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l.§ Bevezetés

к lipid molekulák alapvető fontosságúak az élő szer
vezetben, ezért régóta kiterjedt kémiai, fizikai-kémiai 
és fizikai vizsgálatok középpontjában állnak. A. lipid 

molekulák érdekes tulajdonsága az,hogy ezek a molekulák 

egyik végükön hidrofóbak /nera-nedvesedők/, másik végü
kön hidrofilek /nedvesedők/. Röntgen-diffrakciós vizs
gálatokkal kimutatták, hogy vizes közegben a lipidek 

spontán rendezett struktúrákat hoznak létre, к számunk
ra legérdekesebb rendezett lipid struktúra a lipid ket
tősréteg. Ez úgy képzelhető el, mint két egymásra fek
tetett monomolekuláris réteg, melyben a lipid molekulák 

hidrofób végei a rétegek felületére merőlegesen, egymás 

felé fordulva helyezkednek el, és a kettősréteg határfe
lületét a lipid molekulák hidrofil végei alkotják.

к rendezett lipid rétegek biológiai jelentősége abban 

áll, hogy a biológiai membránok /pl. sejtfalak/ szerke
zeti eleme a lipid kettősréteg. Ebben a lipid mátrixban 

fehérjék, enzimek és pigment molekulák kötöttek, melyek 

biokémiai folyamatokban vesznek részt, к biológiai memb
ránokon végzett vizsgálatok kiegészítéséül modellvizsgá- 

latok végezhetőek, ha a két elektrolit oldatot elválasztó 

lipid kettősrétegbe, az un. bimolekuláris lipid membrán
ba, beépítünk bioraolekulákat. Néhány éve, araikor a bimo-
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lekuláris lipid membránokon végzett vizsgálatok álta
lánosan elterjedtek,a vizsgálatok nagy részénél a li
pid membránba beépitett biomolekuláknak szentelték a 

figyelmet. Több laboratóriumban azonban nemcsak a pro
teinekkel, enzimekkel és pigment molekulákkal módosí
tott lipid membránokat kezdték el vizsgálni, hanem 

magát a módositatlan lipid membránt is. Felvetődött 

ugyanis ismételten a kérdés, hogy a lipid membrán va
lóban egy passziv /elektroliteket elválasztó/ fal-e 

csupán, vagy maga is aktiv részese lehet a membránnál 
lezajlódó folyamatoknak.

A. biológiai membránokon keresztüli transzportfolya
matok vizsgálata elsősorban a membránon keresztüli 
ionvezetésre és anyagtranszportra irányul. Általánosan 

elfogadott nézet, hogy az ionok és a semleges /poláros/ 

molekulák a membránokon keresztül csatornákon vagy memb
ránban kötött hordozó /angolul: carrier/ molekulák segít
ségével juthatna^ át. Ezt alátámasztják a bimolekuláris 

lipid membránokon végzett transzportvizsgálatok: a lipid 

membránon az ionok nem jutnak át, hacsak a membránba 

nem építünk be hordozó molekulákat. Éppen ezért nagy ér
deklődési? keltettek a jodid /I"/ ion transzportjára vo
natkozó vizsgálatok, mert ebben az esetben nem alkalmaz
tak hordozó molekulákat, mégis a fürdető oldatba kálium- 

jodidot oldva a bimolekuláris lipid membránon átfolyó

A
/

A
I
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áram nagyságrendekkel megnövekedett. Kézenfekvő felte
vésnek látszott, hogy a megnövekedett áramért a lipid 

membránon áthaladd jodid /esetleg trijodid vagy polijo- 

did/ ionok a felelősek.
A részletes vizsgálatok azonban csak egy olyan me

chanizmussal voltak értelmezhetőek, amelyben az elekt- 

rolit-lipid membrán-elektrolit rendszerben folyó elekt
romos áram két részből tevődött össze: ionvezetésből 
/I” vagy Iy' az elektrolitben és elektronvezetósból 
/e“ vagy е+/ a lipiden keresztül. Az ionvezetést és az 

elektronvezetést határfelületi kémiai reakciók kapcsol
ják össze. /Részletesen ezzel a 2.1. fejezetben foglal
kozunk./

A jodid transzportjára vonatkozó vizsgálatok beigazolni 
látszanak azt a feltevést, hogy a jódozott lipid membrá
nok esetében a lipid membrán nem pusztán egy passziv 

fal, hanem aktiv részese a mebránon keresztüli elekt
ronvezetésnek. A közölt publikációk nagy része a kérdés 

elektrokémiai tárgyalására törekedett és ráirányította 

a figyelmet a lipid-jód töltés-átadó komplexek szerepé
re /a lipid membránon keresztüli elektronvezetésben/.
Úgy gondoltuk, hogy a komplexek spektroszkópiai vizsgá
lata fontos adatokat szolgáltathat a fenti mechanizmus 

részletes megismeréséhez.
A vizsgálatoknál azokna a lipidekre szorítkoztunk, 

amelyeket korábban bimolekuláris és többszörös rétege
ken /1. 2.1. fejezet/ végzett vizsgálatoknál alkalmaz-
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tunk a Biofizikai Intézetben: igy az oxidált koleszterin 

/3*2. fejezet/, a szintetikus lecitin /3*1* fejezet,
2. ábra/ és egy pár kisérletben a tojássárga lecitin 

/3*1* fejezet/ jód komplexeit vizsgáltuk. /А korábban 

publikált kísérletekben is ezekre a lipidekre szorít
koztak./

A disszertációban az oxidált koleszterin-jód és a 

szintetikus lecitin-jód komplexeken végzett elektromos, 

termoelektromos és mágneses /ESR/ vizsgálatainkról szá
molunk be. A 4* fejezetben közölt termoelektromos és 

ESR-eredmények uj eredmények, közlésük folyamatban van.
A disszertáció 2. fejezetében a lipid-jód komplexekre 

vonatkozó korábbi vizsgálatokat tekintjük át, a 3* fe
jezetben Írjuk le a munkánknál alkalmazott metodikákat.
A 4. fejezet felépítésénél célszerűnek látszott némileg 

eltérni a szokásos tárgyalástól. Ennek két oka van: meg
kíséreltük az eredményeket bemutatásukkal párhuzamosán 

diszkutálni, mert igy természetesebbnek látszott az egy
másra épülő kísérletek és eredmények tárgyalása. Ugyan
akkor viszont több helyen hosszabb-rövidebb elméleti ki
térőket kellett volna tennünk, melyeket a 6.§ Függelék 

fejezeteiben foglaltunk össze. A szokásosnál kicsit ter
jedelmesebb Függelék azonban nem egyszerűen ezen kitérők 

füzére, mert megpróbáltuk ezeket az elméleti kérdéseket 

egységesen bemutatni. Végeredményben a Függelék az ESR- 

és polaron-elmélet bemutatását szolgálja, ügy gondoljuk,

I
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hogy igy áttekinthetőbbé vált a kísérleti eredményeket 
tárgyaló 4* fejezet is* A disszertációban következete
sen az Sí mértékrendszert használtuk^.

í

i
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2#§ Korábbi vizsgálatok lipid-.iód töltés-átadó
komplexeken

2.1. Elektronvezetés a bimolekuláris lipid membrá
nokban

A kísérleteknél különböző lipid struktúrákat vizs
gáltak, attól függően, hogy az alkalmazott metodika 

milyen mennyiségű anyag vizsgálatára alkalmas# Számos 

eredményt közöltek szilárd állapotú pormintákra /l#a 

ábra/, mert itt gyakorlatilag tetszés szerinti meny- 

nyiségü anyag vizsgálható# Viz hozzáadásával a pormin
ta un# többszörös réteg /angolul: multilayer/ szerke
zetet vesz fel: ez kettősrétegek sokasága, melyeket 
vizrétegek választanak el /l#b ábra/# A többszörös 

rétegeknél is tetszés szerint választható meg a vizs
gálandó anyag mennyisége# Bár mind a lipid pormintákon, 
mind a lipid többszörös rétegeken végzett mérésekből 
alapvető kísérleti adatokat ismertünk meg, biológiai 
érdeklődésre elsősorban mégis a bimolekuláris lipid 

membrán tarthat számot# A bimolekuláris lipid membrán 

két elektrolit oldatot elválasztó lipid kettősréteg 

/l.c ábra/ és mint ilyen a biológiai membránok modell- 

jéül szolgál, hiszen számos vizsgálat igazolta, hogy 

a biológiai membránok szerkezeti eleme a bimolekuláris
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1. ábra. Vifces közegben a lipid molekulák rendezett 

struktúrákat hoznak létre: /а/ szilárd állapotú por
minta, /Ъ/ többszörös réteg, /с/ bimolekuláris lipid 

memebrán, /d/ liposzóma.
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plipid membrán • A bimolekuláris lipid membrán magában
rejti a biológiai membránok rekonstrukciójának lehető-

p 2 ségét; kisérleti metodikája jól kidolgozott • Techni
kai okok miatt a bennük lévő anyag mennyisége nagyon

14 - 1015is meghatározott, mindössze 10 

számos vizsgálatnál - ilyen például az ESR-vozsgálat 
is - a kisérleti érzékenység határa alatt van. Bizo
nyos esetekben jól alkalmazhatóak a gömb alakú bimole
kuláris lipid membránok, a liposzómák /l.d ábra/, 

melyek gömb alakjuknál fogva alkalmasak pl. a vörös
vértest vagy a szinaptikus vezikulák modellezésére.
A liposzómákat elsősorban spektroszkópiai vizsgálatok
ban alkalmazzák а /зкк/ bimolekuláris lipid membránok 

helyett, mivel az anyagmennyiség ezekben - összessé
gében - az előbbinél nagyságrendekkel nagyobb lehet.

A jodid /I“/ bimolekuláris lipid membránon keresz
tüli transzportjára vonatkozó első vizsgálatokat Läuger 

és munkatársai közölték, akik megfigyelték, hogy a 

fürdető elektrolitbe káliumjodidot oldva a bimolekulá
ris lipid membránon átfolyó áram nagyságrendekkel meg-

О ^
• Kézenfekvő feltevésnek látszott, hogy a 

megnövekedett áramért a bimolekuláris lipid membránon 

áthaladó jodid /esetleg trijodid vagy polijodid/ ionok 

a felelősek. Finkelstein és Cass^, akik a jódozott bi
molekuláris lipid memebránnál megfigyelt anomális veze-

molekula, ami

növekedett

\
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tőképesség növekedést ionvezetéssel magyarázták, fel
hívták a figyelmet arra, hogy jód /íj jelenlétében 

az effektus jelentősen megnövekszik. Kézenfekvő, hogy 

a jodid egymagában nehezen jut át a raemebránon, mivel 
erősen poláros ion; a jód viszont lipoid oldékony, igy 

könnyen behatol a membrán hidrofób részébe. Feltéte
lezték, hogy a jód és a jodid ion trijodidot /vagy 

■^2n+l Poli30did°t/ hoz létre, melyben a jodid ion egy
szeres negativ töltése egy nagyobb molekulán oszlik el, 

és igy kevésbé poláros a molekula-ion könnyen bejutva 

a lipid membrán hidrofób részébe. Eszerint a jód a 

jodid ion hordozó molekulája lehet,
Läuger rámutatott arra, hogy a jodid átjutása köz

ellenőrizhető alkalmazásával'*. A kisór-vetlenül
letek azt mutatták-*» hogy a transzportált akti
vitás és a transzportált töltésmennyáéég között nincsen 

korreláció, nem teljesül Faraday törvénye. Länger - al
ternativ mechanizmusként - nem zárta ki az elektronve
zetés lehetőségét^; ezzel azonban részletesen Rosenberg

7-9 • Megállapították, hogyés munkatársai foglálkoztak 

/1/ a lipidek mind szilárd állapotban, mind többszörös 

rétegként, mind pedig bimolekuláris lipid membbán- 

ként /l.a-с ábra/ félvezető tulajdonságot mutatnak; 
/11/ a jód - erős akceptor volta miatt - mind a négy 

lipid formával /l.a-d ábra/ töltés-átadó kopplexet
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képez10#
Ennek alapján Rosenberg felvetette^, hogy a bimoleku
lar is lipid membránoknál'^ és a többszörös rétegek
nél' megfigyelt anomális vezetőképesség a félvezető 

lipiden keresztüli elektronvezetés következménye, mely
ben töltés-átadó komplex láncok veaznek részt^# 

berg hívta fel a figyelmet arra, hogy a jódozott bimo- 

lekulárie lipid memebrán vezetése összetett folyamat: 

ugyanis az elektrolitben nagyon alacsony a szabad elekt
ronok koncentrációja és igy ott a vezetés ionvezetés, 

ezzel szemben a membránon keresztüli vezetés elektron- 

vezetés^# Ez csak úgy lehetséges, ha a membrán-elekt
rolit határfelületen redoxreakciók játszódnak le, 

melynek eredményeképpen a membránba elektront /vagy lyu
kat/ injektálunk# Boguslavski11 a következő határfelü
leti folyamatokat posztülálta bimolekuláris lipid memb
ránokon végzett vizsgálatai alapján:

21" + 2e+
Érdekes megjegyezni, hogy Boguslavski lyukvezetésre gon-

Rosen-

/1/— Ч-

dőlt, bár elvileg elektronvezetés is lehetséges volna az 

alábbi reakció szerint^:

21" ^ I2 + 2e •
Kísérleti adatokból ismeretes volt, hogy jód hatásá

ra 7 q
ra az elektromos vezetes aktivációs energiája lecsökken'*v

/2/

amit lipid-jód töltés-átadó komplexek létrejöttének tulaj
donítottak10 • Karvaly bimoleükláris lipid membránokon

A
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és többszörös rétegeken végzett vizsgálatai^*12“1-* 
alapján kidolgozott egy modellt, melyben az /1/ ill* 

/2/ reakcióban szereplő jodid ion egy memebránban lé
vő lipid-jód töltés-átadó komplexszel lép kölcsönha
tásba:

21" + 4 [bslg] säff.ilgljljl- 

{[b!l2]:X]|- ^ lg + 2[b!l2]-, 

és eszerint a töltés injekció egy lipid-jód töltés
átadó komplexre történik* A /3/ egyenletben [bibéi
vel jelöltük a lipid-jód komplexet*

/3/

2*2* Elektromos vizsgálatok

Chapman1^', Rosenberg és munkatársai^“^ kimutatták, 

hogy a lipidek mind szilárd állapotban, mind többszörös 

rétegként, mind pedig bimolekuláris lipid membránként 
/l*a-c ábra/ félvezető tulajdonságot mutatnak, azaz az 

elektromos vezetőképességük a reciprok hőmérséklettel 
exponenciálisan változik:

E
/4/2kTб = cr • e 0

ahol E a vezetés aktivációs energiája, CT az un. pre-
exponenciális faktor, к a Boltzmann-állandó• Amikor 

különböző rokon vegyületek /pl* proteinek , vagy módo
sítatlan és módosított lipidek/ elektromos paraméte-

i

fi
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reit összehasonlították, kiderült, hogy az aktivációs 

energia és a pre-exponenciááis faktor között össze
függés van, mely az alábbi alakba Írható1's

E
/5/Ő ' 0о ' ^ >б„ -

ahol TQ az anyagcsaládra jellemző hőmérséklet, a kom
penzációs hőmérséklet.

Más részről a vezetőképesség a töltéshordozők szá
mának /п/, mozgékonyságának /jJl/ és töltésének /е/ 

szorzataként irhaté:
6 Ä n • jj. ■ e

A kísérletileg észlelt exponenciális hőmérsékletfüggés 

vagy a töltéshordozó generáció, va&y a mozgékonyság 

/^gy mindkettő/ exponenciális hőmérsékletfüggésének 

következménye. Elvi fontosságú minden mérés, mellyel 
ezeket a részfolyamatokat küiön-külön tanulmányozhat
juk, Számos к-elektron töltés-átadó komplex esetében 

kimutatták, hogy az elektromos vezetésben a paramágne— 

triplet nivén lévő elektronok vesznek röszt1^*1^ 

/2,3* fedezet/. ESR-mérésekkel meghatározták az alapál
lapot és a vezetésben részt vevő triplet nivó közti un, 

szinglet-triplet szeparációt /«Т/ és azt a töltéshordo
zó generáció aktivációs energiájával azonosították. 

Hall—mérésekkel viszont a töltéshordozők mozgékonysá
gának aktiéációs energiáját /II/ határozhatjuk meg*’»18.

/6/

ses
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Elvileg a kétféle részfolyamat aktivációs energiájának 

összege megegyezik az elektromos vezetés aktivációs 

energiáj ávalj

/7/E о J + H«

Ennek az esszefüggésnek a kisérleti igazolására - tech
nikai nehézségek miatt - nem ismeretesek adatok,

к disszertációban leirt ESR-mérések az elektromos 

vezetés vizsgálatához szolgáltatnak fontos energetikai 
adatokats ugyanis lehetőség nyilik a töltéshordozó ge
neráció folyamatának tanulmányozására.

к lipid-jód komplexeken végzett kisérleti vizsgálatok 

azt mutatták, hogy a lipid szerkezet nem befolyásolja az 

elektromos paramétereket; mind többszörös rétegeken, mind 

bimolekuláris lipid membránokon azonos aktivációs energi
át /Е/ és kompenzációs hőmérsékletet /TQ/ mértek^*^ 

nek alapján feltételezhető1^, hogy a vezetés azonos me
chanizmussal történik a többszörös rétegekben és a bi
molekuláris lipid membránokban, ami hasonló szerkezetük 

alapján /l,b-c ábra/ érthető. Ez a felismerés nagyon fon
tos a kisérletek technikai megtervezésében, különösen az 

ESR-vizsgálatoknál, mert a többszörös réteg minták ESR- 

rel jól vizsgálhatóak, ezzel szemben a bimolekuláris 

lipid membránok - mint említettük - nem, /L. még a 

2.4* fejezet!/

• En-
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2*3* A töltés-átadó komplexek /molekulakomplexek/ 
Mulliken-féle elmélete

A molekulakomplexek elmélete azokra az alapvető 

kísérleti megfigyelésekre épül, amelyek elektron do
nor /D/ és elektron akceptor /А/ tipusu molekulák köl
csönhatásakor jellegzetes s2inváltozást észleltek^. 

Ismeretes, hogy a jód széntetrakloridban ibolya, ben
zolban barnás színnel oldódik* A színváltozást az okoz
za, hogy a 5ód lilás szánéért felelős 514 nm-es 

В/^ТГ ou/ <- X/12 */ átmenet és a benzol ultraibolyában 

lévő 260 nm-es B2u A^ átmenete között egy harmadik 

abszorpciós sáv is megjelenik 290 nm-nél* Ez az abszorp
ciós sáv sem a jód, sem a benzol spektrumában nem fi-

20gyelhető meg, ezért Mulliken feltételezte 

foton energiája a benzolból egy ír-elektront a jód
, hogy a

nem-kötő b2 molekulapályájára visz át /intermoleku-

láris lg ^Benzol* átmenet/*
Mulliken feltételezte, hogy a töltés-átadó kölcsön

hatásba lépett donor és akceptor molekula közös moleku
lapályáinak hullámfüggvénye az alábbi két konfiguráció
ból állitható elő20:
/i/ A-D, a két molekulát diszperziós erők tartják ösz- 

sze; ezt a nem-kötő pályát !A,D>-vel Írjuk le;
/ii/ A”-D+, a két molekula-iont dativ kötés tartja ösz- 

sze; ezt a kötő pályát IA~D+> -szál Írjuk le*
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A molekulakomplex hullámfüggvénye - elsőrendű közelí
tésben - ezen két tag lineáris kombinációjaként irha
tó fel; alapállapotban:

10> = a IAD> + b lA~D+> /8/
és gerjesztett állapotban:

11> в a* 1 A**D+> + b*(AD>.

A molekulakomplexeket a töltés-átadó kölcsönhatás erős
sége szerint osztályozzuk. Erősen kölcsönható A-D pár
ról beszélünk akkor, ha már az alapállapotban teljes 

elektron-átadás történik /А”D+/ és a neutralitást 

csak energia befektetéssel /optikai gerjesztés/ tud
juk helyreállítani. Gyengén kölcsönható A-D párról 
beszélünk akkor, ha alapállapotban nincsen elektron
átadás /pl. benzol-jód komplex/, hanem ehhez energia 

befektetése /optikai gerjesztés/ szükséges. A megfelelő 

hullámfüggvények /2. ábra/:

/9/

a^O és b^l: erős A-D 

a ^ 1 és b «* 0: gyenge A-D
I0> m а I AD> + Ъ |A“D+> /10/

és
f a*teO és b*«=l: erős A-D

ll> « a * I A~D+> + b*| AD> /11/
. a’í=l és b*«0: gyenge A-D.

Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy mind A,
mind D molekula olyan, hogy a molekulapályáin vegyérték
elektron-párok helyezkednek el, azaz mindkét molekulán
páros számú elektron van. Ekkor a töltés-átadó kölcsön-

-

}
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2. ábra. A gyengén /а/ és erősen /Ъ/ kölcsönható АШ) 
pár elektronkonfigurációinak termsómája*

11 > *IAD>

10) SIA‘D*)
♦*

ba

3* ábra. Az erősen kölcsönható A-D pár szinglet-triplet 

/а/ ill* triplet-szinglet /Ь/ nivórendszere.
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hatásban létrejövő molekula-ionok, A“ és D*, mindegyi
kén egy-egy párosiiatlan elektron van, és igy mind A*", 
mind D+ alapállapota dublett term# A molekulakomplexben 

a párositatlan elektronok közötti spin-spin kölcsönha
tást is figyelembe kell venni, ami miatt a dublett ál
lapot egy diamágneses ssingletre és egy paramágneses 

tripletre hasad fel /2. ábra/21# A paramágneses triplet 

nivé kimutatása erősen kölcsönható A-D pároknál kioér- 

letileg lehetséges /2#b ábra/, hiszen a Boltzmann-el- 

oszlás - akár alapállapot a triplet /3#Ь ábra/, akár 

első gerjesztett állapot /3«a ábra/ - már szobahőmér
sékleten is mérhető betöltöttséget eredményez a triplet 

nivón# Ezzel szemben a gyengén kölcsönható A-D pároknál 
/2#a ábra/ a triplet IA“D+> nivó igen magasan fekszik 

az IAD> nivó felett, ezért mérhető betöltöttséget a 

triplet nivón csak optikai gerjesztéssel érhetünk el# 

Mágneses térben a triplet nivó degenerációja megszű
nik és a triplet nivé m_ » 1, 0, -1-nek megfelelően há~и
rom közelfekvő nivóra hasad fel# Ezek között mágneses 

dipólátmenetek lehetségesek a ám = +1 kiválasztási sza-mm

bálynak megfelelően# A kisérletileg észlelhető ESR ab-
s

szorpció /jel intenzitás/ arányos a triplet nivón lévő 

elektronok számával, azaz a sztatikus paramágneses szusz- 

ceptibilitással1^#

Az ESR-jel hőmérsékletfüggésének tanulmányozása a

I
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nivók energetikai távolságáról és elhelyezkedéséről 
nyújt felvilágosítást* A hőmérséklet változtatásával 
ugyanis változik a triplet nivó betöltöttsége és igy 

változik az ESR-jel intenzitása* IIövékvő hőmérséklet
tel nő a magasabban fekvő nivó/к/ betöltöttsége, és 

igy növekvő ESR-jel intenzitás szinglet-triplet ni- 

vórendszerre /3*a ábra/, csökkenő ESR-jel intenzitás 

triplet-szinglet nivórendszerre /3*b ábra/ jellemző*
A 6*1*5* fejezetben részletesen foglalkoztunk a hő
mérsékletfüggés kvantitatív leírásával, itt csak a 

végeredményt használjuk fel* Az ESR-jel intenzitása 

szinglet-triplet vagy triplet-szinglet esetben a re- 

ciprok hőmérséklettel exponenciálisan változik :
1I * /12/—г -J/kTI • e

ahol J a triplet-szinglet szeparáció /a két nivó kö
zötti energiakülönbség, eV-ban/; szinglet-triplet 

esetben J > 0, triplet-szinglet esetben J<0*
Az erősen kölcsönhátó A-D párok esetén a triplet- 

szinglet szeparáció kísérleti meghatározásával ismere
tessé válik a komplexek alsó energiaszintjelnek távol
sága /3* ábra/, optikai mérésekből kiszámítható az 

IA~D+> ós IAD> nivók távolsága is* /Ez utóbbi egy nagy
ságrenddel nagyobb általában*/ Az energiaszintek egy
mástól való távolságának meghatározása nagyon fontos

I

.4
(V
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adat az elektromos vezetés kvantitatív tárgyalásához, 
hiszen rámutattunk arra, hogy a jódozott lipidek ano
mális vezetőképességét lipid-jód komplexek képződésé
vel és azoknak a vezetésben való részvételével magya
rázták.

2,4. Optikai és rádiófrekvenciás mérések

Rosenberg és munkatársai Írták le a lipid-jód komp
lex abszorpciós spektrumát a 250-700 nm-es tartomány- 

tan10 • Megfigyelték, hogy az apoláros oldószerben /szán
té trakloridban/ oldott jódhoz oxidált koleszterint vagy 

lecitint adva, az oldat színe megváltozott. Oxidált ko
leszterin hatására a jód В«— X átmenete, amely az oldat 

jellegzetes lilás színéért felilős, alacsonyebb hullám
hossz felé tolódik el /514 nm-ről 509-nm-re/ és egy 

uj abszorpciós sáv jelenik meg 332 nm-nél, melyet töl
tés-átadó komplexhez rendeltek# Ez az erős kékes-ibolyás 

abszorpció okozza az oldat színváltozását. Lecitin 

/akár tojás lecitin, akár szintetikus lecitin, jele: Le/ 

hatására két uj sáv jelenik meg a spektrumban 366 nm-nél 
és 294 nm-nél, melyeket jelenlétének tulajdonítottak. 

A trijodid képződés jólismert vizes oldatban, de itt 

apoláros oldószerben is megfigyelték, amit annak tulaj

donítottak, hogy a
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2 Le + I2 ^ [Le: I ]+ [Le]-I“ 

reakcióban keletkező lecitin-jód komplex disszociál 

és a

/13/

[Le:l]+[Le]-l“ - [Lesi]* + Le + I“ 

reakcióban keletkező jodid szabad jóddal trijodiddá 

egyesül* így tehát a trij odid megjelenése közvetett 

bizonyíték a lecitin-jód komplex létrejöttére* A vizs
gálatokból kitűnt, hogy az oxidált koleszterin-jód 

komplex sztöchiometrikus összetétele Isi, mig a leci
tin-jód komplexé 2:1* A szerzők nemcsak oldat spektru
mokat közölnek, hanem lecitin többszörös rétegeken és 

lecitin liposzómákon kapott eredményeket is* Ezek lé- 

nyegében hasonlóak voltak, úgyhogy feltételezik, hogy 

a bimolekuláris lipid membránban is létrejönnek lipid- 

jód kmplexek, bár ezt közvetlenül kimutatni nem sike
rült.

/14/

Karvaly és munkatársai vizsgálták meg a szilárd 

állapotú és a többszörös rétegű lipid-jód komplexeket 
a rádiófrekvenciás tartományban, és az oxidált kolesz
terin-jód komplex mintáknál anomális alacsony frekven-

22ciás diszperziót észleltek • A komplex dielektromos 

állandó valós és képzetes részét /azaz a dielektromos 

állandót és a veszéeségi tényezőt/ külön-külön meghatá

rozva azt kapták, hogy
/i/ a dielektromos állandó alacsony frekvenciákon /10 -
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100 Hz/ extrem értékeket vess fel: в ** КГ- - 10^;
/11/ a vesztéségi tényező növekvő frekvenciával /10 - 

10' Hz közti tartományban/ több nagyságrenddel nő*
Az eredmények értelmezésénél rámutattak arra, hogy a 

jelenséget nem lehet Debye-relaxáciával leirni, mert 
figyelembe kell venni, hogy a minta nem ideális dielekt
rikum, hanem vezető anyag. Ilyen esetben - kvalitative - 

azt mondhatjuk, hogy a dipólusok orientációs mozgása 

és a dipólusok szétszakadásával keletkező töltéshordo- 

dozók elektronvezetése egíjtüttesen lép fel*
A növekvő veszteség! tényező arra utal, hogy a dipó

lus töltéseinek /§rz elektromágneses tér rovására törté
nő/ szétválasztása magasabb - talán infravörös - frek
venciákon rezonancia maximumot mutat* Az alacsonyabb 

frekvenciákon észlelt extrém dielektromos állandó nagy 

permanens dipólmomentumraal rendelkező molekulákkal ér
telmezhető, ami lényegében azt jelenti, hogy a lipid- 

jód komplexeket erős töltés-átadó kölcsönhatás tartja 

össze. /A~-D+ komplexek, 2*b ábra/ A veszteségi tényező 

frekvenciafüggéséből megállapítható volt, hogy a töltés
hordozók ugrásos /angolul: hopping/ mechanizmussal ter
jednek tova*

A korábbiakban már említettük, hogy a többszörös ré

tegek és a bimolokuláris lipM membránok azonos aktivá-
v\v\

ciós energiája és kmopenzáeiós hőmérséklete alakján fel-

>
f
i
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tételezhető, hogy a vezetési mechanizmus a különböző 

lipid formákban azonos. Ennek alapján a többszörös 

rétegeken végzett vizsgálatok - itt: dipól-polarizá
ciós vizsgálatok - eredményei a bimolekuláris lipid 

memebránokra is érvényesek* /Egyébként bimolekuláris 

lipid membránon dipól-polarizációs vizsgálatot még nem 

sikerült végezni./ Ez azt jelenti, hogy a /3/ reakció
ban injektálódott töltóshordozók a lipid membránon 

keresztül ugrásos mechanizmussal terjednek tova.

2.5. Llágneses /ESR és ШШ/ vizsgálatok

Jendrasiak több cikkben számol be a lipid-jód köl
csönhatás ESR-es vizsgálatáról**3-24. д kísérletekben 

nem a lipidek jód komplexeit / a lipid-jód komplex pa- 

ramágnesságét/ vizsgálta meg, hanem a lipidek jód, jo- 

did és trijodid jelenlétében bekövetkező fázisváltozá
sait. '.Természetesen a lipidek önmagukban nem paramág- 

nesesek, azért un. spin-jelző /angolul: spin-label/ 

technikát alkalmazott. Jendrasiak, feltehetőleg éppen 

az erős jelet adő spin-jelzők miatt, nem figyelt fel 
a lipid-jód intrinzikus paramágnességére*

4 spin-jelzők stabilis szabad gyökök,melyekben un. 
párositatlan elele toon van a piperidin - vagy pirroli- 

din - gyűrű nitrogén atomján /nitooxid-tipusu szabad
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gyökök/. A nitrogénen lokalizált elektron SSR-spekt-
A.

rúna elektron-mag hiperflnom kölcsönhatás /II-.», 6.1.2. 

fejezet/ miatt három-vonalas spektrum, un. triplet 

jel-alak# A kísérletileg észlelt jel paraméterei 
/g-érték, hiperflnom csatolási állandó, vonalszélesség, 

intenzitás; 6. Függelék/, nem orientált molekulákról 
lóvén szó, rotáció—invariáns mennyiségekkel fe^ezhetőek 

ki* A paraméterek erősen változnak az egész heterogén 

gyűrű rotációjának részleges vagy teljes gátlásával, 

és ezért a spin-jelző közvetlen környezetének érzékeny 

Jluiditás detektora2--5. A fluiditás analízise a lipid 

fázisállapotának kvantitatív jellemzését teszi lehetővé.
Jendrasiak kísérletében nem lipid analóg spin-jelző

ket alkalmazott, hanem hidrofób piperidin származékokat2^. 

Azt tapasztalta, hogy jód, jodid és trijodid jelenlété
ben a lipid többszörös réteg hidrofób része kevésbé 

rendezett. Kísérletével kapcsolatban meg kell jegyez
nünk, hogy a lipid fázis fluiditását erősen befolyásol
ják a spin-jelzők maguk, amint arra több szerző is rá
mutatott, és igy a lipid-jód kölesönhatáara vonatkozó 

eredményeit kritikával kell fogadnunk. /Mindenesetre meg 

kell jegyeznünk, hogy a legutóbbi időben végzett lézer 

Raman vizsgálatok megerősítették ezt az eredményt^. 

Ezekben a kísérletekben nem alkalmaztak spin-jelzőket./
Az ESR-vizsgálatokat kiegészítendő ШШ-méréseket is
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végzott Jendrasiak2^. A proton rezonancia vizsgálatok

nál szintén fluiditás változásokat tapasztalt* к mérés 

alapjául az szolgál, hogy a protonok rezonanciája annál 
élesebb /keskenyebb vonalszélességgel/, minél szabadab
ban foroghat a proton* Természetesen az Ubffi-vizsgálatok
hoz nem kellenek jelző anyagok, mivel a szénhidrogén mo
lekula hidrogénjei a jelzők maguk* Jendrasiak a kolin 

kvateiner nitrogénjén lévő metil-hidrogéneket /-XT+ (CH^j ^, 
4* ábra/ vizsgálta és azt tapasztalta, hogy jód hatásá
ra a vonalszélesség lecsökkent, amit a liposzómák hid
rofil határfelületén lévő hidrogénmolekulák megnöveke
dett forgási szabadságának tulajdonitott* Érdekes a 

lipid-jód kölcsönhatása® vonatkozó vizsgálatainak az a 

megállapitása, hogy a jód mind a lipid rétegek hidrofób 

/ESR-mérés/, mind a hidrofil /ШШ-г észében/ részében 

lokális fluiditást okoz.
Ő ebből arra a következtetésre jutott, hogy a töltés- 

hordozó jodid, trijodid vagy polijodid ionok átjuthatnak 

a membránon, mivel a lipid réteg szerkezetét könnyen ren
dezetlenné teszik. Szemléletesen: a jodid egy általa lét
rehozott fluid-csepp belsejében haladna át a membránon. 
Mivel más vizsgálatok egyértelműen arra az eredményre 

vezettek, hogy elektronvezetéssel kell számolnunk, ezért 

fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az ő eredményei nem 

zárják ki az elektronvezetés lehetőségét sem* Az észlelt
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rendezetlenség oka az lehet, hogy a jód miközben moleku- 

lakomplexet alkot a lipiddel helyigényénél fogva megbont
ja a szorosan elrendezett lipid hidrofób láncok lokális 

struktúráját#
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3.5 Kísérleti módszerek

3.1. Anyagok

A kísérletekben használt, kristályosítással tisz
tított koleszterint /Reanal, a.lt./ 8 óráig oxidáltuk 

oktánban 125 C°-on. P,'/ -dipalmitoil-L- -lecitint 

/Pluka, a.lt*; továbbiakban: szintetikus lecitint, 4.
ábra/ tisztítás nélkül használtuk, a jód /Merck, a.lt./ 

kétszeresen kristályosítással tisztított volt. A kiin
dulási termékekeet gondosan analizáltuk: az oxidált 

koleszterin /0К/ és a jód /12/ paramágneses szennyezést 
még nyoranyi mennyiségben sem tartalmazott; a szinteti
kus lecitinnél /Le/ észlelt széles abszorpciós görbe 

bem szabad gyök tipusu szennyézésből ered, a spektrum
ból könnyen ki lehetett vonni. Kísérleteket végeztünk 

tojássárga lecitin-jód komplexeken is, azonban a leci- 

tin paramágneses szennyezése olyan erős volt, hogy a 

spektrumok csak kvalitatív kiértékelésre alkalmasak.
A lipid-jód kumplex készítésénél a kívánt mennyiségű 

anyagot por alakban összekevertük, majd zárt edényben 

pár másodpercig 130 ö°-os homokfürdőn tartva megömlesz- 

tettük. Ezen a hőmérsékleten a jód erősen szublimál,
ezért a komplexeket nem a nominális jód-tartalommal

11 I
jellemezzük, hanem megadjuk a tényleges jód-tartalmat.

■Й\
/М
í
I I

v
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A jód-meghatározásokat Kónya Lászlóná dr. végezte*
A jód-tartalomtól függően a lipid-jód komplex erősen 

folyós fekete anyag /magas jód-tartalomnál/ vagy sár
gásbarna por /alacsony jódtartalomnál.

Az oxidált koleszterin-jód molekulakomplexek ener
giaszint vizsgálataihoz /4*2. fejezet/ olyan sorozatot 

készítettünk, melyben a jód-tartalom széles határok,
3:1 és 1:300 mólarány, között változott /I. táblázat/. 

Hasonló vizsgálatokat szintetikus lecitinnel nem végez
tünk, mert a szükséges mennyiségű anyag igen költséges 

létt volna.

4. ábra. A lecitin molekula szerkezete. /А tojássárga 

lecitin alifás láncaiban egy-egy C=C kötés van./

\\

V

\
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I. táblázat: Az oxidált koleszterin-jód molekulakomplex 

energiaszintjeinek meghatározásánál hasz
nált minták adatai

Lipid:jód+ 

molarány
S 210++ 1:3

1:1S 211
S 212 3:1

10:1S 213
S 214 30:1

S 215 

S 216
100:1
300:1

Nominális jód-tartalom, 1, VI. táblázat.
++А mérésnél használt sorozat jegyzőkönyvi jelei.
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Az oxidált koleszterin-jód ás szintetikus lecitin- 

jód komplexek elektromos, termoelektromos és mágneses 

vizsgálatainál alkalmazott minták adatait a II. táblá
zatban foglaltuk össze.

Az ESR vizsgálatokhoz mintegy 100 mg-nyi anyagot 
töltöttünk különleges minőségű kvarc kapillárisokba 

/gyártja: J.F. Scanlon/j a vezetőképességl és termoe- 

elektromos mérésekhez kb. 1 g-nyi anyagot töltöttünk 

teflon csövekbe /3*4. és 3*5* fejezet/.

3*2. Vékonyréteg kromatográfiás vizsgálatok

Ismeretes, hogy oxidálás hatására a koleszterin mo
lekulából soKféle szteroid képződik22. Az oxidálás 

során az 5-ös, б-os, 7-es és 25—ös szénatomok hidro- 

xil- illetve karbonillá oxidálódik /5. ábra/. Smith és 

munkatársai kétdimenziós vékonyréteg kromatográfiával 
azonosították a négy fő oxidációs terméket és további 
29 komponenst Írtak le29. A termékeket kénsavas szin- 

reakciójuk alapján detektálták. Megismételve ezeket a 

vizsgálatokat mi 13 komponenst tudtunk szétválasztani 
az áláálunk használt oxidált koleszterinben /6.a ábra/. 

A vékonyréteg kromatográfiás vizsgálatok alapján meg

állapítható volt, hogy az oxidálás ellenére tekintélyes 

mennyiségű koleszterin is marad a mintában. Smith nyo
mán táblázatban foglaljuk össze a főbb komponenseket 
/III. táblázat/29.

i
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II* táblásat: As oxidált koleszterin-jód és a szinte
tikus lecitin-jód molekulakomplex elekt
romos, termoelektromos és mágneses méré
seinél használt minták adatai

Lipid:jód+ 

molardny

OK: lg 1:1
80 b% vis0Kí^2,vises 1:1 +

2:1Le: lg
80 &% vizЬе:12,vizes 2:1 +

"becsült tényleges jód-tartalom*
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Az oxidált koleszterin-jód komplex kétdimenziós 

vékonyréteg kromatogramjánál kissé megváltoztattuk 

a Smith által leirt elegyek összetételét: I. dimen
zióban etilacetát és n-heptán 1:2 v/v elegyét, II. 

dimenzióban aceton és n-heptán 1:2 v/v elegyét al
kalmaztuk /6#b ábra/# A két vékonyréteg kromatogram 

összehasonlitásából kitűnt:
/1/ Jód hatására az eredetileg 18 komponensből álló 

reakció-elegy leegyszerűsödött és gyakorlatilag 

csak a III# táblázatban feltüntetett 1*44# kom
ponenseket tartalmazza /Ezt úgy is ellenőriztük, 

hogy elkészitettük a Jód mentesitett oxddált kő
ié szterin-Jód komplex kromatogramját a Smith 

által leirt módon2^./|

5# ábra. A koleszterin molekula szerkezete.

;
\
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6* ábra. Az oxidált koleszterin /а/ és az oxidált ko
leszterin-^ ód komplex kétdimenziós vékonyréteg kroma- 

togramja. A jelölések magyarázatát а III. táblázatban 

adjuk meg*

. : . . ■ . '



III. táblázati A koleszterin kétdimenziós vékonyréteg
kromatogramján azonositott oxidációs 

termékek /Smith nyomán/ / :

I
w++Intenzitás;+

erős
erős
közepes
közepes
erős

Szini+ VJlHévj Jels I
1. 7-keto-koleszterin vörös a
2. 25-hidroxi-koleszterin vörös a

kék b3* 7-<x-hidroxi-koleszterin 

4# 7-ß-hidroxi-koleszterin 

5* Koleszterin

kék b
mangánvörös к

+A réteg kénsavas kezelése után. 

++A 6. ábrán használt jelölés.
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/11/ ez a négy vegyület a jóddal molekulakonplexet 
alkfct, de a réteg levegőztetésével a jód majd
nem teljesen eltávolítható;

/111/ a reakcióélégyben gyakorlatilag nem marad ko
leszterin.

3.3. ESR—vizsgálatok

Az ESR-méréseket JEOL JES-PE-1X X-sávu spektrométer
rel végeztük 100 kHz-ев modulációs technikát alkalmazva,
A g-faktor méréseknél Mn standardot alkalmaztunk /6,1,4, 

fejezet/. Az ESR-jel hőmérsékletfüggésének meghatározá- 

sához egy kvarc Dewar-betétet /gyártja: J,I?, Scanlon/ 
helyeztünk el az üregben, hogy megakadályozzuk az üreg 

bepárásodását. A hűtéshez egy 10 1-es Dev/ar-edényből 
Ng gázt forraltunk el, és a hideg nitrogén gázt Dewar- 

csövön keresztül vezettük az üregben lévő De\var-betéthez, 
A kívánt hőmérsékletet a forralás sebességével állítottuk 

be, és ily módon a minták hőmérsékletét 220 és 300 K° 

között tudtuk változtatni. Azt tapasztaltuk, hogy a 

minta hőmérsékletét mérő termopár hideg végét célszerű 

ugyanolyan méretű és minőségű üvegcsőbe zárni és a min

tához minél közelebb elhelyezni, mert a csupasz rosszul 
elhelyezett termopár vég tekintélyes hibát okozhat.

hitelesítő mérést végeztünk CuSO^.í^O egykét féle
I
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kristállyal*

A minták fajlagos spin koncentrációjának illetve 

paramágneses szuszceptibilitásának méghatározásához 

a készüléket egy kicsiny /114 jug súlyú/ rézszulfát 

egykristállyal hitelesítettük • Meghatároztuk a réz
szulfát jel amplitúdóját /D/ és a jel félértékszéles- 

ségét /S^, 6*1*4* fejezet/, majd a görbe alatti terü
letet SpD-vel közelítettük*
függvény szerinti abszorpciós görbéknél legfeljebb 

5/S-nyi hibát okoz# A kapott görbe alatti területet 

összehasonlítottuk a vizsgált gffinta görbe alatti terü
letével, mindkettőt агопоз mikrohullámú teljesítményre 

/4 mW/, modulációs szélességre /6,3 Oe/ és készülék 

érzékenységre /ЮООх/ полай Iva* A készülék kiváló 

jel-zaj viszonya széles tartományban lehetővé tette 

a paramágneses szuszceptibilitás meghatározását: 10 

és lO-1* /CGS-egység/ között* Ez kb* 4*10‘i‘s" spin detek- 

tálhatóságának felel meg az alsó határon* Megjegyezzük, 
hogy a lipid-jéd komplexek paramágneses szuszceptibili- 

tása ennek a tartománynak az alsó felébe esik, ahol
I

magnetosztatikus módszerrel nehéz a kívánt pontosságot 
elérni*

A minták ESR-jel intenzitásának hőmérsékletfüggését 
szintén rézszulfát egykristállyal hitelesítettük. A 

rézszulfát paramágneses szuszceptiliilitása a reciprok 

hőmérséklettel lineárisan változott, az irodaijai adatok-

\
Ez a közelítés Lorentz-

\
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как megfelelően. Az ESR készülék lehűtésre történő
érzékenység csökkenéséty melyet más szerzők emlite- 

lfc>nek , nem tapasztaltuk.

3*4. Egyenáramú vezetőképesség! mérések

Az egyenáramú vezetőképesség! méréseket 1 cm hoez- 

ssu, 4 mm átmérőjű hengeres préselt pasztillákon végez
tük. A jód erősen korrodeáló hatású, ezért a korábbi 
kísérletekben platina és rozsdamentes acél elektródákat

*7alkalmaztak1. Leirták, hogy az elektróda-flinta érint
kezési ellenállás olyan magas lehet, hogy az akár a 

mintáéval összemérhető, és időben változó. Az időbeli 
változást lokális felmelegedés okozta jód szublimáció
nak tulajdonitották1^ 

a minta és az elektród érintkezési felületen játszódnak 

le, ezért négytüs módszert alkalmaztunk. A négytüs 

módszernél közvetlenül a mintán átfolyó áramerősséget 
és a mintán /és csak a mnitán!/ eső feszültséget mér
jük egy-egy elektrédapárral. Áram elektródként grafit 

rudat használtunk, amely egy teflon cső belsejében 

- dugattyú módjára - préselte össze az enyhén képlékeny 

anyagot /7. ábra/. A teflon csőmön két kis lyuk volt 

a feszültség elektródák /Pt-tük/ beszúrására. Ez a min
tatartó egy olyan zárt rendszer, amelyből jód nem szub-

• Mivel mindezek a változások csak
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;
Pt-elektród

C-elek tród

! •
'

C-elektród
minta«

\
s

. \

7. ábra. kz egyenáramú vezetőképessági mérőBekhez 

használt mintatartó rajza.
\

limálhat el. kz áramerősség és a feszültség közvet
len megmérésével meghatározható ellenállás nem függ 

a minta és az elektród közti érintkezési ellenállás 

minőségétől, és ezért állandó*
к mérőfejet egy nagy hőkapacitásu bronztcmbbe épí

tettük be, melynek hőmérsékletét 273 és 343 K° között 

változtattuk, к grafit áramelektródákkal sorba 1 V-os 

zsebtelepet és egy Keithley pikoampermérőt /Tip. 417/ 
kötöttünk, a feszültség-szondák közti feszültségkülönb
séget egy nagy bemenő ellenállású Keithley elektrométer-

» 10li,r ohm/ mértük, к hőmérsékletre! /Tip. 610CR, R 

függéses méréseket úgy hajtottuk végre, hogy olvadó
be

,/

\
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majd 1 C°/min sebes
séggel felmeáegitettük 60 - 70 C'-'-ig. Az első hőkezelés 

után azt tapasztaltuk, hogy a minta vezetőképessége meg
változott, de további hőkezeléssel már nem; és igy jól 

reprodukálható eredményeket kaptunk#

jéggel lehűtöttük a bronztömböt,

3.5* Termoelektromos mérések

A termoelektromos mérésekhez a vizsgálandó anyagot 
vékonyfalú teflon csőbe töltöttük, végeit platina 

elektródákkal lezártuk. A mintegy 5 cm hosszú сзо 

két végéíi egy-egy nagy hőkapacitásu bronztömbbe építet
tük be, melyek hőmérsékletkülönbségét viszonylag szűk 

tartományon belül változtattuk, hogy a termoelektromos 

feszültség a hőmérsékletkülönbség lineáris függvénye 

maradjon. A terraofeszültséget Keithley elektrométerrel 
/Tip. 610CR/ mértük.

3.6* líLIR-méréaek

Az Ш-méréseket Dombi György végezte a JATE Szerves 

Kémiai Intézetében egy JBOL 60 MHz-es spektrométerrel.

A méréseket а II. táblázatban megadott "OKsí n
2,vizes

jelű mintán végeztük, a minta hőmérsékletét 293 és 353
K° között változtatva.
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4*§ Kísérleti eredményed és diszkusszió

4*1* Elektromos mérések

4*1«1* Egyenáramú vezetőképesség! mérések
A 8, ábrán adjuk meg az oxidált koleszterin-jód mo

lekulakomplex fajlagos vezetőképességének hőmérséklet
függését In O' - ^ ábrázolásban* Hasonlóképpen: a szin-

-4.0

1.06 eV

о
оéi

V 0«
és

é
1.79 eV

-6.0-
4
*

I é
, b 2.65 eV

Igo* *

*
2.85eV 4-8.0-

*
*
4

>"]I

10 xrtT-J15

8. ábra* Az oxidált koleszterin-jód komplex egyenáramú 

vezetőképességének hőmérsékletfüggése: porminta tele 

kör, többszörös jfréteg minta üres kör*
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tetikus lecitin-jód komplexre vonatkozó mérési eredmé
nyeket a 9* ábrán mutatjuk be, Az aktivációs energiákat 
a 2,2, fejezet /4/ képlete alapján számítottuk ki.

Figyeljük meg, hogy viz hatására az aktivációs ener
gia lecsökkent. Az irodalomból ismeretesek hasonló ered
mények : lipid pormintára adszorbeált /nagy dielektromos 

állandójú/ anyagok lecsökkentik a vezetés aktivációs ener
giáját^, Rosenberg a jelenség értelmezéséhez feltételezte, 

hogy a nagy dielektromos állandójú /pl, viz-/ réteg meg-

-3.0

1.20eV

0.42eV

¥
% IßOeV

4
♦
*-5.0-

*
\

1.30eV

I 4
*!38eVIgcr «

*

-70
i IV]30 103/T —- 35

9, ábra. A szintetikus lecitin-jód komplex egyenáramú 

vezetőképességének hőmérsékletfüggése: porminta tele 

kör, többszörös réteg minta üres kör.
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növeli a töltések polarizációs energiáját és ily módon 

csökkenti a töltéshordozó generáció aktivációs energiá
ját-^0. Ez az energia ugyanis

J H I - W - 2P 

alakba Írható1^. Ez az egyenlet a töltéshordozó generá
ció aktivációs energiáját három tagra bontja: /i/ arra 

az energiára, ami ahhoz szükséges, hogy egy elektront 

ionizáljunk /I/, továbbá /11/ arra az energiára, ami 
felszabadul - és ezért levonandó amikor az ionizált 

elektron egy másik neutrális molekulához kötődik /A~^D+, 
jele: W/, és végül /111/ a polarizációs energiára /2Р/, 

ami a töltések és az elektrosztatikusán megosztott kör
nyezet közti Coulomb-кö1csönhatás eredménye. Az e0 di- 

elektromos állandójú közegbe bevitt 6 dielektromos ál
landójú töltés polarizációs energiája a következőképpen 

irható:

/1/

P - (-£(1-1 J 8jt V s 4
ahol D az elektromos tér eltolódási vektora. Tegyük fel, 

hogy az e_ töltés egy R-sugaru gömbben homogén töltésel
oszlást hoz létre, ekkor:

J dT /2/

p = _e!_ /A__ 1) _1
tj R /3/

Mivel e >£0 I ezért P < 0, /l/-gyel egyezésben.

Figyelembe kell vennünk azonban a töltéshordozó tova-
!
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terjedés aktivációs energiájának /11/ csökkenését is.
Hagy elektromos erőtérben a vezetési elektronok útjában

Mivel a méréseketálló potenciálhegyek belapulnak 

igen vékony préselt pormintákon /3 mm, 1000 V/ és bi-
o

molekuláris lipid membránokon /100 4, 30 mV/ végezték, 
ezért számos esetben U « lO-5 - 10^ V/сш—es térerőssé
get alkalmaztak. Mi úgy véljük, hogy az irodalomban ta
lálható különböző adatokra éppen a különböző térerősség 

értékek adnak magyarázatot. /Szükség volna egy mérés 

sorozatra, amely feltárná a H = H(U) és E m S(U)függ
vényt./

Mi a méréseknél 1 V/cm-es térerősséget alkalaaztunk, 

igy a kapott aktivációs energiák némileg magasabbak a 

korábban közölt értékeknél. Összehasonlításul megjegyez
zük, hogy Rosenberg és munkatársai 0,80 eV-ot mértek az 

oxidált koleszterin-jód komplexre 960 V/cm-es térerőssé
get és rozsdamentes acél elektródot /nem négytüs elrende
zésben/ alkalmazva^. к mi értékünk 1,06 eV ugyanebben a 

hőmérsékleti tartományban.
Érdekes megjegyezni, hogy mind az oxidált koleszterin- 

-jód, mind a szintetikus lecitin-jód komplexnél töréspont 

figyelhető meg a 8. és 9* ábrán. Ezek a pontok az anyagok 

olvadáspontjánál vannal. Hasonló - feltehetőleg fázisvál- 

tozásra visszavezethető - aktivációs energia változáso-
, hogy nagy térerős-kat korábban nem irtai le. ügy tűnik

„ /

/
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ságnél a fázisváltozással járó finomabb potenciálhegy 

változásokat elfedi a térerősség okozta drasztikus 

potenciálhegy belapulás.

4*1*2, Termoelektromos mérések
Ha a molekulakomplex minta két végét különböző hő

mérsékleten tartjuk, akkor a minta két vége között po
tenciálkülönbség ébred. Ezt a tmmoelektromos feszültsé
get fenomenologikusan úgy értelmezhetjük, hogy a rúd 

két vége közötti hőméesékletkülönbséget a töltéshordo
zók meleg-»hideg irányú mozgással próbálják kiegyenli- 

*• Az elektronok hővezetése feszültségkülönbséget 
eredményez, melynek következtében a rúd hidegebb vége 

negativ lesz. Az elektronok kinetikai energiájuk révén 

szállíthatnak hőmennyiséget a melegebb oldalról a hide
gebbre. /Feltételeztük, hogy a rács hővezetése elhanya
golható./

Félvezető anyagokban a termoelektromotoros erő fordí
tott előjelű is lehet, ha a többségi töltéshordozék lyu
kak ás nem elektronok /mint a fémekben/. Sppen ezen az 

alapon a termoelektromotoros erő előjele alapján megha
tározhatjuk a többségi töltéshordozók előjelét.

Az oxidált koleszterin-jód illetve a szintetikus le- 

citin-jód molekulakomplexeken végzett termoelektromos 

mérések eredményét a 10. és 11. ábrán mutatjuk be* Heg

ten!
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ШЖштщШ.

10* abra. A termofeszültség hőmérsékletfüggése az 

oxidált koleszterin—jód komplexben#

4mV

t2
Eth

18 [°C]0 A t—>

11. ábra. A termofeszültség hőmérsékletfüggése a 

szintetikus lecitin—jőd molekulakompleKben.
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állapoddá szerint a hideg oldalnak a meleg oldalhoz 

viszonyított potenciálját kell megadnunk, igy a ter
mofeszült ség előjele közvetlenül a töltéshordozók elő
jelét is megadja* Esetünkben a hidegebb oldal poziti
vabb volt, ezért mind az oxidált koleszterin-jód, mind 

a szintetikus lecitin-jód komplexben lyukvezetés van 

a vizsgált hőmérsékleti tartományban* Az oxidált kolesz
terin-jód komplex Seebeck-együtthatója +0,17 mV/C°, a 

szintetikus lecitin-jód komplexé +0,19 mV/C°*
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4*2* Energiaszintek oxidált koleszterin-jód molekula- 

komplexekben

4#2#1# Az oxidált koleszterin-jód molekulakomplex mág
neses adatai

Megvizsgáltuk az oxidált koleszterin-jód molekulakomp
lex paramágneses tulajdonságait a komplex jód-tartalmát 

széles tartományban változtatva# Valamennyi esetben egy 

struktúra nélküli abszorpciós görbét figyeltünk meg 

/12# ábra/#
A jelek azonosításához meghatároztuk a minták ESR-jel 

intenzitásának hőmérsékletfüggését# A 13« ábrán látható 

az oxidált koleszterin-jód Isi komplex ESR-jelének vál
tozása a minta hőmérsékletét 220 és 273 K° között vál
toztatva# Megállapíthatjuk, hogy a paramágneses szusz- 

ceptibilitás /az ESR-jel intenzitással arányos mennyiség/ 
ennél a mintánál a hőmérséklet csökkentésével nő#

Ezt az eredményt megerősítették HHR-vizsgálatok is#
Az IMR-vizsgálatok alapjául az a tény szolgál, hogy a 

paramágnesség - lévén az elektronhéj tulajdonsága - ár
nyékolja a mag mágneses effektusait: a paramágnessség 

vonalkiszélesedést okoz az IÍMR abszorpcióban# Megmutat

ható, hogy a vonalkiszélesedés arányos a paramágneses 

szuszceptibilitással^^# A 14# ábrán bemutatott RMR 

spektrumban jól megfigyelhető, hogyan változik a vonal-
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52«

V

12. ábra. Különböző jód-tartalrau oxidált koleszterin- 

-jőd komplexek ESR jele. A jelölések magyarázatát az 

I. táblázatban adjuk meg.

г
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13« ábra* Az oxidált koleszterin-jód komplex ESR-jel 
intenzitásának hőmérsékletfüggése.

14* ábra* Az oxüdLált koleszterin-jód többszörös réteg 

Iílffi-spektrumának részlete* Figyeljük meg a vonalszéles
ség hőmérséklet függé sét•
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szélesség a hőmérséklettel. A spektrum itt közölfc 

réssé a vis protonjának jele# /Mind a 13«, mind a 

14* ábrán a hőmérséklet a-tól c-felé nő*/ A vonal- 

szélesség a hőmérséklet csökkentésével nő, tehát a 

paramágrteses ssussceptibilitás szintén nőj egyezés
ben ESR eredményeinkkel. Az IIMR—jel vonal széle ősé
géből becslést tettünk az oxidált koleszterin-jód 

komplex paramágneses szuozceptibilitásának értékére*
A készüléket rézszulfáttal hitelesítettük, majd a 

vis-proton jelének kiszélesedését összehasonlítottuk 

a két oldat esetében /rézszulfát és hidratált több
szörös lipid réteg/. Az ily módon számított paramág
neses szuszceptibilitás nagyságreg^ileg megegyezett 
az ESR-mérésekbő1 kapottéval*

Az ESR-jel hőmérsékletfüggéoére vonatkozó kísérle
ti adatokat a 15* és 16* ábrán mutatjuk be. /^re]_ «
« Н/Жщах, ahol 1? a fajlagos spin koncentráció./ Az 

oxidált koleszterin-jód molekulakomplex esetében a 

jel intenzitásának hőmérsékletfüggése exponenciális
nak bizonyult. Ez összhangban van a Maliikén-féle 

elmélettel. A triplet-szinglet szeparációkat a 2*3* 

fejezet /12/ képlete alapján számítottuk ki. Megálla
píthatjuk, hogy a komplexek paramágnessége triplet 

nívótól ered*
A 6. Függelékben rámutattunic arra, hogy a triplet 

állapot degenerációja már zéró mágneses térben is
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megszűnhet elektrosztatikus tér /kristálytér, Ну/ ha
tására, ami az un# két-vonalas spektrumot eredményezi#
Bár a paramágnesség triplet voltára meggyőző kisérleti 
bizonyítékokat szolgáltatnak a 15# ез 16# ábrán közölt 

adatok, meg kell jegyeznünk, hogy ilyen két-vonalas 

spektrumot nem sikerült kimutatnunk. Úgy gondoljuk, feogy 

ennek az az oka, hogy mikrokristályos anyaggal dolgoztunk, 

és igy a kristálytér hatások /Ну/ lerontották egymást. 
Sikerült azonban megfigyelnünk nagyon gyenge Am0 = +2 

átmenetet az S 210-es mintán.b

о

%
p

- 0.10- c

+0.039 eV ±0.005'"“re. о

о
-Q20-

•-•-•5213
®-®-®S214

215
°-°-°S216

c
c

-Q30

M3.30 aso 4.00Ю3
T

15* ábra. A fajlagos spin koncentráció hőmérsékletfüg- 

séde oxidált koleszterin-jód komplexekben* /А jelölése
ket az X. táblázatban adjuk meg./
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*

*
о • ..1

S 212 = -0.007eV *0.005

S 211: - 0.043eV *0005,

í •

>
-0.50-

'S210 :-0.16eV* 0.005

lnNre( -

-1.00-
•/

M4.003.30 350 J£L3__ _
T

16. ábra. к fajlagos spin koncentráció hőmérséklet füg
gése oxidált koleszterin-jód komplexekben* /к jelölése
ket az I. táblázatban adjuk meg*/

A. 6, Függelékben leirt módon mértünk g-faktort és
' 1 • * 11 Ц v .

vonalasélességet, a fajlagos spin koncentrációt résssul- 

fát standarddal való össsehasonlitás utján határoztuk 

meg* A fenti adatokat а IV. táblázatban gyűjtöttük 

össze.



IV* táblázat: Az oxidált koleszterin-jód molekula- 

komplex mágneses adatai

OK: 4
arány

Jel g-í'aktor Vonalszél$sség Fajlagos spin Paramágneses Triplet- 
/Oe-ben/+ koncentráció1"^ szuszceptibi- szinglet

litás*3/1/g-ban/ szeparáció
JfieV-ban/

16 8,56.10~9 

3,65.1Q“9 

1,70.10~9 

6,00.10 

1,10.10~9 

3,11.10 

9,49.10“’11

1:3 2,0044/3/ 21,4/2/
1:1 2,0040 

3:1 2,0037
10:1 2,0031
30:1 2,0030 

100:1 2,0033
300:1 2,0039

-0,160/5/
-0,043
-0,007
+0,041
+0,038
+0,041
+0,036

S 210 2,11.10 

9,01.1015 

4,18.1019 

1,46.1015 

2,70.10 

7,68.1014 

2,34.1014

I
S 211 19,8

15,7
2
IS 212

-10S 213 9,9
15S 214 11,0

-10S 215 9,0
S 216 8,8

"hlominális jód-tartalom, X. VI. táblázat.
vonalszélesség nem mutatott hőmérsékletfüggóst a vizsgált tartományban, 

^zobahőmér sókle ti adatok*

“C GS-egységben.
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4.2.2. A spin-pálya kölcsönhatás meghatározása
к 6.1.2. fejezetben leirtuk a spin-Hamilton-operáto- 

ros közelítés gondolatmenetét, kz alábbiakban bemutatunk 

egy másodrendű perturbációszámitást, mellyel a spin-pá
lya kölcsönhatás meghatározható a megfigyelt g-faktor 

szabad elektron g-értékétől való eltéréséből / hg « 

/35.= s - e
A vizsgált elektron a molekula része, ezért az elekt

ron a molekula mágneses árnyékolása következtében a kül
ső tértől /В/ különböző mágneses teret érez. A spin-Ha- 

milton-operátoros közelítésben ezt a lokális teret per
turbációként kezeljük:

о

fi = 9e(|)Bs + л9 /4/

A célunk az, hogy a /4/ operátor második tagját úgy 

alakítsuk át, hogy az В és s-ben bilineáris maradjon, 
de az arányossági tényezőt molekula paraméterekkel fe
jezzük ki. írjuk fel a mágneses térben lévő molekula 

Hamilton-operátorét /1. 6.1.2. fejezet/ az alábbi alak
ban:

/V/V

/5/H » HE + HSB + HLS * 
a többi tagot elhanyagoljuk. Feltételezzük, hogy a pertur-
bálátlan probléma /Н = H^/ megoldását ismerjük és meg
határozzuk elsőrendű perturbációszámitással az utóbbi
két taggal járó energia korrekciót:
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<0| H1| О) =• I B<olílo> t ?<o|5jo? t <o]i stloy.

к /в/ kifejezés felírásánál HSB-t két tagra bontottuk; 

a pálya momentum és a spin momentum mágneses hozzájáru
lását külön-külön irtuk fel, m j* (l + ggsj. Mivel 

az integrálás a térkoordináták szerint történik, ezért 

Írhatjuk;

<öjH4o> = | ß <O|?]o> + %$BÍ <o|o> f <0|e)o>.

Ha a molekula alapállapota pálya szerint nem-degenerált, 
akkor <^0|í)0>=s 0, igy;

<о1Нл|о> -

/6/

/7/

ff? /8/9е 4,

Ez a tag azonos a /4/-ben szereplő első taggal*
A. második tag másodrendű perturbáciészámitással ha

tározható meg* Mivel В és s-ben bilineáris kifejezést 

keresünk, ezért a B2 és e2-t tartalmazó tagokat elhanya
goljuk;

I—ö г—о *
*1 " CL0

I í t- <ol^ o> -

- -(^) j Eb 4 í<oií\vX'hi?io)B 2 =
/9/

— В <Ö!?I*X*I M°> ? =
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<o|0 M><nl?| 0>-2bZ
V -Ti

t . /9/E° - E°

Ez a keresett kifejezés: a zárójelben álló mennyiség 

ág-ve1 egyenlő#

A paramágneses szerves vegyületekben a vizsgált elekt
ron a kémiai kötésben részt vevő legkülső elektronhéjon 

van, a mi esetünkben atomi p-pályákkal közelitjük a mo
lekulapályákat • Megmutatható, hogy p-pályák esetében 

a ág kifejezésében szereplő állapotösszeg 1 ", ezért:

/10/
Mivel az oxidált koleszterin-jód komplex esetében mind 

4g-t, mind 4/=*J/-t kísérleti utón meghatároztuk, ezért 

-jé közelítéssel - kiszámíthatjuk a spin-pálya csatolá
si állandót / t, /• A kapott eredraégtyelcet as ¥. táblázat
ban foglaltuk össze#

A<^ = - 2 t,/A .

4#2#3# Dipól kölcsönhatás: paramágneses centnmiok
A jód-tartalmat széles tartományban változtatva meg- 

határoztuk a komplexek fajlagos spin koncentációját# Ezek
kel a mérésekkel párhuzamosan a mintákat kémiailag is 

elemeztük és megállapítottuk a tényleges jód-tartalmu- 

kat# Az ESR-mérések adataiból meghatároztuk a minták 

molekulakomplex tartalmát; az adatokat a VI# táblázat
ban gyűjtöttük össze#

A bemérés és a kémiai analízis közti szisztematikus

.1

/!
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V. táblázat: Spin-pálya csatolási állandók az oxidált 

koleszterin-3ód mo1ekulakoaplexekben

Jel OK:I+ 

arány
5 .1

/cm -ben/
IJl ,
/cm -ben/

4g=g-Se

-1,36

“0,30

-0,040

-0,13

-0,11

-0,17

-0,23

1290S 210 1:2 0,0021

0,0017

0,0014

0,0008

0,0007

0,0010

0,0016

347S 211 1:1

56,5S 212 3:1

331S 213 10:1

S 214 30:1 

S 215 100:1 

S 216 300:1

307

331

290

"^Nominális jód-tartalom, 1. VI* táblázat*
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VI. táblázat: Jód-tartalom az oxidált koleszterin- 

-j ód molekulakomplexekben

Lipid:jód mólarány
Kémiai analizis: ESR-adat:

Jel
Bemérés:

S 210 1:3 1:2,21 5,39:1 

12,6 :1 

27,2:11 

78,0 :1 

42,0 :1 

148 :1 

486 :1

S 211 1,84:1 

4,57:1 

18,5 :1 

56,4 :1

1:1
S 212 3:1
S 213 10:1
S 214 30:1
S 215 

S 216
100:1
300:1

s ■ь
■v:

i

\*
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eltérést a mintakészitési módszerünknek tulajdonítjuk* 

Tapasztalataink szerint a 130 C°-ra felmelegitett 11- 

pid-jód keverékből tekintélyűn mennyiségű jód elszub
limál ; ezt a beméréseknél előre figyelembe vettük. Ez 

a veszteség különböző jéd-tartalom mellett is csupán 

szűk tartományon belül változik /54-60 %/• Meg kell 
jegyeznünk, hogy a kémiai analizis nemcsak a komplexált 

jódot mutatja ki, mint az ESR, hanem a reakcióba nem lé
pett fölös jódot és a halogénezett koleszterin szárma
zékokban lévő jódot is.

Figyelemre méltó, hogy az ESR-mérések szerint nem 

ilyen egyszeri! a kapcsolat a komplexált jód és a vesz
teség között. Gyengén jódozott mintákban /S 216-214/ a 

fajlagos spin koncentrációból számított jód-tartalom 

megfelel a kémiai analizisből kapottnak, Az S 213-as 

mintánál egy határozott letörés tapasztalható, majd 

ezután ismét arányosan nő komplexált jód mennyisége 

a bemértével.
árra, hogy ez a letörés a komplex-komplex kölcsönha

tás minőségi megváltozásával lehet kapcsolatos, más 

kísérleti eredmények is utalnak. Vizsgáljuk meg a IV. 

táblázatban a g-faktor és a vonalszélesség változását! 

Azt találjuk, hogy az S 213-as minta ezeknél a paramé
tereknél is anomáliát mutat. Mint lát túl-: a g-faktor 

eltérése a szabad elektron g-értékétől azt tükrözi, hogy

! !
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milyen erős lokális térben van a mágneses elektron.
S 216-tól S 214-ig ez a kölcsönhatás lecsökkent: az 

elektron egyre levésbe árnyékolt. S 213-tól S 210-ig 

a kölcsönhatás újra erősödik, és végül az elektronok 

erősebben árnyékoltak, mint a nagy higitásu - izolált 

komplexeket tartalmazó - S 216-os mintában. A vonal
szélesség változása is anomáliát mutat az S 213-as 

mintánál, hiszen ez a minta - pusztán vonalszélességi 
adatok alapján - higabbnak IáÉfczik, mint a soronkövet- 

kező S 214-es.
Est mi egy speciális kondenzáció következményének 

tulaj donitjuk. A kondenzációt az jellemzi, hogy egy 

bizonyos /küszöb ?/ komplex koncentráció felett 

/1/ a minta mérhető fajlagos spin koncentrációja le
csökken,

/11/ az elektromos dipól kölcsönhatás lecsökken,
/111/ a mágneses elektronok erős molekuláris árnyékoló 

térbe kerülnek.
Mindezek alapján olyan paramágneses centrumok képződé
sét posztuláljuk, melyek egy paramágneses /triplet nivón 

lévő/ komplexből és az azt körülvevő - feltehetőleg 

stabilizáló - diamágneses /szinglet nivón lévő/ komple
xekből állnak, ügy gondoljuk, hogy a centrumok kialaku
lásának lényeges feltétele, hogy atriplet-szinglet sze
paráció ne legyen nagy /IV. táblázat/, mert igy a stabi-

j
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lizáló molekulák egy alacsonyan fekvő nívóra mehetnek,
A. kísérleti eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy 

a magas jód-tartalmu mintákban ez a feltétel teljesül 
és a komplex molekulák zöme /70-80 %-a/ az alacsonyan 

fekvő diamágneses nívón helyezkedik el /3«b ábra/* 

Figyeljük meg a spin-korreláció változását: mig az 

izolált komplexekben szinglet-triplet nivórendszer van 

/3*a ábra/, aggig a magas jód-tartalmu mintákban triplet- 

-ssinglet nivórendszert észleltünk /3*b ábra/* A trip- 

let-szinglet nivókereszteződés /angolul: level-crossing/ 

és a centrumok létrejött! közti kapcsolat kézenfekvő*
Az izolált komplexek mágneses tulajdonságai a spin 

korrelációval és a spin-pálya kölcsönhatással leírha
tlak* Ugyanakkor viszont a töményebb mintáknál figye
lembe kell venni a komplex-komplex kölcsönhatást is*
A komplex-komplex kölcsönhatás két formáját vizsgáljuk 

meg, az A~D+ - A~D+ molekulák közti elektromos dipól- 

-dipél kölcsönhatást és a triplet/A~DV - tripJ.et/A“D+/ 

molekulák közti mágneses dipól-dipól kölcsönhatást*
A mágneses dipól-dipól kölcsönhatásnak tulajdonitjuk 

a fajlagos spin koncentráció csökkenést, melyből a pára- 

mágneses centrumok képződéáére következtettünk* A magas 

jód-tartalmu mintákban csak minden 8-10-ik komplex van 

a paramágneses nívón, jóllehet az az alapállapot; ez 

nyilván nem felel meg a Boltzmarm-eloszlás alapján várt
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estéknek. Kvalitative - a kísérletek alapján - azt 

mondhatjuk, hogy a mágneses dipól-dipól kölcsönhatás 

miatt energetikailag kedvezőbb a
•••-triplet A-D+- triplet A-D+~ triplet A-D+~ 

láncnál egy
-triplet A-D+~ ssinglet A-D+- triplet A-D+- 

elrendeződés.
Az A“D+ - A~D+ molekuláit közti elektromos dipól

dipól kölcsönhatásra a fokozódó vonalszélesség és a 

Дт_ « ¥2 átmenet utal. A paramágneses centrumok kép- 

ződésével /a
hálójának kialakulásával/ a középponti mágneses mole
kuláit távolabb kerülnek egymástól és ez csökkenti az 

elektromos dipól-dipól kölcsönhatást: ezért látszik az 

S 213-as minta higabbnak az S 214—esnél.
A paramágneses centrumképződés harmadik velejárója 

az erős molekuláris árnyékoló tér kialakulása /V. táb
lázat/, amiért is a g-faktor nő. Feltehető, hogy a meg
növekedett molekuláris árnyékolás nem pusztán a spin-pá
lya kölcsönhatás eredménye, hanem - részben - a paramág
neses komplex és az őt körülvevő diamágneses molekulák 

közti permanens /mágneses/ dipól~ündukált dipól kölcsön
hatással magyaiázható. íirdekes megjegyezni, hogy a mágnes 

ses elektronok fokozódó árnyékolása és a triplet szint 

ssinglet szint alá való lecsúszása együttesen jelentke
zik.

• . .

. . .. . .

térbeli-triplet-szinglet-triplet-• ••• • •

í
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4*3* Elektromos vezetés a lipid-;)ód molekulakomplexekben: 
az elektromos és mágneses adatok kapcsolata

Az elektromos és mágneses adatok közti kapcsolat fel
derítésére részletesen megviaagáltuk a sztöchiometrikus 

oxidált koleszterin-jód és szintetikus lecitin-jód mole
kulakomplexek mágneses tulajdonságait. Az elektromos mé
réseket a 4*1» fejezetben irtuk le. A vizsgálatokat szi
lárd pormintákon és többszörös rétegeken végeztük mindkét 
minta esetében /l.a-Ъ ábra/. Az eredményeket a VII. táb
lázatban gyűjtöttük össze, a fajlagos spin koncentráció 

hőmérsékletfüggésére vonatkozó adatokat a 17* és 13. áb
rán mutatjuk be.

Valamennyi esetben exponenciális hőmérsékletfüggést 
észleltünk. A triplet-szintiét szeparációkat a 2.3* feje
zet /12/ képlete alapján számoltuk ki. Mind az oxidált 

koloszterin-jéd, mind a szintetikus lecitin-jéd minta 

esetében triplet-szinglet nivórendszert kaptunk /3»b áb
ra/.

Figyeljük meg, hogy viz hatására egy töréspont jelenik 

meg az oxidált koleszterin—jód komplexre vonatkozó 17» áb
rán! Ez a töréspont csak a viz-tartalmu mintákban jelent
kezett, a jég-»viz halmazállapotválfcozás hőmérsékleténél. 
Viz jelenlétében a triplet-szinglet szeparáció lecsökken. 
/А 18. ábrán a "száraz” Secitin-jód is hasonló törést



VII. táblázat: Lipid-jód molekulakomplexek mágneses
adatai

Jel+ Vonalszélesség++
/Ое-Ъеп/

Fajlagos spin Paramágneses 
koncentráció83 szuszaeptibi- 
/l/g-Ъап/ litásu

g-falctor

I
?,90.1016 7,88,1(T92,0044/3/ 16,3/2/OK: lg cn

U1

I
16 -8Le: 2,0050 1,71.10 1,43.109,8

+A száraz porminták és a többszörös rétegek ezekben az adatokban nem mutat
tak eltérést.

^A vonalszélesség nem mutatott hőmérsékletfüggést a vizsgált tartományban. 
“Szobahőmérsékleti adatok.
^GS-egységben.
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mutat• Ennek az az oka, hogy az erősen higroszkópos lé
éit int a hosszadalmas minta készítés alatt nem tudtuk 

szárazon tartani./ к töréspont értelmezéséhez feltéte
lezzük, hogy viz jelenlétében - általánosan: a rendezett 

lipid rétegekben - a korábban tárgyalt triplet és szinglet 

nívó mellett még egy harmadik nívóval is számolni kell.
Ez a nivó diamágneses, a triplet és a szinglet nívó kö
zött helyezkedik el: a három nívóra vonatkozó szobahő-

o ------------ 0^7

oP / 
/-0.100 eV

/
/-0.0019 eV //

>
-0.5-

/-0.175eV
/
t

//
t •

/
“1.0- /////

'""re, ////
/

f-1.5- !
/ \

f/

/

-2.0. T T 4.5 M3.0 35 103/T —— *'°

•i■

17. ábra. к fajlagos spin koncentráció hóméraéк1etfüg-' i
gése az oxidált koleszterin-jód komplexekben: porminta 

te. ;; kör, többszörös réteg üres kör. /II. táblázat/
v

it
.

i
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о
-0Ю44 eV * "

-Q018 eV
*rIn 4«,

-0.048 eV ...?*

-0.5-
-Q015 eV

»> • -;.
T

4.5 [*K ']3.0 15 1Q3/T----- ► 40

18. ábra. A fajlagos spin koncentráció hőmérsékletfüg
gése a szintetikus lééitin-jód komplexekben: porminta 

tele kör, többszörös réteg üres kör.

mérsékleti energiaszint adatokat a VIII. táblázatban 

gyűjtöttük össze.
Est a harmadik, alacsonyan fekvő szinglet nivét po

laren állapotokhoz rendeljük hozzá, A többszörös rétegek 

- mint említettük - kristályozerü struktúrát mutatnak. 
Olyan speciális kristály ez, melynek rácspoiitjaiban A~D+ 

paramágneses komplexek helyezkednek el. Ha a mintában 

paramágneses centrumok vannak, akkor az elemi cella 

több molekulák tartalmaz: a paramágneses központi mole
kulát ás a diamágneses szomszédokat, /к kristályézerüsé- 

gen itt nem a lipid kettősréteg hidrofób részének rende-
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VIII. táblázat: Az erősen kölcsönható A-D párok ener
giaszintjei a lipid-jód molekulakomple
xekben

Hozzárendelés4-0K:I2 Lo s I/j

33320 cm”1++ 

1290 cm“1 

I6l cm“1

A-D
389 cm“1 

129 cm“1
szinglet
polaron
szinglet
triplet

A“-D+

alapállapot alapállapot

+A jelölések magyarázata a 2. és 3* ábrán. 
^Optikai spektrumból számítva^.
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zettségét értjük, hanem a lipid réteg-viz réteg-lipid 

réteg szabályszerű váltakozást*/ Ezen az alapon a
rendszert az ionkristályok szilárd test elméletének

J • Az elektromos vezetést erőskereteiben tárgyaljuk 

kölcsönhatásban /Brillouin-közelitésben/ vizsgáljuk,
ezért feltételezhetjük, hogy az energiasávok gyakorla
tilag ugyanolyan magasan fekszenek a valencia sáv fe
lett, mint a molekuláris szinglet nivók a triplet 

alapállapot felett* A rácsközpontokat potenciálhegyek 

választják el egymástól /19* ábra/.
Az A”D+-rácsban polaron állapotok alakulhatnak ki 

oly módon, hogy az elektron Coulomb-kölcsönhatásfea lép
a ráccsal és polarizáló terénél fogva potenciálvölgyet

31 Ea-alakit ki maga körül, melyben erősen megkötődik 

lókeztetünk a 4*1* fejezet /1/ képletére, ahol láttuk, 

hogy a polarizációs munka miatt a polaron állapot ener
getikailag alacsonyabban fekszik; ezt értjük erős meg- 

kütődés alatt* /Részletesebben ezzel a folyamattal a 

6*2* fejezetben foglalkozunk*/ Esetünkben az §~D+-ról 
egy elektront az egyensúlyi távolságánál messzebbre 

eltávolitva, hasonló polaron állapot alakulhat ki* Ezt 
az állapotot az jellemzi, hogy az erős Coulomb-kölcsön- 

hatás miatt a spin korreláció megmarad, másszóval: a 

spinek nem csatolódnak szét. nyilvánvaló azonban, hogy 

a spin-spin kölcsönhatás gyengül, a nem szeparált A~D+-
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hős viszonyítva* A gyengébb spin korreláció miatt a 

spin átfordításhoz szükséges munka is kisebb lesz*
A. 6*2* fejezetben kimutattuk, hogy a polaron képző

dés elektron-rács kölcsönhatás eredménye, ezért az 

elektron polarizációs tere egy fonoAt kelt* /Ez a fonon 

nem más, szemléletesen, mint a Coulomb-kölcsönbatás mi
att megbolygatott rácsközpontbeli molekula rezgése a 

nyugalmi helyzete körül*/ Az elektronok mozgásával 
együtt a fononok is tovaterjednek a rendszerben, ezért 

a polaront elektron+fonon-nak Jelölik, némi leegyszerű
sítéssel*

Az elektromos vezetés értelmezéséhez kétféle gerjesz
tést vizsgálunk meg, mint lehetséges töltéshordozó gene
rációs mechanizmust* Az első a triplet sáv->szinglet sáv 

átmenet, amely tovaterjedhet a nem gerjesztett centrumok 

rácsán^1’3** Íz egy exciton-gerjesztés illetve propagáció, 

amely vagy hullámszerű aktivációs energia nélkül, vagy 

diffúziós folyamat aktivációs energiával* Természetesen 

az cxciton-propagáció, lévén az exciton neutrális részecs
ke, nem Járul hozzá az elektromos vezetéshez* Elképzelhe
tő azonban, hogy ez egy közbenső lépés a polaron képző
désben* /Az exciton autoionizációval vagy a nagy sűrűsé

gű excitonok ütközésével történő töltéshordozó generáció
13./lehetőségét Karvaly vetette fel
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A triplet sáv-*polaron szinglet nívó gerjesztés vi
szont töltéshordozőkat produkál, melyek az elektromos 

térerősség irányában tovaterjedhetnek^0. A polaronveze- 

tés két lehetséges mechanizmusát a 19* ábrán tüntettük 

fel vázlatosan. Az A~D+ rácsba injektált elektron po
tenciálvölgyet alakit ki magának, melyben befogédik 

/19#a ábra/. Ez a kötött polaron ugrással /vagy alagut- 

effektussal/ terjedhet tova^°. A lyuk-pclaronvezetéshez 

fel kell tételeznünk, hogy a polaron nivók ojyan ala
csonyan kialakulhatnak, hogy akár Boltzmann-eloszlás 

révén Í3 sok polaron állapot kialakulhat termikus fluk
tuációkkal, és igy a mániában poáaron-láncok jönnek lét
re /19.b ábra/. Ha a polaron-láncbél egy helyen egy elekt
ront eltávolítunk, akkor a hiányhely pozitívan töltött 

lesz. Ez a valencia sávbeli lyuk-poiaron mozgékony: ha 

ugyanis a szomszédos polaron állapotból egy elektron át
ugrik, akkor semlegesíti a lyukat, de híányhelyet hagy 

maga után. A töltéshordozék igy - lényegében - a lyukak.
Mint láttuk, a lipid-jéd málekulakonplexek alacsonyan 

felevő polaron nívói termikus energiával elérhetőek, igy 

lyukvezetés várható; egyezésben a termoelektromos méré
seink eredményével.

Több szerző is foglalkozott a töltóshordozó tovaterje

dés mechanizmusának kérdésével. Bár az BSR-vizsgálatok 

erre nézve nem adnak felvilágosítást, a teljesség ked
véért mégis megemlítjük, hogy ugrásos /angolul: hopping/

és alagut-effektuson alapuló /angolul: tunneling/ media-
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• Karvaly és munkatársai^238-39 rá-nizau3t javasoltak#
diófrekvenciás mérésekkel kimutatták, коду a vezetés 

ugrásos mechanizmussal történik. Rosenberg és Kemény 

több munkában is rámutatott arra, bogy a polaronvesetés-

39-41

bői - a töltéahordosók tovaterjedésének mechanizmusára 

tett megfelelő feltevések mellett - levezethető a kí
sérletileg észlelt kompenzációs szabály /2.2. fejezet 

/4/ képlet/. Kvalitative azt mondhatjuk, hogy az un. 
kompenzációs effektusnak /vagyis annak, hogy a vezetés 

aktivációs energiájának csökkentésével csökken - és 

nem nő! — a pre—exponenciális faktor és emiatt különbö
ző aktivációs energiájú anyagok veeetőképessége a kom
penzációs hőmérsékleten, TQ-nál, egyforma/ az az oka, 
hogy mennél alacsonybban aikkulnak ki a polaroií állapo
tok /mennél könnyebb tültéshordozókat generálni/, annál 
nagyobb a polarizációs шапка /4.1. fejezet /1/ képlet/, 

viezont e nagy polarizációs teret nehezebb mozgatni és 

ezért lecsökken a mobilitás. Másszóvals a polaron képző
dés miatt lecsökken J, de megnő H.

■\

I.



- 7» -

4*4. A p о laron-rao de 1 i alkalmazása a jodozott biraoleku- 

láris lipid membrán elektronvezetesőre

A jődozott bimolekular! s lipid membrán határfelülete 

félvezető elektrokémiai elektródként viselkedik . Koráb
bi kísérletek alapján feltételezték, hogy az elektrolit- 

-lipid membrán - elektrolit rendszerben az elektromos 

áramot ionvezetés /1“ vagy TZJ adja az elektrolitekben 

és elektrceivezetés /e~ vagy е+/ a félvezető lipid memb
ránon keresztül. Az ionvezetést és az elektronvezetést
határfelületi redoxreakeiék kapcsoljál?: össze:

21“ ^ I2 + 2e”
illetve lyukvezetésre

21“ + 2e+ ^ I2.
ügy gondoljulc, hogy a polaronoknak alapvető szerepe 

van a két redón ciklus összekapcsolásában. Figyeljük 

meg, hogy a membránunk csak látszólag szimmetrikus: a 

negatívan polarizált oldalán a reakció a felső, a pozi
tívan polarizált oldalán az alsó nyil irányában halad!
Ez azt jelenti, hogy a membrán egyik oldalán a redoxfo- 

lyaroat exoterm, a másik oldalán endoterm. Rámutattunk ar
ra, hogy polaronkópzodés közben az elektron polarizációs 

tere egy fono&t kelt. Feltételezzük, hogy a membránba 

nemcsak a jodid -»jód exoterm reakcióban keletkező elekt
ront, hanem a képződési hőnek megfelelő energia kirantu- 

mot /W/ is injektálhatunk. Az elektron és az energia
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a) 21 - I2 + (2e“+W)
21 I2

—► 2e —*

h 2 ГBLM

b) 2Г+ 2e+ - I2 +w

2Г I2

2e+ —

h 2 ГBLM
■ -•

20* ábra* A jódozott bimolekuláris lipid membrán 

/ionvezetésből és elektronvezetésből/ összetett 

vezetésének értelmezése*

kvantum /fonon formájában/ polaront alkot, amely a 

membránon keresztül egymástól elválaszthatatlanul 
terjed tova* A membrán másik oldalán nemcsak az elekt
ron szükséges a fordított irányú redoxreakció lejátsza- 

táoához, hanem az a kémiai energia is, melyet fonon 

formájában tároltunk /20* ábra/* így tehát az axoterm 

oldalon keletkező polaronok vezérlik az endotemi olda
lon végbemsEŐ oxidációt*

\

i
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Alapvető, hogy a töltés és energia egymástól elvá
laszthatatlanul terjedjen tova, mert egyébként felté
teleznünk kellene, hogy a membrán egy nagy energia 

tároló,melyet az egyik oldalán feltölthetünk és a má
sik oldalán kiüríthetünk.

Megjegyezzük, hogy hasonlóak igazak a lyuk-polaron- 

vezetésre is, hiszen a lyukak mozgásánál is végeredmény
ben az elektronok mozognak /a fononokkal együtt/, és 

eáért csak formálisan került a töltés és az energia Д// 

a 20,b ábrán lévő reakcióegyenlet két oldalára.
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5*§ Összefoglalás

Mind as oxidált koleszterin és lecitin lipid filmek, 

mind a bimolekularis lipid membránok tanulmányozása 

során azt tapasztalták, hogy jód hatására az elektro
mos vezetőképesség ugrásszerűen megnövekszik, A jelen
ség magyarázatául I~ vezetésen alapuló ionvezetést és 

elektronvezetést javasoltak, Rádióizotópos vizsgálatok
kal igazolták, hogy a $ódozott bimolekuláris lipid memb
rán esetében a vezetés összetett: ionvezetés az elektro
litben, de elektronvezetés a félvezető tulajdonságú li
pid membránon keresztül. Mivel a jód /erős elektronakcep- 

tor volta miatt/ a lipid molekulákkal tölté3-átadó komp
lexeket képez, ezért feltételezték, hogy az elektromos 

vezetőképesség növekedése elektronvezető töltés-átadó 

láncokra utal.
Megvizsgáltuk az oxidált koleszterin-jód és a szin

tet ikus lecitin-jód komplex bizonyos elektromos, termo- 

elektromos és mágneses paramétereit pormintákon és több
szörös rétegeken. Minden eseetben ESR abszorpciót észlel
tünk, melyet dativ kötésű molekulakomplex alapállapotához 

rendeltünk, A vizsgálatok kimutatták, hogy spin korrelá

ció miatt a mágneses elektronok triplet alapállapotu
nivon helyezkednek el. A triplet-szinglet szeparációt,

l
a triplet alapállapot és a szinglet gerjesztett állapot 

energetikai különbségét, az 

mérsékletfüggéséből határoztuk meg.
ESR-jel intenzitásának hő-

\
■

:
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íanulmányoztuk as oxidált koleszterin-jód molekula- 

komplex spektroszkópiai tulajdonságait, Llegállapitottuk, 

hogy a jód—tartalom függvényében jelentősen váltősik a 

mágneses elektron molekuláris árnyékolása, és triplet- 

-ssinglet nivókeresstesődés lép fel, Felvetettük egy 

speciális kondenzáció lehetőséget a kísérleti eredmények 

magyarázatára, amely paramágneses centrumokat alakit ki,
T епгдо e 1 ek t romo в mérésekkel megái lap it о 1tűk, hogy mind 

as oxidált koleszterin-jód, mind a ssintetikus leeitin- 

-jód komplex esetében lyukvesetés van«
ás ESR~mérések alapján lehetőség nyilik arra, hogy a 

tÖltÓ3hordosó generáció folyamatát külön megvissgáljuk. 
ás energianivók elemzése alapján rámutattunk area, hogy 

réteges struktúrákban /többszörös réteg, bimolekuláris 

lipid membrán/ energetikailag kedvező a polaron képződés, 
és az elektromos vezetést polaronok ugrásos tovaterjedé
sével értelmeztük.

Mivel a bimolekuláris lipid membránoknál határfelüle
ti folyamatok kapcsolják össze az ionvesetés és az elekt- 

ronvesetés folyamatát, ezért felvetettük annak a lehetősé
gét, hogy a membrán exoterm és endoterm oldala között 

olyan vezetési mechanizmus működik, melynél a töltés és 

a kémiai energia egymástól elválaszthatatlanul terjed 

tova.

h
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Köszönetnyilvánítás
Ez a disszertáció a Szegedi Biológiai Központ Biofizi

kai Intézetében 1974 és 1976 között végzett vizsgálataidat 

foglalja össze* Ezúton szeretnék köszönetét mondani 
dr. Keszthelyi Lajos igazgató unnak és az intézet dolgo
zóinak, hogy munkámban segítségemre voltak.

Á kísérletek szorosan kapcsolódnak az intézetünk Memb
rán Csoportjában folyó fizikai és fizikai-kémiai vizsgála 

tokhoz. Dr. Karvaly Béla csoportvezető kezdeményezte a 

termoelektromos és a mágneses vizsgálatokat; a kísérleti 
munkámat és a disszertáció összeállítását megjegyzésekkel 
és tanácsokkal segítette, melyekért köszönettel tartozom.
Az előkisérleteket az MTA KKKI ESR-laborjában végeztem, 
ahol dr» Rockenbauer Antal csoportvezető szakmai tanácsok
kal volt segítségemre.

A kémiai előkészítő munkában sok segítséget kaptam 

Kónya Lászlóné dr.-tól és Hegedűs Istvármétól; a dolgozat 
megírásánál felhasználtam Kónya Lászlóné dr. kvantitatív 

analízisének eredményeit: mindezekért ezúton mondok köszö
netét. Az ábrák feliratozásánál Hódi Antalné volt segítsé
gemre; a grafikonokról, spektrumokról és rajzokról készült 

fényképek Hagy Sándorné gondos munkáját dicsérik, melyért 

külön is szeretnék köszönetét mondani.
Végül megköszönöm minden kollegámnak, hogy szemináriumo- 

konn és "tea-beszélgetéseken” vitatkozott velem, ami ötle
teket adott és serkentett az eredmények egyszerű, áttekint
hető előadására.
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б.§ Függelék

6.1. ESR-elmélet
6.1.2. Mágneses dipólátmenetek

Az elektronoknak pálya impulzusmomentumuk /t / és 

ezzel arányos mágneses momentumuk /fi = / ^ / van, ezért 

mágneses térben a spektrumok megváltoznak. Ezt a jelen
séget Zeeman-effektusnak nevezzük. Vizsgáljuk meg a 

mágneses tér hatását egy szinglet term esetében, példá- 

ul P-nél. А В mágneses térbe helyezett fi mágneses di
pól energiája -pb , ezért a mágneses térbe helyezett 

elektron egy
л —> —T

H' - - ilb /1/
nagyságú perturbációt érez. A term esetében 1=1, 

ezért mágneses térben a ^P nivó három alnivóra hasad 

fel, a mágneses kvantumszám =1, О, -1 értékeinek 

megfelelően /21.a ábra/. A nivó ellenben, mivel 
mágneses momentuma zéró, felhasadást nem mutat. Mágne
ses tér hatására tehát az ^P^-^ST átmenet három közeli 

spektrumvonalra hasad fel, a felhasadás arányos a mág
neses térerősséggel. A három elektronátmenetre egyaránt 
teljesül a Laporte-szabály: A1 = +1; az m^ különböző 

értékeinek megfelelő átmeneteket polarizációs mérések
kel lehet azonosítani.

\
\:

\ '
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О

-1

b; 41=0

átmenetek mágneses térben.
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Az m-^ в 1, О, -1-nek megfelelő mágneses alnivók 

közötti direkt elektromos dipólátmenetek a Laporte- 

szabály értelmében tiltottak; P-^P. Megengedettek 

azonban mágneses dipólátmenetek, ahol 41 *= 0 /21.b 

ábra/.
Mielőtt részletesen foglalkoznánk a mágneses di- 

pólátmenetekkel, előbb néhány technikai kérdést cél
szerű lesz megtárgyalnunk* A manapság alkalmazott 

mágneseb a 0,2 - 2 T tartományban dolgoznak; ekkora 

mágneses tér kb* 0,25 - 3 cra“*-nyi felhasadást hoz 

létre, /összehasonlításul álljon itt a hidrogén H,*- 

vonalának energiája: 15230 cm”'1'./ Ahhoz, hogy közvet
lenül tanulmányozhassuk ezeket a 0,5 cm”'* energiájú 

átmeneteket, mikrohullámú forrásra van szükségünk.
Az BSR-spektroszkópiában 3 cm-es, un. X-sávu kliszt- 

ronokat alkalmaznak. Mivel az abszorpció kimutatása 

egyaránt lehetséges a klisztron frekvenciájának változ
tatásával /Б в állandó/ és a mágneses térerősség vál
toztatásával /d = állandó/, ezért az ESR készülékekben 

általában az utóbbi megoldást választanák. Ennek techni
kai oka van: könnyebb a klisztron frekvenciáját adott 

frekvencián /lényegében az üregrezonátor frekvenciájá

val/ stabilizálni és nagy pontosságú, változtatható 

terű mágnest ópiteni, mint forditva. Emiatt rajzoltuk 

fel a 21.b ábrán - az ESR spektroszkópiában meghonoso-

\

\
\
\
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dott szokásoknak megfelelően - az átmeneteket úgy, 
hogy felrajzoltuk az « 1, 0, -1-nek megfelelő ni
ni vők energiakülönbségét, mint a mágneses indukció 

függvényét. Az « 1, 0, -1 értékeinek 1, 0, 
meredekségü egyenesek felelnek meg. Az abszorpció 

annál az indukciónál következik be, ahol pontosan 

a klisztron frekvenciájának megfelelő felhasadást 

hozunk létre.
A mágneses dipólátmeneteket szemléletesen a Larmor- 

precesszióval értelmezhetjük. Tegyük fel, hogy az elekt
ron a koordinátarendszer origójában van és z-irányu

-1

BQ /= állandó/ mágneses teret alkalmazunk, 22. ábra. 

Az elektron mozgásegyenlete a következő alakba irható:

л 5ál- jd
/2/ott

Mivel az elektron mágneses momentuma a pálya impulzus
momentumával arányos, ezért Írhatjuk:

ál = x S /3/cLt

A mozgásegyenlet megadja, hogy a mágneses tér bekapcso
lása után milyen mozgás szuperponálódik a zéró térben 

meglévő mozgásokra. A /3/ egyenlet nem más, mint az 

egy pontjában rögzített merev test mozgásegyenlete: te
hát az elektron pálya impulzusmokentum vektora nem fog 

BQ irányába befordulni, hanem akörüli precesszióba kezd.
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22m ábra. A mágneses dipólátmenet szemléltetése Larmor- 

precesszióval.

Ezt a precessziós kúpot a 22. ábrán 1-essel felöltük. 

Mivel BQ általában igen nagy, ezért 1 igen gyorsan ha
lad körbe az 1-es precessziós kupon.

Ha az elektron egyidejűleg x-irányú lineárisan pola

rizált elektromágneses tér csomósikjában van, akkor az 

1-vektor egy második precesszióba kezdhet. Az elektro
mágneses állóhullámtér mágneses indukcióvektora /Вj/

- lévén lineárisan polározott - az xy-sikban két cirku-
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lárisan polározott kompenensre bontható. Ezek közül
—^

az egyik komponens /Вlaj / forgási iránya megegyezik
1-ével, mig a másiké ellentétes. Ha az elektromágneses

—>
tér körfrekvenciája pontosan megegyezik a BQ körüli 
/1-essel jelölt/ precesszió körfrekvenciájával, akkor 

1 és В
álló helyzetben. Nyilvánvaló, hogy 1 egy В

BQ körül együtt forog, egymás viszonyítva
lco körüli

- újabb - precesszióba kezd, a 22. ábrán ezt 2-essel 
jelöltük. A. kísérleti viszonyok olyanok, hogy ez az 

összetett mozgás egy B0 körüli igen gyors forgásban 

és egy lassabb B^ /Blco^ Bq/ körüli szuperponált 

precesszióban nyilvánul meg. A szemléletesség kedvé
ért - a Franck-Condon-eÍv ismeretében - azt is mond
hatjuk, hogy Blco hatására a +z körüli precesszió át
billen egy -z körülibe, vagy viszont. Az átbillenés 

közben a dipólus energiája 2/u&-val változik. Az át
billenéshez energia szükséges, a munkát az elektro
mágneses tér /Bl60 / végzi.

A mágneses tér bekapcsolásakor fellépő relaxációs 

jelenségek értelmezéséhez /3/-at kicsit átirjuk és 

igy jutunk az un. Bloch-egyenletekhez: 
cl ^

lco

- 7 (íx5)K - í.
(Át /4/

= / U 7(Át l
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dL = jCtxSl - /4/7
Az itt szereplő illetve Tg a longitudinális illet
ve transzverzális relaxációs idő*

A mérésekben mikrohullámú üregre zónát őrt használunk. 
Llár említettük, hogy az üregrezinátor - geometriai mé
reteinél fogva - egy sajátfrekvenciával jellemezhető, 

és ezzel a frekvenciával stabilizáljuk a mikrohullámú 

generátor frekvenciáját. Emellett azonban az üregrezo-

3.2 cm

/4 ;~Г\/I4
I_____ l_
I/

У \

minta

’ . /
23. ábra. ESR-méréseknél használt üregrezonátor
/Haw.
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nátor az a speciális készülék, amelyben a lineárisan 

polározott mikrohullámú állóhullámteret kialakítjuk. 

Tesszük est úgy, hogy az üregrezonátor közepén a 

В-vonalaknak duzzadó helye legyen és igy itt maximá
lis rezonancia abszorpciót észlelünk /23. ábra/; az 

abszorpció Blco-tel arányos. Az üregrezonátor hullám
vezető csatlakozásának olyannak kell lennie, hogy a 

®lco -LBq feltétel teljesüljön.
A mérésnél un. reflexiós üregrezonátort használtunk.

A klisztron /KL/ által kibocsájtott sugárzást hullám- 

vezetővel /Н/ a mágikus T-be /Т/ vezetjük /24. ábra/
A mágikus T lényegében olyan speciális mikrohullámú 

szerelvény, amely - miként egy forgószektor /24*b áb
ra/ - két részre bontja a mikrohullám vonulatot: egy 

részét újabb hullámvezetőn keresztül az üregrezonátor 

felé irányítja, a másik részét az un. referens ágba 

/Л/ tereli. Az üregrezonátorból és a referens á^ból 
reflektálódott hullámvonulatot újra egyesíti a mágikus 

T oly módon, hogy a detektor /D/ felé a két ellentétes 

fázisú hullámvonulat összege haladjon. A referens ág 

abszorpcióját úgy választjuk meg, hogy a minta nélküli 
mérőágat kompenzáljuk. A minta abszorpciója a hid egyen
súlyát megbontja, melyet a detektordiódán átfolyó áram
mal mérünk. Az ESR készülék elektronikai leírásával nem 

foglalkozunk. Megjegyezzük, hogy az érzékenység fokozá-

\
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■=> м
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Üreg rezonátor

Ьa

24. ábra. Az ESR-késziilék mikrohullámú részének elvi 
felépitése /а/ és optikai analosonjа /Ъ/.
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sa érdekében modulációs technikát alkalmaznak /100 kHz 

vagy 80 Hz-es frekvencián/; emiatt a készülék Írója 

nem az abszorpciós görbét, hanem annak első derivált
ját rajzolja ki, /Kettős moduláció esetén - a 100 kHz 

és 80 Hz-es moduláció együttes alkalmazásával - pedig 

a második deriváltat,/

6,1,2. Az általános Hamilton-operátor és a spin-Harail- 

ton-operátor

A mágneses térben lévő elektron Schrödinger-egyenle- 

tének megoldásánál figyelembe kell vennünk az elektron
elektron, elektron-mag, elektron-kristálytér kölcsön
hatást. Az időtől függő Schrödinger-egyenlet általános 

esetben nem oldható meg az összes kölcsönhatás egyidejű 

figyelembe vételével, ehelyett perturbációszámitást al
kalmazunk, Megoldjuk a Schrödinger-egyenletet a legerő
sebb kölcsönhatásra, majd meghatározzuk a gyengébb köl
csönhatások perturbációját a nulladrendü probléma hul
lámfüggvényének és energia sajátértékének ismeretében,

A Hamilton-operátor általános esetben a következőkép
pen irható feli 

H .
/N A ✓4

/5/I!E + HLS + HSI + HQ + + HSB + НГВ*
Az egyes tagok fizikai jelentését külön-külön tárgyal
juk.
/i/ Hg egy összetett Hamilton-operátor, amely az elekt-
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гонок kinetikai energiáját, az elektron-mag Coulomb- 

vonzást és az elektron-elektron Coulomb-taszitáat 

foglalja magába

и =7(£-Zel)+Z^
HE fUm n I Ц Cj /6/

ahol - szokásos Jelölésekkel - p± az i-lk elektron 

impulzusa, r^ a magtól való távolsága, e a töltése,
az i-ik és j-ik

elektron egymástól való távolsága* A. számolásnál az 

összes elektronra összegezni kell, eredményül a per- 

turbálatlan hullámfüggvényt és energia sajátértéket 

kapjuk* Mivel az energiaszintek közti távolság 10^ 

cm**", ezért általában elegendő a legmagasabb betöltött 

szintre, a spektroszkópiai alapállapotra szorítkoznunk* 

/ii/ a spin-pálya kölcsönhatás Ilamilton-operátora

LS “ £ S' T' fi
—>

ahol 1^. és si az elektron pálya ill. spin impulzusmomen
tum operátora,
Ez a kölcsönhatás kb* 10^ - 10^ 

tartományban változhat*
/111/ Hgj a hiperfinom köicsönhatás Kamiiton-opórátóra

ai h
ahol j. в 1. + s.; az elektron teljes impulzusmomentum 

operátora, a magepin impulzusmomentum operátora és 

a^ az un* hiperfinom csatolási állandó* Ez a kölesönha-

Ф a tömege, Z a mag rendszáma, ru

>4H /7/

az un* spin-pálya csatolási állandó* 

cm”^ nagyságú, széles

Iи . = Z /0/i I51
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tás kb* 1(Г2 nagyságú, de csak akkor kell figye
lembe venni, ha a meg spin nem zéró. Értéke a.--értéké
től függően széles tartományban változhat.

cm

/iv/ Hq a mag kvadrupólmoméntúrnának perturbációját ad

ja meg:

H, - 2 X QÍ /9/
Ez a kölcsönhatás a hiperfinom kölcsönhatásnál is két 

nagyságrenddel kisebb: 10”^ 

túra kismértékű eltolódásáért felelős.
/v/ Ky a kristálytér Hamilton-op érát óra:

Hv = Se V(rJ > 
ahol V/r^/ az elektronok elektrosztatikus potenciálja. 

Ez a kölcsönhatás igen széles tartományban változhat, 

a spektrum finomszerkezetéért felelős.
/vi/ HgB ill. H
a mágneses térrel való kölcsönhatását Írja le:

H5B = ß (£ + CL?) Ъ .

“1; a hiperfinom struk-c a

/10/

jj> az elektronoknak illetve a magolmak

Л

/11/%
, —5> —>

- 2 ]. I В
2-K i <>'

Л

H Iß ~ /12/

ahol p ill. 3i az elektron ill. a mag giromágneses fak
tora* g a szabad elektron g-értéke /g = 2,0023/, amely

W V

kifejezi, hogy a mágneses momentumhoz az wlektronspin 

kétszeresen járul hozzá.

Az elektron-mágneses tér kölcsönhatás nagysága a mág
neses tér lineáris függvénye. A szokásosan alkalmazott

\

\
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térerősség értékek mellett kb. 0,1 - 0,5 cm .

A magspin-mágneses tér kölcsönhatás gyakorlatilag 

elhanyagolható az ESR-spektroszkópiában /10“^ cm 

mágneses tértél függően/, bár másodrendű effektusként 

a hiperfinomszerkezetet ehyhén eltolja. /Erről még 

a 6.1.4. fejezetben lesz szó./ Természetesen nem ha
nyagolhatjuk el ezt a kölcsönhatást az llffi-spektrosz- 

kópiában, ahol pont ilyen kevéssé felhadadt nivők kö
zötti átmeneteket tanulmányozhatunk, 20 - 100 MHz-es 

"fényforrást" alkalmazva.
A fent leirt hétféle kölcsönhatást а IX. táblázat-

-1 a

ban foglaltuk össze.
A leül3Ő mágneses tér hatásának tanulmányozásánál 

az álatlános Hamilton-operátort nem /5/ alakban Írjuk 

fel, hanem a következőképpen:
'*ч /ч
H в Н» + /13/HSI + HQ + НГВ» 

ahol H* az un. spin-Hamilton-operátor, lényegében az
л

^4 /4 /V. -Л.

/5/-ben szereplő jelöléssel: H* t= Hg + Hj^ + Hy + HgB*
A spin-Hamilton-operátorra1 való számolások szemi-empi- 

rikusak és azon a kísérleti tényen alapulnak, hogy 

/i/ a II* okozta kölcsönhatás nagyságrendekkel nagyobb 

a többi tagnál és igy azokra perturbációszámitás 

alkalmazható;
/ii/ a H* kifejezésében szereplő csatolási állandók 

kísérleti utón meghatározhatóak.



IX* táblásat: к mágneses térben lévő elektron Hamilton- 

operátórának tagjai

nagyságaKölcsönhatás tipusa
s —11* Kinetikai energia+Coulomb- Kr cm 

kölcsönhatás, Ilg
2* Spin-pálya kölcsönhatás IIjo 102-103 cm

Hogyan jelentkezik a spektrumban?

Perturbálatlan elektron-energia 
szintek
Spin-pálya kölcsönhatással korri
gált energiaszintek
ESR finomszerkeset

-1

10-103 cm*“13# Kristálytér-spin kölcsön- 
hrftás, Hy

4* Elektronspin-mágneses tér 
kölcsönhatás, HgH

I
VŰЮ-1 -1 Zeeman-szintek: esek közti mágne

ses dipólátmeneteket tanulmányoz
za az ESR spektroszkópia
ESR hiperfinomsserkezet

yicm
I

10**2-10**45. Elektronspin-magspin köl
csönhatás, Hgj

6. Mag elektromos kvadrupól- 
momentumának perturbációja

cigi”1

10~4 -1 Csekély /0,1-10 0e+/ eltolódások 
a hiperfinomszerkesetben

cm

7« Magspin-mágneses tér köl- 10“ 4
csönhatás, H^j

+Az ESR spektroszkópiában az energiakülönbségeket mágneses térerősség számér
tékekkel szokás megadni, a következő átszámitás alapján: 1 cm“x в 21419,7 Oe*

—1 Csekély eltolódások a hiperfinom- 
szerkezetben

cm
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A számolás úgy történik, hogy kísérletekből meghatá
rozzuk az effektiv g-faktort a

hy = /3gß
egyenlet alapján /\xv a klisztron által kibocsájtott 

foton energiája/ és a /ll/-ben szereplő ge különbsé
gét, majd ebből meghatározzuk a spin-pálya kölcsönha- 

tás és a kristálytér perturbációját* Az effektiv g- 

faktor fizikai jelentése az, hogy a számolásoknál csak 

a spintől függő tagot / / Írjuk be a Hamilton-
operátorba, mig a pálya mágneses hozzájárulását /fa =■
- /3 t / t spin és a mágneses tér közti anizotrop csato
lásként vesszük figyelembe:

A' - pM-
Az általános esetben g egy 3 x 3-as tenzor, melyet a 

diagonális elemeivel; axiál szimmetriánál g 

és g = g^ = gyy-nal; izotróp esetben gQ * g^ = g^ = 

-vei jellemzünk.

/14/

/15/

= Gzz

88

6*1*3* Finomszerkezet: zéró tér felhasadás

A triplet /és kvintett, stb/ állapotok mágneses tér 

nélkül /В a 0/ degeneráltak, de ez a degeneráció elekt- 

térrel /Ну/ megszüntethető* i?y módon, már 

zéró térben is létrejön egy felhasadás /ZFS/* Ha ez a 

felhasadás kisebb mint az alkalmazandó mikrohullámú tér

rosztatikus
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energiája, akkor a ZPS miatt az un* két-vonalas spekt
rum figyelhető meg /25# ábra/: az mg = -l^mß = 0 

átmenet rezonanciája máshol van mint az m_ = 0 «-» ms “
ss 1 átmeneté /Дяц = +1/# A felhasadásból a degeneranciát 
megszüntető elektrosztatikus térre lehet következtetni 
/D,E-paraméterek/• Ha a ZPS nagy / >1 cm""1/# akkor re-

s

zonancia nem észlelhető X-sávu klisztront alkalmazva,
Hz m„ = -l^m„ = 1 Awl. * +2 átmenet tiltott, da 

dipól-dipól kölcsönhatás miatt szimglet-triplet kevere
dés jöhet létre, ami ezt az átmenetet bizonyos mértékig

/2megengedetté tesziH •

6.1,4, g-faktor és vonalszélesség meghatározás

A g-mérés legegyszerűbb módja az, ha a /14/-ben szereplő 

mágneses indukciót /В/ és mikrohullámú rezonanciafrekven
ciát / / megmérjük és a g-faktort /14/-ből kiszámítjuk.
Mivel ezeket a méréseket megfelelő pontossággal elvégezni 
nagyon nehéz /öt értékes jegyre!/, ezért a g-faktort ál
talában relativ méréssel határozzuk meg, a mérendő anya
got ismert g-faktoru anyaghoz hasonlítva:

9 = 9o (1 - 4r ) > /16/
Во

ahol Bq a standard anyagra vonatkozó rezonancia tér, ÓB 

a rezonancia helyek közötti különbség /mindkettő Oe-ben/,

I
!
!
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2E
ZFS о

В
Л О

\

-1\

I

A ms= ± 2 áms=±1

I

25» ábra# Triplet állapot ESR-átmenetei zéró tér 

felhasadás /ZK/ esetén#
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Ha a rezonancia BQ-nál alacsonyabb térnél van, akkor 

és fordítva*во»
A méréseknél Mn standardot használtunk* A Mn2+

ionban /3d^/-ös elektronkonfiguráció van, amely szfé
rikusán szimmetrikusan helyezkedik el a mag körül* 

Spektroszkópiai alapállapota
A

lis ligand-tér /Ну/ három Krámer-dublettre hasit fel 
t §• ± ± \f ^39 Mágneses térben /HgB/

rom dublett degenerációja megszűnik és öt Am 

átmenet észlelhető:

l-i* I« *i

melyet oktahedrá-5/2»

/m о + 's a há
ss +13

/26* ábra/* Mivel a mangán atom magspinje 5/2, ezért
A

elektron-mag hiperfinom kölcsönhatás /Hgj/ miatt mind 

a hat nivó hatos nivó csopoi*ira hasad fel* A Am S3 +1

és Am-j- sä 0 kiválasztási szabályok miatt a spektrumban 

5 sextett struktúra figyelhető meg, a 26* ábrán csak

8

+ ^ oextettet tüntettük fel* LegalacsonyabbIa +
mágneses térnél a - # átmenet sextett je jelent
kezne, a sextett közepe g = 2,0®4-nél van, melyet má
sodrendű effektus AIjq/ 12,32 Oe-del eltol a magasabb 

tér felé*

A hat vonal helyéhez tartozó g—faktort és a köztük 

lévő hiperfinom csatolási állandót a X. táblázatban 

gyűjtöttük Ö3sze*
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♦ 5/2 
4- 3/2 
+ 1/2

m =5 Im + 2s I \/
> .

1/24I \ 3/24/ 5/2ч

/
I
I

dms=±l, Zlm, = 0 

= átmenetek
/ 3+/ 2

/
I \
/ ///

/
//

I /
/ / 15 / / +t 2/ /6S 2
/5 /W3 /2 4- 2 У /✓/__ /

1 1r к
- 2 \ \ 2\'\

\’

l\
\\ 3\\ 2

\
\
\
\

5\
\ 2

ЛH H Hv SH sí

/Зй'У nivórendszere.26* ábra* A.z Mn2+ ion

i
I

I
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X* táblásat: к №n~+ m átmenetének* “ § ^ins 

hiperfinomszerkesete

S3 *•s

g-faktor a
7biperfinom csato
lási állandó, 
Oe-ben/

.♦a 1,884mT t= I es 2
82,1

+ ^ 1,932
84,5

1,981
86,8

1 2,031- 2
88,1

. 1 2,0822
91,5

I 2,136
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A szabad elektronnak megfelelő jel és as alihos köze
li g-faktoru anyagok /pl. szabad gyökök/ jele a belső

2+ beikét hiperfinom vonal közé esik /27. ábra/. A Mn
ső két vonala közti távolság /1/ ismeretében meghatároz-

1 2+hatjuk az észlelt jel távolságát az mj = + j«r-es Mn 

vonaltól /g/f majd alkalmazzuk a /16/ képletet a g-faktor 

kiszámítására. /А kifejezésben szereplő BQ-t, az nij =
-es Mn vonal helyét, ismert g-faktoru anyaggal 

- pl. DPPH-val - határozhatjuk meg./
О .

A vonalszélesség meghatározást szintén a Mn 

kötti csatolási állandók ismeretében végezhetjük el. A 

vonalazélesség - definíció szerint - a két csúcs közti 
távolsággal /Sj/ egyenlő /23.a ábra/. A mérések pontosab
ban végezhetőek el, ha második derivált spektrumot veszünk 

fel /23.b ábra/ és megmérjük a leszálló belső ágak alap
vonallal történő metszéspontja közti távolságot.

SS +

vonalak

6.1.5. Az ESR-jel intenzitásának hőmérsékletfüggése

Tegyük fel, hogy egy dublett szint felhasadásakor az 

m_ = ~ rr -es szinten II г? -es szintenaz и = +-1/2*
H+l/2 számú elektron van. Ha a betöltést Boltzmann-elosz
lás határozza meg, és a szintek közti energiakülönbség W,

s s

akkor

Ж. /17/
“ kT \^1/2. N -112 ^

h
1
i

\



— 101 —

4 *

9

/к_

в

27* ábra* Illusztráció a g-falctor mérés leírásához*

Sp

b

a

28* ábra* Illusztráció a vonalszélesség mérófr leírá
sához*
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Legyen x = W/lfT. Vegyüld figyelembe, hogy W « kT és 

fejtsük sorba az exponenciális tagot x = 0 körül:

f ) .Nv* Ä N-ia ( ^ +■ /18/

Az abszorpciót, azaz az ESR-jel intenzitását, a két 

nivó közti betöltöttségi szám különbség határozza meg, 
tehát:

WA ex Ы_-|Д ~
' ZkT • /19/

Ez a keresett összefüggés: az ESR abszorpció a hőmérsék
let reciprokával lineárisan változik. A /2/ sorfejtésnél
alkalmazott közelités nyilván jogos, hiszen a mágneses

-•1felhasadás 0,3 cm , mig a szobahőmérsékleti termikus 

energia kb. 200 cm“1.
Abban az esetben, amikor multiplett nivórendszerrel

van dolgunk, akkor /17/ helyébe
e— Ц/кт

7£tN, = N /20/V.4* e

Írandó. A nevezőben szerplő partíciós függvény triplet 

nivó esetében 3/2, igy
wД c< N /triplet nivóre, 21/ч 3kT '

Ha a /21/-ben szereplő XT^ betöltöttség egy alacsonyab

ban fekvő diamágneses nivó betöltöttségével
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-J/kT= Nde
szerint fejezhető ki» ös J» W, akkor

N /22/

A * /triplet nivőra, 23/J/kT •3kT e

6.2* Polaron-e lábaiét

Az ionkristály dielektromos állandója az ultraibolya 

ág az infravörös tartományban diszperziót mutat, az előb
bi az elektronfelhő oszcillációjának, az utóbbi az ato
mok rezgéseinek következménye* Az elektron-rács kölcsön
hatást a polarizációs térrel Írjuk le* к polarizációs 

tér két komponensre bontható:

^opt
a dielektromos állandó magas és alacsony frekvenciás 

rezonenciájának megfelelően* /Feltétélezzük, hogy a po- 

laron leírásánál elsősorban A/ibr"*^ keH figyelembe ven- 

ni, P ^ csekély korrekció*/ к polarizációs tér a kris
tály makroszkopikus tulajdonsága, ezért kifejezhetjük az 

elektromos eltolódás! vektorral:

/24/P SS + pvibr

7)5P - /25/

Az optikai rezonanciánál a dielektromos állandó legyen 

, ekkor /24/ és /25/ alapján:
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JLM _i-)D .—УР - /26/

Tegyük fel, hogy egy elektron polarizálja az ionkrii- 

tályt, határozzuk meg a polarizációs tér méreteit és 

az elektron energiáját* Az egyszerübbség kedvéért 

feltételezzük, hogy a polarizáló töltés R-sugaru 

gömbben homogén módon oszlik el: a polarizáló töltés 

potenciális energiája a Coulomb-potenciállal azonos a 

gömbön kivül, és állandó a gömbben* Az elektron poten
ciális energiája:

1 e2 7 *15“ » /27/

kinetikai energiája:
A2 /28/2ra ,

ahol к az R-sugaru gömbben lévő elektron hullámszám 

vektora, tik és R nem egyidejűleg mérhető mennyiségek,
ugyanis a határozatlansági reláció miatt 

tik á 2 xh/R*
/29/ figyelembe vételével a teljes energia:

le2. 4_x2h2IT" + mF *

/29/

/30/U ~ e
Az energia olyan R0~nál minimális, ahol

4 X2!-:2dU /31/= 0,Ж “

vagyis:
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4 re2!!2 /32/Ro " 2me
Est as értéket /30/-Ъа behelyettesítve:

4V ló /33/U . /v* —min *

Eredményül azt kaptuk, hogy az R-sugaru gömbben a po
larizáló elektron egy potenciál völgyben kötődik meg 

/29* ábra/*
Ennél a levezetésnél hallgatólagosan feltételeztük, 

hogy az elektron mozgása gyorsabb mint a rácsot alkotó 

atomok /vagy molekulák/ mozgása, különben az elektron 

nem tudná a rácsot polarizálni, mert az atomok elmoz
dulással követnék a töltés mozgását*

Я

Ц*П/
\ /\ /
l I

I

29« ábra* Az elektron-rács kölcsönhatás hatása az 

elektron potenciális energiájára*
;

/

t
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A mozgó elektron és a vele mozgó polarizáló tér 

leírásánál közelítést alkalmazunk. Ennek a közelítés
nek az a lényege, hogy a polarizáló teret mint az 

elektron tömegét megnövelő hatást vesszük figyelembe. 

Il3r módon a szabad elektronra felirt mozgásegyenleteink 

továbbra is ugyanolyan alakúak, csak az elektron töme
ge helyére ezt a megnövekedett, im. effektiv tömeget 
kell beírni.

Definíció szerint az elektron és az ionok kinetikai 
energiája helyett Írjuk:

g mv + T 1 чЯ ion - 2 •" T ’ /34/

ahonnan
* p Ф

— 1 e —T£rÍOIl .Li /35/m mv

Az elektron effektiv tömegét tehát az ionok kinetikai 
energiája határozza meg. Az elektron tömeg-növekedése 

az elektron-rács kölcsönhatás miatti rács kinetikai 
energia növekedés /rácsatom rezgések/ követkesménye•
A polaron probléma kvantummechanikai tárgyalásánál 
Fröhlich*^' az alábbi alakban irta fel a Hamilton-operá- 

tort:
ЛчA

/36/11 = ^elektron + Hfonon + Hkölcs*
A kvantummechanikai tárgyalás rámutatott arra, hogy az
Qlektron-fonon kölcsönhatás miatt
/1/ csökken a lokalizált elektron energiá a,
/11/ nő az elektron effektiv tömege,

/111/ az elektronok szóródnak a fononokon.
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