcencia spektroszkópia 

alkalmazásával tanulmányozva az eredmények azt mutatták, hogy a (4) Li+ és Na+, míg az 

(5) K+ és Cs+ ionokkal képes kölcsönhatásba lépni. A termodinamikai vizsgálatok 

eredménye szerint a (4) gazda molekula Li+ és Na+ ionokkal való komplexképzése az 

entalpiaváltozás miatt kedvezményezett, míg az (5) gazda  molekula K+ és Cs+ ionokkal 

való komplexképzése az entrópia változás miatt preferált. A termodinamikai viselkedésben 

tapasztalt különbség két különböző kötési mechanizmussal magyarázható, előbbi esetben a 

gazdamolekula (4) kelyhében a metanol molekulák által szolvatált Li+ és Na+ ionok 

kötődnek meg, míg az utóbbi esetben, az (5) gazdamolekula deszolvatált K+ és Cs+ ionokat 

köt meg. 

5. A mostanában szintetizált felső peremen tovább épített kavitand molekula esetén (6) a 

fluoreszcencia spektrumban egyes átmenetifém ionok jelenléte esetén tapasztalt kioltást 

steady-state fluoreszcencia spektroszkópia módszerrel tanulmányoztam. Az eredmények 

azt mutatták, hogy Ag+, Cd2+, Cu2+, Fe3+,Cr3+, Hg2+, La3+, Mn2+, Ni2+, Zn2+ és Co2+ ionok 

közül egyedül Fe3+ és Cu2+ mutat jelentős kioltó hatást a kavitand molekula (6) 
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fluoreszcencia emissziós spektrumára. A fluoreszcencia kioltás mechanizmusának 

értelmezésére két modellt vizsgáltam, egyik esetben dinamikus, másik esetben dinamikus 

és sztatikus kioltás egyidejű jelenlétét feltételeztem. A legjobb egyezést az úgynevezett 

“sphere-of-action modell”, tehát a sztatikus és dinamikus kioltás egyidejű feltételezése 

adta. 

5.   Tézispontok 

1. Számos koronaéter származék esetén a molekulaváz flexibilitása jelentős mértékben 

meghatározza ezen gazdamolekulák K+ ionok iránti affinitását illetve a komplexképződés 

termodinamikai paramétereit. Amennyiben a koronaéter flexibilisebb a K+ ionnal való 

komplexképződéshez társítható entrópiaváltozás negatívabb. Kvantumkémiai számítások 

azt mutatják, hogy a rezgési entrópiajárulék meghatározó a fent leírt 

entrópiaváltozásokban.  

2. A koronaéter származékok Na+ and K+ ionokkal képzett komplexeinek stabilitása metanol, 

etanol, illetőleg propán-1-ol oldószer irányban nő. A megfigyelhető entalpia–entrópia 

kompenzáció arra utal, hogy az oldószer hidrofilitásának csökkenésével a klasszikus 

hidrofób effektus válik jelentősebbé a nem-klasszikus hidrofób effektus helyett. 

3. Az etanol képes gátolni az OTA HSA-hoz való kötődését. Az OTA HSA-on való 

megkötődésének folyamata az etanol koncentrációjának növelésével 

entrópia-kontrolláltból entalpia-kontrollálttá válik, melynek feltételezhető oka, hogy a 

tömbfázisban az etanol koncentráció növekedésével kiterjedtebb hidrogénkötéses hálózat 

jön létre. 

4. Rezorcinarén és kavitand alkálifém ionokkal való komplexképzési folyamatában a 

deszolvatációs folyamat meghatározó szerepet játszik. A rezorcinarén Li+ és Na+ ionokkal 

való komplexképzése entalpia-kontrollált, míg a kavitand K+ és Cs+ ionokkal való 

komplexképzése entrópia-kontrollált folyamat – e folyamatok függnek a vendég ion 

különböző mértékű deszolvatációjától. 

5. A Cu2+ és Fe3+ ionok a új ’mély’ szerkezetű kavitand fluoreszcenciájának jelentős kioltását 

képesek eredményezni. A “sphere-of-action” sztatikus kioltás és a dinamikus kioltás 

együttes figyelembevétele bizonyult a legmegfelelőbb modellnek e két ion esetében a 

fluoreszcencia kioltási jelenség elméleti leírásánál.  
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