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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

AP

Apparence energy, megjelenési energia

APCI

Atmospheric pressure chemical ionization, atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció

BDE

bound dissociation enthalpy, kötés disszociációs entalpia

BE

Mágneses (B) és elektrosztatikus (E) analizátorral felszerelt tömegspektrométer

CE

capillary electrophoresis, kapilláris elektroforázis

CET

collision energy transfer, ütközési energiatranszfer

CID

collision induced dissociation, ütközésindulált disszociáció

CRM

Charge residue model - maradék töltés modell

DART

Direct analysis in real time

DESI

Desorption electrospray ionization, deszorpciós elektrospray ionizáció

ECD

electron capture dissociation, elektrombefogás indukálta disszociáció

ESA

electrostatic analyser, elektrosztatikus analizátor

ESI

electrospray ionization, elektrospray ionizáció, elektroporlasztásos ionizáció

ETD

electron transfer disszociation, elektron transzferrel kiváltott disszociáció

FAB

fast atom bombardment, gyorsatom bombázásos ionizáció

FD

field desorption, térdeszorpciós ionizáció

FI

field ionization, térionzációs ionelőállítási módszer

FT-ICR

Fourier-transform ion cyclotron resonance, Fourier-transzformációs ion ciklotron
rezonancia

GC

gas chromatography, gázkromatográfia

ICP

Inductively Coupled Plasma, induktív csatolású plazma

IE

ionization energy, ionizációs energia

IEM

ion evaporation model, ionevaporációs modell

IT

ion trap, ioncsapda típusú tömegspektrométer

KER

kinetic enery release, kinetikus energia felszabadulás

KERD

kinetic energy release distribution, kinetikus energia felszabadulás eloszlása

LC

liquid chromatography, folyadék-kromatográfia

LIF

laser-induced fluorescence spectroscopy, lézer-indukált fluoreszcencia spctroszkópia
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LI-REMPI laser-induced resonance multiphoton ionization
LSIMS

liquid secondary ion mass spectrometry, folyadék szekunderion tömegspektrometria

MALDI

matrix-assisted laser desorption ionization, mátrixszal segített lézerdeszorpciós
ionizáció

MS

mass spectrometry

MS-MS

tandem tömegspektrometria

NMR

nuclear magnetic resonance spectroscopy, mágneses magrezonancia spekroszkópia

PA

Proton affinity, protonaffinitás

PD

plasma desorption, plazma deszorpciós ionizációs technika

PEPICO

photelectron photoion coincidence spectroscopy, fotoelektron-fotoion
koincidenciaspektroszkópia

QqQ

hármas kvadrupól típusú tömegspektrométer

Q-TOF

kvadrupól-repülési idő tömegspektrométer

SIMS

secondary ion mass spectrometry, szekunderion tömegspektrometria

Teff

effektív hőmérséklet

ZEKE

zero elektron kinetic energy spectroscopy
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I. BEVEZETÉS
A tömegspektrometria (MS) napjaink egyik legszélesebb körben alkalmazott
nagyműszeres analitikai technikája. Közel 100 éves múltra tekint vissza, az első
tömegspektrométer megalkotása J. J. Thomson nevéhez fűződik. Gázkisülési csőben
előállított ionokat választott szét elektromos erőtérben, fényérzékeny lemezt használva
detektorként. Ez a kísérlet vezetett az izotópok felfedezéséhez 1912-ben. Néhány évvel
később A. J. Dempster fejlesztette ki az elektron ionizációs ionforrást és az ionok mágneses
eltérítésén alapuló készüléket. A fenti két kísérletből is látható, hogy egy tömegspektrometriás
vizsgálat során a mérendő minta komponenseiből egy ionforrásban gázfázisú ionokat állítunk
elő, amelyeket tömegszám/töltés érték (m/z) alapján választunk el (analizátor), majd
detektálunk.
1942-ben került forgalomba az első kereskedelemben kapható tömegspektrométer,
fellendítve az izotópok és szénhidrogének tanulmányozását. A tömegspektrométereket széles
körben alkalmazó kőolaj- és gyógyszeripar gyors fellendülése nagy hatással volt a terület
fejlődésére is. Megjelent a GC-MS kapcsolat, míg a tandem tömegspektrometria (MS-MS) és
a pontos tömeg (elemi összetétel) meghatározásának lehetősége óriási segítséget nyújtott a
szerkezetvizsgálatban. Az említett fejlesztésekkel e technika a szerves kémiai szerkezetmeghatározás egyik legjelentősebb eszközévé vált. A tömegspektrometriával vizsgálható
vegyületek típusát jelentősen korlátozták az elektronionizáció által támasztott követelmények,
azaz az illékonyság és a termikus stabilitás. E két kritérium következménye, hogy a
vizsgálható molekulatömeg-tartomány felső határa 800-1000Da körül volt. A fejlődés a
biokémia és a modern analitika által támasztott követelményeknek megfelelően új ionizációs
technikák kifejlesztése irányába fordult, melyek első képviselői a SIMS és a FAB, majd
ezeket követően a 90-es évek elején elterjedt, forradalmi változásokat hozó ESI, APCI és
MALDI. Ezen ún. „lágy” ionizációs technikákkal nem illékony vegyületek is vizsgálhatók,
alkalmazásukkal a tanulmányozható tömegtartomány felső határa is jelentősen megnőtt,
továbbá megvalósult a folyadék-kromatográf és a tömegspektrométer közötti közvetlen
kapcsolat. Ezzel párhuzamosan a tömeganalízis és a detektálás terén is jelentős fejlesztések
következtek be, növelve az ionok elválasztásának hatékonyságát és a detektálás
érzékenységét.
Mára a tömegspektrometria az egyik legsokoldalúbb analitikai technikává vált,
különböző ionizációs technikáknak köszönhetően szinte bármely vegyület tanulmányozható
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halmazállapottól, polaritástól és molekulatömegtől függetlenül. Óriási előnye, hogy több száz
vegyület is szimultán kimutatható egy összetett mátrixból. Ezt segíti az igen nagy érzékenység
(attomól - femtomól), valamint a szelektivitás növekedése mind az analizátorok felbontásának
növelésével (R=100000), mind a tandem MS megoldásokkal. A szelektivitás tovább
növelhető a ma már rutin technikák közé sorolható GC-MS, LC-MS kapcsolt technikákkal (a
CE-MS tökéletesítése napjainkban zajlik). A legtöbb esetben igen könnyen megvalósítható
automatizálhatóság rendkívül gyors és nagy áteresztőképességű (high-throughput) módszerek
kidolgozásának lehetőségét teremtette meg.
A fenti tulajdonságokkal a tömegspektrometria egy gyors, rendkívül érzékeny,
sokoldalúan használható analitikai módszerré vált, amit hűen példáz az igen széles
alkalmazási köre. Környezetanalitika (gáz, folyadék és talajmintákból), élelmiszeranalitika,
kőzetanalitika

(induktív

csatolású

plazma

ionforrással

kapcsolt

készülékekkel),

kormeghatározás izotóparány mérése alapján, igazságügyi analitika (robbanóanyagok és
kábítószerek meghatározása), gyógyszeripar, kőolajipar, műanyagipar, bolygók és csillagközi
tér analízise (a Mars szondán is elhelyeztek tömegspektrométert), gázfázisú reakciók
tanulmányozása, molekulaméret meghatározás (ion mobility MS). Az utóbbi évtizedekben a
tömegspektrometria egyre nagyobb mértékben járul hozzá biokémiai és biológiai feladatok
megoldásához és az orvosi alkalmazások terén is komoly előretörés mutatkozik, segítve
betegségek diagnosztizálását és ezen keresztül javítva az életminőséget. A humán genom
felderítésében is jelentős szerepet játszott az MS, és az emberiség következő nagy
feladatában, a proteom feltérképezésében szinte egyeduralkodó a különböző kromatográfiás
módszerekkel társított tömegspektrometria. Főként a biokémia és a biológia támasztotta
igények hatására a tömegspektrometria igen dinamikus fejlődése napjainkban is folytatódik,
melynek eredményei például az igen nagy felbontású és teljesítőképességéhez képest olcsó
orbitrap analizátor és a forradalmian új közvetlen felületvizsgálatra is alkalmas ionizációs
technikák. Segítségükkel másodpercek alatt szerezhetünk információt élelmiszerek, ruhák
felületéről, gyógyszertabletták összetételéről de akár élő szövetekről is.
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II. CÉLKITŰZÉSEK
Nemkovalens kölcsönhatással összetartott részecskék tanulmányozása napjaink egyik
fontos kutatási területe. Molekuláris kölcsönhatások játszanak szerepet például az enzimszubsztrát, fehérje-receptor komplexekben, a molekuláris és királis felismerésben és a
katalízisben is. Ezen biokémiai és kémiai folyamatok feltérképezése és célirányos
felhasználása segíti a természet mélyebb megismerését és az életminőség javulását. A
tömegspektrometria ezen a területen egyre nagyobb szerephez jut. Tömegspektrometriai
vizsgálatokkal meg lehet határozni komplexek sztöchiometriáját, szerkezet és akár a kötődés
erősségét is. Mivel igen érzékeny és szelektív módszer, kicsi a mintaigénye, bonyolult
keverékekben kis koncentrációban jelen levő komplexek vizsgálatára is alkalmas.
Nemkovanlens komplexek tömegspektrometriás vizsgálata egy igen dinamikusan fejlődő
terület, munkánk során ehhez a kutatási irányhoz csatlakoztunk.
Doktori

munkámban

célul

tűztük

ki

változatos

nemkovalens

komplexek

tanulmányozását különböző tömegspektrometriás módszerekkel. Információt kívántunk
gyűjteni a nemkovalens komplexek szerkezetéről, energiaviszonyairól, illetve fel kívántuk
térképezni a tömegspektrometria alkalmazhatóságának határait e területen. Kutatásainkat az
alábbi 3 témakörben végeztük:

1.

Ionos alkáli halogenid klaszterek vizsgálata

Munkánk során célul tűztük ki ezen viszonylag egyszerű szerkezetű klaszterek részletes
vizsgálatát, mely alapot jelent bonyolultabb összetételű klaszterek tanulmányozásához.
Kutatásainkhoz az igen kis, 3 atomos klasztereket választottunk, melyek lehetőséget
nyújtanak a tömegspektrometria alapjelenségeinek vizsgálatához, így például az ütközéses
folyamatok mélyebb megértéséhez.

2.

A kiralitás felismerés vizsgálata

Aminosavak komplexei az előbbinél lényegesen bonyolultabb, de még mindig viszonylag kis,
jól vizsgálható rendszert képeznek. A szerin 8 molekulából álló asszociátuma rendkívül
érdekes tulajdonságokkal rendelkezik, az ezzel kapcsolatos szerkezetkutatásba kapcsolódtunk
be. Munkánk során arra kerestük a választ, hogy az oktamer építőeleme, a szerin dimer
szerkezetében megfigyelhető-e királis preferencia, azaz a kiralitás miként befolyásolja a szerin
dimer szerkezetét. Ezt termokémiai adatokkal alátámasztandó, célul tűztük ki olyan
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tömegpektrometriás módszer kidolgozását, mellyel információt ad a homokirális és a
heterokirális dimer közötti stabilitás különbségre.

3.

Kalixarének fémion komplexek tanulmányozása

A szerin komplexekhez hasonlóan kalixarén - fémion komplexek szerkezetét, stabilitását is
jelentősen befolyásolja a konformáció. Kutatásaink során vizsgálni kívántuk a kalixarének
alkálifémionokkal képezett komplexeinek sztöchiometriáját, stabilitását és célul tűztük ki a
kötődés szelektivitásának megállapítását. Ezek a kutatások, elméleti érdekességük mellett,
bővítik a tömegspektrometriás analitika alkalmazási körét, jelen esetben segíthetik
ionszelektív elektródok kifejlesztését.
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III. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Egy tömegspektrometriás mérés során a vizsgálandó komponensekből ionokat állítunk
elő és határozzuk meg azok tömegét. Semleges molekulákból ionok előállításának óriási
előnye, hogy a töltéssel rendelkező részecskék elektrosztatikus és mágneses erőhatásokkal
kiválóan irányíthatók és az ionok detektálására rendívül hatékony módszerek állnak
rendelkezésre.

Ezen

tulajdonságokat

használja

ki

a

tömegspektrometria.

Egy

tömegspektrométer 4 egységből épül fel: ionforrás, analizátor, detektor és vákuumrendszer.
Ionok előállítása és elválasztása ma már számos technikával megvalósítható, a detektor az
ionok számával arányos jelet ad, a vákuumrendszer pedig az ionok ütközés nélküli
repüléséhez szükséges szabad úthosszt biztosítja. A tömegspektrum egy csúcsa két alapvető
információt hordoz. Az egyik a vizsgált molekula és ennek fragmenseinek tömege, melyből
molekulasúlyra és szerkezetre következtethetünk. A másik a fragmensek intenzitása, amely a
molekula energiaviszonyaival, belsőenergia változásával van kapcsolatban. Fragmentáció
során a tömegspektrum gázfázisú izolált ionok legnagyobbrészt unimolekuláris reakcióinak
eredménye.
A tömegspektrometria gyors fejlődésének köszönhetően az elmúlt 20 évben sok új
készüléktípus és mérési módszer került bevezetésre és vált rutinszerű alkalmazássá. E
hasábokon ezekből csak a dolgozat témájában közvetlenül felhasznált módszereket mutatjuk
be.
III.1. Alkalmazott ionizációs technikák bemutatása
A dolgozat témájában alkalmazott ionforrások két csoportba oszthatók.
A deszorpciós ionizációs módszerek általános vonása, hogy nagy energiájú részecskék
bombázzák a mintát tartalmazó felületet, melyek hatására a minta gázfázisba kerül és
ionizálódik. E csoportba sorolható a SIMS, FAB, LSIMS, MALDI, PD, FD, FI (Rövidítések
jelentését lásd (4-5 oldal).

A második csoport a spray ionizációs módszerek. Ez esetben elektromos térerő vagy/és
hőmérséklet hatására a mintát tartalmazó oldat porlasztása következik be, ezt a cseppek
párolgása követi és ion-molekula reakciók során izolált gázfázisú ionok jönnek létre. E
csoport képviselői az ESI és az APCI ionizációs módszerek.
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Doktori munkám során a fent említett ionizációs technikák közül az LSIMS és az ESI
ionizációs módszert használtuk, ezeket ismertetjük röviden.

III.1.1. Folyadék szekunderion tömegspektrometria (LSIMS)
Bevezetésként a szekunderion tömegspektrometria (SIMS) módszerét mutatjuk be 1. A
SIMS a deszorpciós ionizációs módszerek közé tartozik, amelyben egy sík felületen
elhelyezett mintát néhány keV energiájú primer ionnyalábbal (Ar+, Cs+) bombázzuk.

A

hirtelen energiaközlés hatására szekunder ionok emissziója történik a felületről. Ezt a
módszert alkáli halogenid klaszterek vizsgálata esetén alkalmaztuk.
Az eredetileg a fenti, fémek vizsgálatára kifejlesztett módszer továbbfejlesztésének az
eredménye a címben feltüntetett módszer, melyekben a vizsgálandó mintát egy kis
gőznyomású, viszkózus folyadékban homogenizálva (mátrix anyag) bombázzák nagy
energiájú ionnyalábbal (LSIMS). Az ionágyúban általában egy céziumsóból (CsCl, CsI)
készült pasztillát melegít egy izzó katód, melyből Cs+ ionok lépnek ki. Az emittált ionok 2035 kV feszültséggel való gyorsítást majd fókuszálást követően bombázzák a felületet. A
módszer alkalmas nem illékony és hő hatására bomló vegyületek vizsgálatára, pozitív ill.
negatív töltésű ionokat azonos hatásfokkal képes előállítani 1.
A mintához kevert nagy mennyiségű folyadék (mátrix) megakadályozza, csökkenti a
minta bomlását, azaz megvédi a mintát a keV energiájú bombázó ionok roncsoló hatásától. Az
LSIMS elvileg a lágy ionizációs technikák közé tartozik, azonban számos esetben jelentős
fragmentáció figyelhető meg. A mátrixnak további követelményeket is ki kell elégítenie, mint
például:
•

Nem, vagy kevéssé illékony legyen, azaz a felvitt mátrix mennyiség percekig ne
párologjon el,

•

nehezen legyen ionizálható, azaz kevés csúcsot adjon a spektrumban,

•

jó oldószer legyen, emellett viszont ne reagáljon a mintával,

•

hatékony energia-átadást biztosítson a mintamolekuláknak (elősegítse a gázfázisba
lépést és az ionizációt).

.
A mátrix tulajdonságai (illékonyság, savasság, stabilitás) alapvetően befolyásolják az
ionizációt és a mérési eredményeket, így a megfelelő mátrix megválasztása igen fontos
tényező. Leggyakrabban alkalmazott mátrixok a glicerin, 3-nitrobenzil-alkohol, tioglicerin és
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a trietanolamin. További fontos paraméter a mátrix : minta arány, melynek megfelelő
beállítása gyakorlatot igényel.
Az LSIMS során a nagy energiájú, gyors részecske a folyadékfelszínbe ütközve hirtelen,
hőlökés-szerűen energiát ad át a folyadékfelszínnek, ami eloszlik a felületi réteg minta/mátrix
molekulái között. Nagyrészt transzlációs gerjesztés valósul meg és a kaszkádszerű sorozatos
ütközések hatására a molekulák kondenzált fázisból gázfázisba lépnek (1. ábra). Az ionizáció
szempontjából két mechanizmus különböztethető meg. Sók esetében az ionok változatlan
formában lének át gázfázisba, direkt ion deszorpció következik be. Semleges molekulák
esetén a deszorbeálódás és az ionizáció egymással párhuzamosan megy végbe, protonálódás,
ion-molekula reakciók vagy (az oldatban jelen levő) kationokkal (H+, Na+, K+, NH4+,) való
addukt képzés útján ionizálódik a minta.1,2

Primer ionnyaláb

minta
mátrix

}

Minta mátrixban

1 ábra: Az ionképződés folyamata LSIMS ionizációs technika során
Az ionizáció során egyszeres töltésű [M+H]+, [M+Na]+, [M+(matrix)n+H]+, [2M+H]+ , [MH]- kvázi molekulaionok képződnek. A mechanizmusból adódóan a pH változtatásával ill.
fémionok hozzáadásával az ionizáció befolyásolható. A folyadékfilm felületi rétege a
tömbfázisból konvekcióval és diffúzióval folyamatosan frissül, így biztosítva (akár 30 percig
is) állandó intenzitású ionáramot. Hátránya, hogy 300 Da alatt zavaró mátrix csúcsokat
eredményez.
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III.1.2. Elektrospray ionizáció
Az elektrospray ionizáció (ESI) során a minta oldatát egy fém kapillárison
áramoltatják keresztül melyre nagyfeszültséget (2-6kV) kapcsolnak. Ismert jelenség, hogy egy
légköri nyomású környezetben, elektrosztatikus térben levő, ionokat tartalmazó folyadékból
ionok lépnek a gőztérbe, ez az ún. ionpárolgás jelensége. A kapilláris és a tömegspektrométer
belépőrése közé kapcsolt elektromos erőtér hatására az oldat porlasztása következik be,
néhány µm átmérőjű töltött cseppeket eredményezve. A cseppekből az oldószer elpárolgása
illetve az ionpárolgás révén gázfázisú ionok jönnek létre (2.A ábra). Elektrospray ionizáció
során a porlasztás és az ionizáció időben párhuzamosan történik. A porlasztás hatásfoka
tovább növelhető egy, a kapilláris körül koaxiálisan elhelyezett csőben N2 gáz
áramoltatásával, valamint 200-500oC-ra fűtött gáz segítségével (turbo gas). 3,4

A

áramforrás

B

potenciál gradiens
nyomás gradiens
Skimmer

2. ábra: A: Az ionképződés folyamata
elektrospray ionizáció során.
B:

Elektrospray

ionforrás

minta
oldata
ESI kapilláris

MS

sematikus

vázlata
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Az első elektrospray - tömegspektrometria (ESI-MS) kapcsolatot Fenn és Yamashita
valósították meg, mely áttörést hozott a biomolekulák vizsgálatában. A módszer széleskörű
alkalmazhatóságát és hatékonyságát kiválóan mutatja, hogy J.B. Fennt 2002-ben Nobel-díjjal
jutalmazták a makromolekulák ionizációs technikájának kidolgozásáért.
A módszer ionos, poláris és polarizálható vegyületek vizsgálatára kiválóan alkalmas, a
nagy ionizációs hatásfoknak köszönhetően rendkívül érzékeny, mind pozitív mind negatív
ionizációs módban használható és egyszerűen kapcsolható kromatográfiás módszerekkel (LC,
CE). Hasonlóan az LSIMS ionizációhoz, páros elektronszámú kvázi molekulaionokat
eredményez ([M+H]+, [M+Na]+, [M-H]-, [M+Cl]- stb), fragmentáció szinte elhanyagolható
mértékű. Mindezek mellett a további előnye, hogy az elektrospray többszörös töltésű ionokat
hoz létre (pl.[M+nH]n+), lehetővé téve nagy molekulatömegű molekulák (proteinek,
nukleinsavak, polimerek) tanulmányozását. Makromolekulák konformációja befolyásolja a
tömegspektrumban észlelt töltéseloszlást, így az ESI egyes esetekben még konformációváltozásra is ad információt. Hátránya, hogy csak oldatok vizsgálatára alkalmas és nagy
mennyiségben csak illékony oldószerek és pufferek használhatók.

Az ESI folyamat során az elektrospray kapillárisra pozitív potenciált kapcsolva a
kapilláris végén az oldatban lévő pozitív töltésű ionok az oldat felszínén felhalmozódnak. Az
ionok közötti taszítás valamint a potenciálgradiens hatására a folyadék kúp alakot vesz fel
(Taylor cone). Elegendően nagy potenciál esetén a felületi töltéssűrűségből származó
elektrosztatikus taszítás meghaladja a felületi feszültséget és többszörös töltésű cseppek
válnak le a Taylor kúpról. Méretük függ az alkalmazott potenciáltól, az oldószertől és az
áramlási sebességtől. A töltött cseppek az elektrosztatikus taszítás miatt eltávolodnak
egymástól, így jön létre a spray. A cseppek az ellenelektród, belépőrés felé vándorolnak a
potenciálgradiens hatására, miközben az oldószerpárolgás folyamatosan csökkenti a cseppek
méretét. Az oldószer párolgását általában gázáram és intenzív fűtés is segíti, az utóbbi a
folyadék adiabatikus expanziója miatt bekövetkező hőmérséklet csökkenést ellensúlyozza. A
cseppek párolgása addig tart, míg a töltések közötti taszító erő meg nem haladja a folyadék
felületi feszültségét (mely összetartja a folyadékcseppet), amit Rayleigh instabilitási határnak
nevezünk. Ekkor ún. Coulomb robbanás következik be, azaz a számos kisebb méretű csepp
keletkezik.
A továbbra is sokszorosan töltött cseppekből két különböző mechanizmus szerint
képződhetnek egyedi ionok (3. ábra).
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A.) Charge

residue

model

(CRM,

„Maradék

töltés”

modell):

A

folyamatos

oldószerpárolgás és a sorozatos Coulomb hasadások eredményeképp olyan cseppek
keletkeznek, melyek csak egyetlen (általában sokszorosan töltött) iont tartalmaznak.
Ezekből további oldószer-evaporációval jönnek létre gázfázisú ionok.
B.) Ion evaporation model (IEM, Ionpárolgás): 10nm átmérőnél kisebb sokszorosan
töltött cseppek esetén a Coulomb taszítás következtében ion lökődhet ki a felületről.
E két folyamat általában párhuzamosan zajlik, azonban sok esetben az egyik válik
dominánssá. Az eddigi ismeretek szerint a makromolekulák CRM, a kis molekulatömegű
vegyületek pedig IEM szerint képződnek. 5
oldószer
evaporáció

Coulomb
robbanás

IEM –
Ionpárolgás

CRM Maradék
töltés
modell

3. ábra: Az ionok képződésének mechanizmusa elektrospray ionizáció során

Az atmoszferikus nyomáson történő elektrospray ionizáció és a tömegspektrométer
nagyvákuum tere között a kapcsolatot egy ún. atmoszférikus interfész biztosítja. Ezt
különböző módon lehet kialakítani, Az egyik megoldás esetén egy kis átmérőjű belépőrés
(orifice, d~100µm) után egy skimmer-t (fölözőt) helyeznek el, a két alkatrész közötti térrészt
elővákuum pumpa szívja. Egy másik elrendezésben a töltött cseppek deszolvatációja és az
ionok traszportja a vákuumtérbe egy fűtött kapillárison keresztül történik. Az érzékenység a
porlasztás és a belépőrés ortogonális elrendezésével növelhető, így a semleges molekulák nem
jutnak be az tömegspektrométerbe, ezáltan csökkentve a kémiai zajt.
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III.2. Tandem tömegspektrometria (MS-MS), ütközés indukált disszociáció
A nemkovalens komplexek vizsgálata során tandem tömegspektrometriás módszereket
alkalmaztunk, jelen fejezetben ezt a technikát mutatjuk be. Tandem tömegspektrometriának
nevezik azokat a módszereket, amelyekben anyaion-leányion kapcsolat határozható meg. Ezt
egymást követően két különböző tömeg szerinti elválasztással érik el. A legáltalánosabb MSMS kísérlet során az első analizátorban adott m/z értékű ionnyaláb kiválasztása történik,
amely ezután spontán bomlás vagy gerjesztés hatására fragmentációt szenved. A második
tömeganalízis során az így képződött fragmens ionok szeparációja és tömegük meghatározása
történik. Az MS-MS megvalósításának leggyakoribb módja, amikor a két analizátor térben
elkülönül, a gerjesztés (ütközéses aktiválás) pedig e kettő közötti térrészben következik be. Ez
az elrendezés valósul meg mágneses (szektor), hármas kvadrupól (QqQ), valamint kvadrupól
- repülési idő (Q-TOF) típusú készülékek esetén. Az ioncsapda (IT) és Fouriertranszformációs ion ciklotron rezonancia (FT-ICR) típusú készülékeknél egyetlen analizátort
alkalmazva időben egymást követően történnek a folyamatok (IT, FT-ICR). Tandem MS-sel a
szelektivitás nagymértékben növelhető, továbbá kiválóan alkalmas szerkezetvizsgálatra és
fragmentációs reakcióutak felderítésére.6

Töltéssel rendelkező ionok bomlása többféle módon is kiváltható. A legelterjedtebb
módszer a semleges molekulákkal történő ütköztetés, ún. ütközés indukált disszociáció
(CID). Ez egy kétlépéses folyamat, ezeket szemlélteti a lenti két egyenlet. Egy adott kinetikus
energiával rendelkező ion semleges atommal (vagy molekulával) történő ütközése esetén az
ion mozgási energiájának egy része belsőenergiává (vibrációs és elektronikus) alakul át. Ezen
igen gyors, 10-14 – 10-16 s alatt bekövetkező folyamat, mely során az ion gerjesztett állapotba
kerül. Az ütközés által átadott energiamennyiség az ún. ütközési energiatranszfer-eloszlás
függvénnyel jellemezhető (collision energy transfer - CET). A második lépésben az aktivált
ion unimolekuláris reakcióban fragmentálódik. A gerjesztett molekulaion unimolekeuláris
bomlása során a belsőenergia egy része a szétváló bomlástermékek kinetikus energiájává
alakul.2,7-9

1.)

M1+ +N

→

M1+* + N

2.)

M1+*

→

M2+ + M3
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A gerjesztett molekulaion belsőenergia eloszlása a kiindulási belsőenergia eloszlás és
az

energiatranszfer-eloszlás

függvény

konvolúciója.10

Amennyiben

az

ütközési

energiatranszfer függvényt szeretnénk meghatározni, ismernünk kell a gerjesztett ionok
belsőenergia eloszlását, melyhez az alábbi módszerek állnak rendelkezére: fotoelektron
fotoion koincidencia (PEPICO)11, lézer indukált fluoreszcencia (LIF)12, tömegspektrometriás
mérések esetén a „termométer molekula”13 ill. a dekonvolúciós módszer14.
Az ütközéses folyamatokat két alapvető faktor befolyásolja, az ütközések
valószínűsége és az egyedi ütközések kimenetele. Az ütközések valószínűsége függ az
ütközőgáz nyomásától és az ütközési hatáskeresztmetszettől. Ez utóbbi paraméter az ionok
sebességének

és

a

reaktánsok

méretének

(tömegének)

függvénye.

Az

ütközési

energiatranszfer (azaz a transzlációs energia → belsőenergia átalakulás) megszabja az ütköző
partnerek belsőenergiáját és meghatározza az ütközés kimenetelét. A legfontosabb paraméter,
mely befolyásolja az energiaátadást egy ütközési eseményben a tömegközépponti ütközési
energia (Ecom), mely az a maximálisan átadható energiamennyiség, ami teljesen rugalmatlan
ütközés során kinetikus energiából belsőenergiává konvertálódhat. Ecom értéke jól közelíthető
az alábbi egyenlettel:
Ecom=Elab Mt/(Mi+Mt) ,
ahol Elab: az ionok kinetikus energiája laboratóriumi koordinátarendszerben, Mi és Mt pedig az
ion és az ütközőgáz molekulatömege. Gyakorlati szempontból az átadható energia (és így a
fragmentáció) elsősorban az ionok kinetikus energiájával, de részben az ütközőgáz
minőségével (He, Ne, N2, Ar, Xe, Kr) befolyásolható.10,15,16
A gyakorlatban két ütközési energia tartományt különböztetünk meg. Kis energiájú
CID esetén a laboratóriumi koordinátarendszerben mért (névleges) ütközési energia 0,1200eV tartományban van, mely a kvadrupól és az ioncsapda típusú készülékekre jellemző.
(Az ionok 0,1-200 V potenciálkülönbségen áthaladva gyorsulnak, ez határozza meg az ionok
kinetikus energiáját, Elab). A „cella” méretéből adódó többszörös ütközések és a RF fókuszáló
hatása miatt az ionok szóródása kismértékű.
Nagy energiájú CID esetén (1-8 keV) az ütközési energiatranszfer csak kismértékben
függ az ütközési energiától. Az irodalomban kevés és ellentmondásos információ áll
rendelkezésre a CET eloszlásfüggvény alakjáról és átlagértékéről, néhány kísérleti munka arra
utal, hogy az eloszlásfüggvény alakja exponenciális, fél-Gauss ill. Gauss függvénnyel
közelíthető.9,15,17 A CET függvény ugyan kis valószínűséggel bekövetkező, de nagy
energiaátadást eredményező részének tulajdonítható a töltés átadás és a töltéstől távol
bekövetkező fragmentációs folyamatok (charge remote fragmentation), melyek kis energiájú
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CID során nem figyelhetők meg.18-21 Nagy energiájú CID esetén az egyszeres ütközések
dominálnak, azonban az ütközések száma függ az alkalmazott ütközőgáz nyomásától.
A CID hátránya, hogy limitált az átadható energiamennyiség, így a fragmentáció
mértéke is. A gázmolekulák helyett elektronnyalábot (ECD) illetve lézersugarat (fotodisszociáció) alkalmazó gerjesztési módszerekkel tovább növelhető az energiaátadás
mértéke.22 Egyre terjedő technikának tekinthető a felület indukált disszociáció, melyben az
ionokat egy szilárd fémfelülettel ütköztetik. A peptidek fragmentációs hatékonyságának
növelésére irányuló fejlesztések legújabb eredménye az elektron transzfer disszociáció (ETD),
ami a fragmentálandó többszörös pozitív töltéssel rendelkező ion és egy gyökanion (M-·)
elektrombefogásos reakcióján alapul.

III.3. Tömegszelektált ion kinetikus enegria tömegspektrometria (MIKES), Kinetikus
energia felszabadulás, (KER)
A tandem tömegspektrometria egy speciális fajtája a MIKES módszer, mely kizárólag
egy fordított Nier-Johnson (BE) geometriájú, kettős fókuszálású szektorkészüléken
valósítható meg. Kiválóan alkalmas ionok energetikájának tanulmányozására, kutatásaink
során mi is ezt a tuljdonságot használtuk ki. A módszerben mágneses szektorral (B) választjuk
ki az anyaiont, a fragmens ionokat pedig az elektrosztatikus analizátorral (ESA) választjuk
szét. A két analizátor közötti erőtérmentes tartományban történik az unimolekuláris bomás
vagy az ütközéses aktiválás. Az ESA utáni detektorban egy ion-kinetikus energia spektrumot
detektálunk, amely egy egyszerű egyenlet alapján tömegspektrummá konvertálható.2,23,24
Az ESA mintegy energiaszűrő működik, a különböző kinetikus energiájú, de azonos
m/z értékű ionok közül csak egy szűk energiatartománnyal rendelkező ionokat engedi át.
Emellett az ESA egy szűk kinetikus energia tartományban fókuszáló hatással rendelkezik, a
fókuszpont általában az analizátor után elhelyezett ún. β-rés. Az ESA-val való kinetikus E
kiszélesedés csökkentése növeli a felbontást, azonban sok iont kiszűr, így csökkenti az
érzékenységet.2
Itt kell bevezetnünk a metastabilis ion fogalmát. Az ionforrás és a detektor,
pontosabban a mágneses és az elektrosztatikus analizátor közötti térrészben spontán bomlást
szenvedő ionokat nevezzük metastabilis ionoknak. Ugyanebben a tartományban egy ütközési
cella is elhelyezhető, melybe kis nyomású (kb. 0,1-1 Torr) gázt engedünk be. Ebben az
esetben az ionok tipikusan 4-8 keV energiájú CID folyamatokban gerjesztődnek. A gerjesztés
szóródással is együtt jár, mely során az ionok egy része a készülék falába ütközik (nem jut a
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detektorba).7 A CID és metastabilis bomlásból származó ionok egy speciális technikával, az
ütközési cellára 100-500 V feszültséget kapcsolva egymástól megkülönböztethetők, mely
ionkémiai vizsgálatok értelmezése esetén nagy jelentőségű.24

Egy gerjesztett molekulaion unimolekuláris disszociációja során az aktivált komplex
belsőenergiájának egy hányada a termékek kinetikus energiájává alakul, ezt az
energiamennyiséget nevezik kinetikus energia-felszabadulásnak (KER). (E folyamat
metastabilis ionok spontán bomlása esetén is bekövetkezik.) A bomlást (fragmentációt)
laboratóriumi koordinátarendszerben megfigyelve, az egyes fragmensek sebességét növeli,
másokét pedig csökkenti a bomlás irányától függően. Ez az effektus a fragmens csúcsok
kiszélesedését eredményezi a tömegspektrumban. A kiszélesedés mértéke attól függ, hogy a
bomlás során keletkezett fragmensek milyen sebességgel távolodnak el egymástól, vagyis
attól, hogy a folyamat során milyen nagyságú kinetikus energia szabadul fel. A csúcsalak
analízisével információ nyerhető a kinetikus energia-felszabadulásról (KER – kinetic energy
release), amely a bomlásfolyamatot jellemző potenciális energiaprofillal van kapcsolatban. Az
aktivált molekulaion bomlásakor felszabaduló kinetikus energia a gerjesztett molekulaion
energiája és a termékek közötti energiakülönbségből származik. Az aktivált komplex „excess”
energiájából (a belsőenergia és az aktiválási energia különbsége), és a visszarendeződési
reakció aktiválási energiájából 24-26.
A kinetikus energia felszabadulás eloszlás függvénnyel (KERD) és átlagértékkel
(<KER>) jellemezhető, melyek fontos információt hordoznak a disszociációs folyamatról és a
fragmentálódó ionok belsőenergiájáról. A spektrumban detektált csúcs szélességéből a
<KER> egy egyszerű képlettel meghatározható.2,26 A csúcsalakból a KER eloszlás
határozható meg, ez azonban igen bonyolult feladat. Ennek megoldásához számítógépes
program szükséges, melyet egy nevű META programmal lehet megvalósítani.27 A KER a
MassKinetics program segítségével elméletileg is számítható.28
A metastabilis és CID bomlásból származó ionok csúcsa a legtöbb esetben Gauss
alakú, ami „Boltzmann-szerű” KER eloszlásra utal. Ez esetben a reakciónak nincs aktiválási
energiagátja, és a belsőenergia statisztikusan oszlik meg a különböző szabadsági fokok (3N-6)
között.24,25 Ilyen esetekben a KER átlagértéke jól használható a gerjesztett ionok
belsőenergiájának jellemzésére. Számos kutatási eredmény és reakció-kinetikai modellezés
alátámasztja a fenti közelítést, a közelmúltban metanol klaszterek fragmentációs
viselkedésének magyarázására sikerrel alkalmazták.29 Nem Gauss alakú csúcsok esetén ez a
közelítés nem alkalmazható és a fent említett programok használata feltétlenül szükséges.
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III.4. Gázfázisú ionkémia, unimolekuláris fragmentáció
A doktori dolgozatban bemutatandó eredmények jelentős hányada részletes ionkémiai
vizsgálatokkal kapcsolatos. Az eredmények értelmezéséhez szükségünk van gázfázisú
ionkémiai ismeretekre. Gázfázisú ionok a tömegspektrométerben döntően unimolekuláris
reakciókban vesznek részt. E reakciók azonban alapvetően különböznek a termikus egyensúly
feltételei között lejátszódó reakcióktól, mert a tömegspektrométer vákuumterében az ionok
izoláltan helyezkednek el, azaz közeg hiányában nincs mód a felhalmozódott energia
leadására. Másként fogalmazva a tömegspektrum egyedi folyamatok bruttó eredménye. A
tömespektrométerben lezajló unimolekuláris reakciók eredményét két alapvető tényező
befolyásolja, az ionok belsőenergia eloszlása és a reakciók termokémiája.23
Az eredmény szempontjából azonban igen fontos paraméter a tömegspektrometriás
kísérlet időablaka. Ez meghatározza a detektálható ionok élettartamát, ami fordítva arányos a
megfelelő reakció sebességével. Az időablak, és a megfigyelhető ionok élettartama 10-8 s és
néhány perc között változik készüléktípustól és a kísérleti körülményektől függően.
Egy gerjesztett ion a szerkezetétől és belsőenergiájától függően különböző kompetitív
és konszekutív reakciók sorozatában fragmentálódhat. Az egyes reakcióban a prekurzor ion
bomlásának valószínűségét a reakciósebesség határozza meg, ezért ha egy ion egyszerre több
párhuzamos reakcióban bomlik, akkor a kompetitív reakciók sebességi együtthatói adják meg
a termékionok relatív intenzitását. Két fő reakció típust különböztetünk meg; egyszerű
kötéshasadást és az átrendeződést. Egyszerű kötéshasadás esetén nincsen szignifikáns
visszaalakulási aktivációs energia, a hasadási termékek a potenciális energia csökkenése
nélkül szeparálódnak. Az átrendeződési reakciók a nagy entrópia igény miatt csak akkor
válnak meghatározóvá a kötéshasadás mellett, ha a reakcióknak kicsi az aktiválási energiája.
A reakciók sebességi együtthatói jelentős méretékben függenek az ion belsőenergiájától 6,23,30
, lásd 4. ábra.

M+• → A+ + B•

- kötéshasadás

M+• → C+• + D•

- átrendezőés

E / eV
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4. ábra: A reakciósebesség változása a belsőenergia függvényében egyszerű kötéshasadás ill.
átrendeződés esetén.

Említettük, hogy a tömegspektrometriás körülmények nem felelnek meg a termikus egyensúly
feltételeinek.

Nem

termodinamikai

rendszerben

lejátszódó

unimolekuláris
31

elméletének kidolgozása Rosenstock és munkatársai nevéhez fűződik.

reakciók

Az ún. kvázi

egyensúlyi elmélet (QET) a következő feltételezéseken alapul:
1.)

egy kötés disszociációjához szükséges idő hosszabb, mint a molekula gerjesztésének

ideje
2.)

a reakciósebesség lassabb, mint a gerjesztésből származó belsőenergia eloszlása a

szabadsági fokok között
3.)

az ionok izoláltak, azaz nincs energiacsere az egyes ionok között

4.)

kizárólag unimolekuláris reakciók játszónak le.

Az 1,3,és 4 feltétel tömegspektrometiai körülmények között teljesül, a 2 követelmény azonban
egyes esetekben nem. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ez az elmélet
használhatóságát érdemben nem befolyásolja. A gyakorlatban használt legegyszerűbb
egyenlet szerint a reakciósebességi együttható belsőenergia-függése így fejezhető ki:
k(E)=ν(1-E0/E)s-1 , ahol ν a frekvenciafaktor, E0 a reakció kritikus energiája (az aktiválási
energia 0 K-re vonatkoztatva), s: a szabadsági fokok száma. Mivel a tömegspektrométerben
lejátszódó folyamatok kinetikai modellezése csak igen durva közelítéssel írható le ezzel az
egyszerű képlettel, a reakciókinetika pontos leírására csoportunkban kidolgoztak egy ún.
MassKinetics modellező programot.

III.5.Tömegspektrometriás értékelési módszerek
Említettük, hogy a tömegspektrumot az ionok belsőenergiája és reakciók termokémiája
határozza meg, azaz a spektrumból következtethetünk az ionok energiaviszonyaira és a
folyamatok termokémiai adataira. Azonban ez egy rendkívül összetett feladat, a megfelelő
információ kinyerése sok esetben csak értékelő programokkal lehetséges.
A MassKinetics egy RRKM elméleten12 alapuló programcsomag, mellyel a
tömegspektrométerben végbemenő folyamatok (gázfázisú reakciók, ionok gerjesztés) jól
modellezhetők. Bemenő paraméterként a vizsgálandó molekulák rezgési frekvenciái és a
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tömegspektrométer fizikai paraméterei szerepelnek. Alkalmazható különböző ionforrásban
előállított ionok belsőenergia eloszlásának meghatározására, KER, KERD számítására és
tömegspektrumok elméleti becslésére. Az irodalomban a MassKinetics az egyetlen olyan
program, amely tömegspektrometriás körülmények között ionintenzitások számítására
használható. Ennek részletes ismertetésére itt nincs módunk, az megtalálható egy összefoglaló
cikkben, alkalmazására több példa is ismert.28,32,33
A tömegspektrumban

észlelt ionarányokat

(ionok intenzitásarányát) részben

termokémiai paraméterek határozzák meg. Egyes esetekben az ionarányokból közvetlenül
meg lehet határozni ezen termokémiai adatokat, ennek széles körben használt módja az ún.
„kinetikus módszer”. Kidolgozása R.G. Cooks nevéhez fűződik, lényege abban áll, hogy
kompetitív reakciók esetén a reakciósebességi együtthatók hányadosát a spektrumban észlelt
fragmens ionok intenzitásának hányadosával közelítjük. A módszer széles körben
alkalmazható és viszonylag egyszerű. A következőkben levezetjük a kinetikus módszer
alapegyenletét, és eközben felhívjuk a figyemet az egyes lépésekben alkalmazott
feltételezésekre.34,35
Példaként vegyünk egy protonnal összetartott dimert, mely két kompetitív reakcióban
fragmentálódhat. Az egyik reakcióban B1H+, a másikban B2H+ ion képződik.

k1

B1H+ + B2

k2

B2H+ + B1

B1 ----H+----B2

B1, B2 bázikus vegyületek, k1, k2 reakciósebességi együtthatók. A két folyamat potenciális E
diagramja a 5. ábrán látható.
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5. ábra: Protonnal összetartott dimer potenciális energia diagramja

Amint az ábra is mutatja, az első feltételezés szerint a visszaalakulási reakciónak nincs
aktiválási gátja, ami ion-molekula komplexek esetén általában teljesül. Ez esetben a
végtermékek energiakülönbsége megegyezik a kritikus energiák különbségével. A két reakció
kritikus energia különbsége a képződéshőkkel kifejezve:

∆E0 = E0(1) - E0(2) = ∆Hf(B1H+) + ∆Hf(B2) - ∆Hf(B1) - ∆Hf(B2H+)=
=∆Hf(B1H+) - ∆Hf(B1) - [ ∆Hf(B2H+) - ∆Hf(B2)]
A két bázis protonaffinitását a következőképp definiáljuk:
PA(B1) = ∆Hf(B1H+) - ∆Hf(B1) - ∆Hf(H+) ,
PA(B2) = ∆Hf(B2H+) - ∆Hf(B2) - ∆Hf(H+)

A fenti három egyenlet segítségével a két reakciócsatorna energiakülönbsége az alábbi
képlettel írható le:
∆E0≈PA(B1)- PA(B2)=∆PA
Tehát a kritikus energiák különbségét a protonaffinitások különbségével közelítik. Ebben a
lépésben ott történik elhanyagolás, hogy az entalpia (∆Hf) értékek 298K-en, míg a kritikus
energiák 0K-en vannak definiálva.
Az Arrhenius egyenlet szerint a reakciósebesség kifejezhető az ln(k1) = ln(A1) - E0(1)/kT
alakban. Ebből a reakciósegességek hányadosának logaritmusa
ln(k1/k2) = [ E0(1) - E0(2)]/kT = ∆PA/kT
kifejezéssel írható le. Ennél a lépésnél azzal a feltételezéssel élnek, hogy a két reakció
átmeneti állapota megegyezik (A1≈A2), illetve, hogy a reakciók entrópia változása is
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megegyezik. Ezen feltételezésekkel következtetünk az aktivált komplex tulajdonságaiból a
végtermékek tulajdonságaira. A fenti levezetés alapján a kinetikus módszer alapegyenlete:
ln[B1H+ ] / [B2H+] ≈ ln k1/k2 ≈ ∆(∆GB)/RTeff ≈ ∆PA/Teff,
ahol a [B1H+]/[B2H+] a tömegspektrumban mért fragmensarányokat jelöli, (k1,k2 a
reakciósebességi együtthatók) mely jól közelíti a sebességi együtthatók hányadosát. Az
Arthennius egyenlet bevezetésével egy termodinamikai egyenletet alkalmazunk egy nem
termodinamikai rendszer jellemzésére. Ez az ellentmondás az effektív hőmérséklet
bevezetésével oldható fel. Az „effektív hőmérséklet” (Teff) az a hipotetikus hőmérséklet,
amely hőmérsékleten lévő egyensúlyi rendszerben képződő termékek aránya megegyezik a
tömegspektrumban észlelhető ionintenzitások arányával.36
A mérés során egy egyszerű tandem tömegspektrometriás kísérletet hajtunk végre,
melyben egy analizátorral kiválasztjuk az anyaiont, szükség esetén gerjesztési módszerekkel
növeljük a molekulaion belsőenergiáját a kívánt fragmentációs határig, majd meghatározzuk a
keletkező fragmensek arányát.
A módszert - számos közelítés ellenére - széles körben alkalmazzák. Előnye, hogy
igen érzékeny a kis energiakülönbségekre (0.1 kJ/mol energiakülönbség detektálására képes),
és alkalmazása nagyon egyszerű. Széles körben alkalmazható protonaffinitás, gázfázisú
bázicitás/savasság, elektronaffinitás és kation/anion affinitás meghatározására. Mindezek
mellett

termokémiai

adatok

meghatározásán

keresztül használható

sztereoizomerek
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megkülönböztetésére is.

III.6. Molekuláris komplexek tömegspektrometriás vizsgálata
Atomok és molekulák nemkovalens kölcsönhatással való összekapcsolódása molekuláris
komplexek képződését is eredményezheti. Az alábbi kölcsönhatások sorolhatók a
nemkovalens kölcsönhatások közé:

1.) Hidrogén-híd kialakítása H-donor és H-akceptor molekulák vagy atomok között
2.) Ionok között létrejövő ionos kölcsönhatás
3.) Ionizálható csoportok között elektrosztatikus kölcsönhatás lép fel (dipol-dipol,
indukált dipol-dipol)
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4.) Koordinációs kölcsönhatás egy koordinációs centrummal rendelkező fématom körül
(σ- π, π − π )
5.) Hidrofób kölcsönhatás apoláris molekulacsoportok között.

A nemkovalens kölcsönhatások erőssége 1-2 nagyságrenddel ugyan kisebb a kovalens
kölcsönhatásokénál, azonban a lehetséges kölcsönhatások nagy számának köszönhetően
jelentős szerepet játszik a szerves és szervetlen világunk felépítésében. Elegendő csak az
organizmusok örökítő anyagát jelentő DNS-re, a szervezet működését ellátó fehérjékre
gondolni, vagy akár a fémorganikus katalizátorok szerepét figyelembe venni. A víz, mint az
egyik legkisebb molekulatömegű 3 atomos molekula is a nemkovalens kölcsönhatások nagy
száma miatt folyékony halmazállapotú. Nemkovalens kölcsönhatások irányított kialakítása
mára gyakorlattá vált a biotechnológiában (molekuláris felismerő rendszerek, bioszenzorok),
a gyógyszeriparban (ciklodextrinbe ágyazott gyógyszermolekulák) és a katalízisben is.
A 80-as évekre a kovalens kötések vizsgálata nagyrészt lezártnak tekinthető, ezután került
előtérbe a nemkovalens kölcsönhatások tanulmányozása, ami mára a kutatások egyik fő
irányává vált. A nemkovalens komplexek szerkezetvizsgálatában az NMR, IR, Raman, CD és
röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálati módszerek mellett a tömegspektrometria nagy
segítséget nyújt. Egy egyszerű tömegspektrum felvétele információt ad a komplex
molekulatömegéről és a sztöchiometriáról, azonban részletesebb vizsgálatok során relatív (sőt
abszolút) kötődési állandók és a kapcsolódás kinetikája is meghatározható. A tanulmányozni
kívánt nemkovalens kölcsönhatások általában kondenzált fázisban vannak jelen, azonban a
tömegspektrometria gázfázisban vizsgál izolált entitásokat. Egy nemkovalens komplex
deszolvatációja során a komplex szerkezete, kötéserőssége megváltozhat, ezért a gázfázisú
eredmények nem minden esetben vonatkoztathatók a folyadékfázisban levő komplex
jellemzésére. Ez az irodalomban élénk vita tárgya. Az irodalomban számos folyadék- és
gázfázisú összehasonlító vizsgálat található komplexek tulajdonságainak meghatározására. Az
eredmények azt mutatják, hogy az esetek nagy részében a tömegspektrometria is
alkalmazható, azonban bizonyos komplex típusok esetén jelentős az eltérés a meghatározott
paraméter folyadék és gázfázisú adatai között.38-41 A tömegspektrometria alkalmazhatóságát
az dönti el, hogy az ionizáció és a gázfázisba jutás a komplex konformációját milyen
mértékben befolyásolja, illetve, hogy a konformáció-változás milyen gyorsan következik be.
A molekuláris komplexek tömegspektrometriával való vizsgálatának lehetőségét a
lágy ionizációs technikák megjelenése tette lehetővé. A 80-as években legelőször a kémiai
ionizációt alkalmazták nemkovalens komplex ionok tanulmányozására. A FAB és LSIMS
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technikák megjelenésével a nem illékony komplexek vizsgálata is lehetővé vált, a 90-es
években

megjelenő

elektrospray és

MALDI pedig

még

jobban

kiterjesztette

a

tanulmányozható komplexek körét, beleértve a makromolekuláris komplexeket is.
Megfigyelhető, hogy az ionforrások fejlődésének útja az egyre kisebb belsőenergiájú
molekulaionok előállításának irányába haladt, ami lehetővé tette egyre gyengébb
kölcsönhatások vizsgálatát.
Az elektrospray ionizációs technika kiválóan alkalmas másodlagos kötésekkel
összetartott komplexek ionizálására és gázfázisba vitelére. Már az első kísérletek során nem
specifikus aggregátumok, oldószerklaszerek és szolvatált ionok jelentek meg a spektrumban.
A 90-es évek elején elektrospray ionizáció alkalmazásával specifikus enzim-szubsztrát és
ligand-receptor komplexeket mutattak ki, ezt követően vált lehetővé számos molekuláris
kölcsönhatás és biokémiai folyamat tanulmányozása. Napjainkban a legdinamikusabb kutatási
irányokhoz sorolható a fehérje-fehérje, a fehérje-DNS kölcsönhatás, valamint a fehérjék
kismolekulás

ligandummal

(gyógyszermolekulával)

történő

komplexképzésének

tanulmányozása. Kismolekulás komplexek esetén elsődleges fontosságú a királis felismerés
kutatása, valamint a komplexképzés felhasználása vegyületek energetikai adatainak
meghatározására. Fémorganikus komplexek kötéserősségeinek és host-guest komplexek
relatív egyensúlyi állandóinak tömegspektrometriával történő meghatározására is egyre
nagyobb hangsúlyt fektetnek, mivel az alkalmazható MS mérési módszerek sokkal
gyorsabban adnak elfogadható eredményt, mint hagyományos társaik. Az MS további óriási
előnye, hogy egy összetett rendszerben (sok más komponens mellett) a kis koncentrációban
jelen levő komplexek is vizsgálhatók, ez jelenleg más módszerekkel igen nehezen valósítható
meg. Megjegyzendő, hogy az elektrospray ionizáció során nem specifikus aggregátumok
képződése bonyolítja a képet, azonban ha a vizsgálandó specifikus komplex stabilabb, mint az
ESI-ben képződött aggregátum, akkor kísérleti körülmények változtatásával az utóbbi zavaró
hatása megszüntethető.
A nemkovalens komplexek tömegspektrometriás vizsgálatára két alapvető módszer áll
rendelkezésre. A komplexet folyadékfázisban állítják elő, majd valamely ionizációs
módszerrel ionizálják, és gázfázisba juttatják. Ebben az esetben olyan kísérleti körülményeket
kell teremteni, hogy a komplex az ionizáció során ne szenvedjen disszociációt. A másik
lehetséges módszerben a komplex képződése gázfázisban történik az ionizációt követő ionmolekula reakciók eredményeképp.
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III.6.1. Alkáli halogenid klaszterek
A klaszter kifejezést a kémiában is sok tudományterület használja, ezért jelentése igen
szerteágazó. Szigorúan véve a klaszter definíciója: atomok vagy molekulák homogén
aggregátuma (bár a heterogén, kevert klasztereket is figyelembe veszik).
A klaszterek mérete a dimertől a 108 részecskéig változik, a kölcsönhatások erőssége
pedig a 10 meV és (gáz klaszterek) a néhány eV (kovalens szén klaszterek) közötti
tartományban mozog.42,43 Klaszterek tanulmányozására az utóbbi évtizedekben egyre
növekvő figyelmet fordított a tudomány, köszönhetően részben annak, hogy a gyenge
kölcsönhatásokkal összekapcsolt klaszterek jellegzetes fizikai, kémiai tulajdonságokkal
rendelkeznek. Fontosságukat még inkább kiemeli az a tény, hogy mintegy átmenetet (fizikai
és kémiai hidat) képeznek a diszkrét atomok vagy molekulák és a folyadék, illetve szilárd
állapotú anyagok között. A klaszterekkel kapcsolatos vizsgálatok egyik legfontosabb területe
az

anyagtudomány

(nanoscience),

melynek

eredményei

hozzájárultak

például

a

fázisátmenetek, a kristálynövekedés és a kémiai katalízis folyamatainak megértéséhez. A
különböző

összegképletű,

de szerkezetükből

adódóan igen

hasonló

fizikai-kémiai

tulajdonságokkal rendelkező (sok atomból vagy molekulából álló) klaszterek vizsgálatára a
tömegspektrometria mellett csak néhány speciális spektroszkópiai módszerrel van lehetőség
(LI-REMPI, ZEKE). A néhány molekulából, makromolekulából álló klaszterek (melyeket
inkább molekuláris komplexnek neveznek) szerkezetvizsgálata leggyakrabban NMR, optikai
spektroszkópia és röntgendiffrakciós módszerekkel történik. A tömegspektrometria előnye,
mint ahogy azt a bevezetésben említettük, hogy komplex keverékben, kis koncentrációban
jelen levő klaszterek is tanulmányozhatók. A klaszter-tudomány előretörésében jelentős
szerepet játszott a tömegspektrometria, segítséget nyújtva mind a klaszterek/klaszter ionok
gázfázisba vitelében, szeparálásában, szerkezetvizsgálatában. Emellett pontos termodinamikai
(∆H, ∆G) és termokémiai adatokat (IE, AE, PA, BDE- bound dissoc enthalpy) képes adni,
továbbá a klaszterek energetikája, reaktivitása is tanulmányozható.43,44
Az alkáli halogenid klaszterek az (MnXm)(n-m)+ általános képlettel jellemezhetők, ahol
M: alkálifém, X: halogenid iont jelöl. A tömegspektrométerben, összetételüktől függően
pozitív vagy negatív töltésű ionként detektálhatók, a leggyakrabban vizsgált egyszeres töltésű
[My+1Xy]+ képlettel leírható sóklaszerekről sok információ lelhető fel az irodalomban.45-48 Az
[My+1Xy]+ típusú klaszterek tömegspektrumában egyes klaszterek kiugró intenzitása
kitüntetett stabilitásra utal, ezeket nevezik mágikus klasztereknek és a mágikus számmal
jellemzik (a klasztert alkotó építőelemek száma).49 Sóklaszterek esetén a köbös szerkezetű
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(kocka alakú) nanoklaszterek mutatnak kiemelkedő stabilitást.

50

A sóklaszterek

fragmentációja konszekutív MX molekulavesztéssel történik, y>2 esetén ez spontán
(metastabilis) disszociációval is bekövetkezik. Kis- és nagy energiájú aktiválás esetén hasonló
folyamat megy végbe, egyes esetekben több egymást követő lépésben több MX molekula
kilépése

is

megfigyelhető.

51-55

Ezen

egyszerűen

jellemezhető

fragmentációs

tulajdonságuknak köszönhetően sóklasztereket alkalmaztak az elektrospray, nanospray és
ionspray technikák ionizációs mechanizmusának felderítésére

56,57

, továbbá széles körben

használják standard vegyületként tömegspektrométerek kalibrálására is.

III.6.2. Aminosav komplexek, szerin oktamer
Az aminosavak a biológiai rendszerek legfontosabb építőelemei közé tartoznak.
Komplexképzési tulajdonságaikat széles körben tanulmányozták. Az elektrospray ionizációs
technika első tömegspektrometriai alkalmazásai során arginin, leucin és hisztidin
asszociátumok megjelenését tapasztalták tömegspektrumban, valamint szisztematikusan
vizsgálták a koncentráció, a pH és az oldószer hatását a klaszterképzésre.58 Az oldhatóság
csökkenésével fordított arányban változott a klaszterképződés mértéke, amiből azt a
következtetést vonták le, hogy az aggregáció az ESI során képződő töltött cseppekben
játszódik le. További aminosavak associátum képzési tulajdonságát vizsgálva megállapították
az arginin kiugró klaszterképzési hajlamát, valamint többszörösen töltött klaszterek
képződését is észlelték.59 A klaszterek spektrumban kapott intenzitásai, valamint tandem MS
mérések alapján bemutatták, hogy a hogy a páros tagszámú klaszterek stabilabb szerkezeteket
hoznak létre, mint páratlan tagszámú társaik.
Az aminosav klaszterek kutatásának óriási lendületet adott, amikor Cooks és
munkatársai 2001-ben a szerin klaszterképződését vizsgálva igen stabil, királisan tiszta
oktamer megjelenését detektálták.60 Az protonált oktamer mellett a monomer és dimer ionok
intenzív ionként jelentkeznek az ESI tömegspektrumban. Egy későbbi, sonicspray ionizációs
módszerrel végzett mérésekben szinte kizárólag az oktamer volt detektálható, oldószertől és
az oldat pH-jától függetlenül.61 (A sonicspray lágyabb ionizációs módszer mint az ESI) Az
oktamer tandem tömegspektrometriás vizsgálata dimer egységek egymást követő elvesztését
mutatja, ami arra utal, hogy a kitüntetett stabilitású oktamer szerkezet dimer egységekből épül
fel.60,62,63 Szintén MS/MS, valamint ion mobilitás tömegspektrometria (IMMS) mérésekből
kiderült, hogy az egyszeresen protonált szerin oktamer mellett a [Ser8m + mH]m+ (m=2,3)
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képlettel leírható többszörös töltésű ún. „metakaszterek” is jelen vannak.60,64 Sonicspray
ionforrással felszerelt ion mobilitás MS készülékkel rendkívül változatos tagszámú és
töltésállapotú klasztereket ([Serm + nH]n+, n=1-10) állítottak elő, melyekben a tagszám (m)
néhánytól egészen 600-ig változott.65 A kísérleti adatokból kapott ütközési keresztmetszet és
elméleti geometria számítások alapján a nagy tagszámú klaszterekre szoros illeszkedésű,
gömbhöz közelítő geometriát javasoltak. Meglepve tapasztalták, hogy nagyméretű klaszterek
esetén is találtak kitüntetett stabilitású geometriákat.
A szerin oktamer főként a kirlitással szemben mutatott érdekes tulajdonsága miatt
került a figyelem középpontjába. Ugyanis az oktamer kialakulása csak optikailag tiszta
oldatból kedvezményezett. Ha az optikailag tiszta L- vagy D-szerin oldatától haladunk a
racém összetétel felé, akkor az oktamer intenzitása egyre csökken a spektrumban.60 A
következő meglepő tulajdonság, hogy a szerin oktamerben az aminosavak egy része
kiroszelektív reakciókban más - biológiai szempontból fontos - molekulára kicserélhető.66 Az
L szerinből képződött oktamerbe kizárólag L-aminosavak (Cys, Asn, Thr) képesek beépülni.
Egy szerin molekula glükózra is kicserélhető, ez esetben csak a D konformer épül be a
klaszterbe. A reakciók során sikeresen beépült az oktamer szerkezetébe a foszforsav is, a
töltést hordozó H+, Na+ kation pedig átmeneti fémekkel (Cu(II), Fe(II), Fe(III))
szubsztituálható.66 A szerin oktamer szerkezetével és szerepével kapcsolatban az elmúlt
években igen aktív -ellentmondásoktól sem mentes- diskurzus folyt az irodalomban, ennek
megismertetése (probléma mélyebb megértése végett) az olvasóval igényel néhány bekezdést.
Az említett érdekes tulajdonságok felvetik annak lehetőségét, hogy a királis
információ átadható szerin oktamer közbenjárásával. Egyes kutatók olyan feltételezésekkel
élnek, melyek szerint az oktamer hozzájárulhatott a biomolekulák földi homokiralitásának
kialakulásában, ezzel megteremtve az élet megjelenésének lehetőségét. Az oktamer biokémiai
evolúcióhoz való kapcsolatát többen megkérdőjelezik, legfőbb érvük, hogy az oktamer
létezését kondenzált fázisban eddig nem sikerült kimutatni. Véleményük szerint az oktamer
csak az ionizációs módszerek (nano méretű cseppekben keletketett) melléktermékei. Ezek
ellensúlyozására Takáts és munkatársai a prebiotikus földi állapotokhoz hasonló
körülményeket teremtve (szerin vizes oldatának evaporációja forró felületen) detektáltak
oktamer képződést az MS spektrumban.67
A szerin oktamer szerkezetére számos kutatócsoport tett javaslatot, de általánosan
elfogadott vélemény még nem alakult ki.60,62,63,68-70 Kísérleti tényekként a következőket
állapították meg.
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- A szerin bármely funkciós csoportjának módosítása megakadályozza az oktamer képződését,
ebből következtetve mindhárom funkciós csoport részt vesz az oktamer stabilizálásában.62,68
Hozzá kell tenni, hogy a használt egyes módosító csoportok térigénye meglehetősen nagy,
ezért a sztérikus hatásokat is figyelembe kellett volna venniük a szerzőknek.
- Az oktamer ESI gázfázisú hidrogén/deutérium csere (H/D csere) vizsgálatai során két
ionpopuláció (A és B) különült el, bimodális H/D csere kinetikát mutatva.63,71 Ez két
különböző izomer szerkezet jelenlétét bizonyítja. Az „A” forma kevesebb labilis H-t
tartalmaz, feltehetően kompaktabb szerkezettel, mint a „B” forma. CID mérésekben a „B”
szerkezet kisebb stabilitást mutatott. Feltételezhető, hogy a „B” forma az ionizációs folyamat
során alkot egy lazán kötött (sokkal nyíltabb) szerkezetet szerin molekulák vagy kisebb szerin
klaszterek asszociációjaként. Erre utal a gyors H/D csere is. Megjegyzendő, hogy a két izomer
szerkezet különböző kísérleti paraméterek mellett más-más arányban keletkezik.
- Ion mobilitás tömegspektrometriával az ütközési hatáskeresztmetszet adatokból az oktamer
átlagos átmérője két külön mérési eredmény alapján 187 Ǻ2 ill. 192 Ǻ2.

62,64

Ez igen kompakt

szerkezet, feltételezések, és elméleti számítások szerint ezt csak ikerionos szerkezettel lehet
magyarázni. Ez a technika azonban csak 1 szerkezetet tudott kimutatni.
- Az oktamer fragmentáció során dimer egységet veszít, a keletkező hexamer fragmentációja
során is a dimervesztés preferált. Ez az oktamer dimer egységekből való felépülésére utal,
melyet megerősít az a tény is, hogy a páros tagszámú klaszterek nagyobb stabilitást
mutatnak.60,62,63

A szerin oktamer szerkezetének első javaslatában a 8 szerin molekula fej-farok
elrendeződésben egy gyűrűs szerkezet alkot.72 Ezt azonban sem kísérleti adatokkal sem
elméleti számításokkal nem támasztották alá. Elméleti számítások alapján egy sokkal
valószínűbb oktamer szerkezet 4 dimer egységből épül fel, melyben a dimerek között
karboxil-karboxil hidrogénkötéssel semleges molekulák kapcsolódnak, a dimerek pedig a
hidroxil és aminocsoportok közötti H-híd kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz.60 Az ion
mobilitás mérési adatokból és elméleti geometria modellezésből kapott adatok alapján egy
kompakt, 7 ikerionos molekulákból és egy, amin csoporton protonált molekulából álló
szerkezetet javasoltak.64 Beauchamp és kollégái több javaslatot is tettek, közös jellemzőjük az
ikerionos szerkezet. Az egyik az L.szerin kristályszerkezetéhez hasonló elrendeződést mutat
annyi különbséggel, hogy a hidroximetil csoportok 120o-kal elforgatva helyezkednek el. Egy
másik javasolt szerkezet köbös elrendeződést, lapított kockát mutat.62,70 Shalley és
kutatócsoportja szerint azonban az eddigi szerkezetek nem feleltek meg teljes mértéken a
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kísérleti eredményeknek, a javaslatuk az előbbitől kissé eltérő, szintén lapított kockára
emlékeztető szerkezet, melyben az erős elektrosztatikus kölcsönhatásokkal összetartott
ikerionos alkotóelemek hozzák létre az oktamert.68 A kapott szerkezetre számított átlagos
ütközési hatáskeresztmetszet jó egyezést adott a kísérleti adatokkal.

III.6.3. Host guest komplexek
Host-guest

(„gazda-vendég”) komplexeknek

nevezik

azokat

a komplexeket,

melyekben több nemkovalens kölcsönhatás jön létre egy nagyobb, geometriailag konkáv
molekula (host) és egy kisebb szerves vagy szervetlen molekula (guest) vagy ion között. Az
ilyen típusú komplexek jellegzetes tulajdonsága a molekuláris felismerés, mely meghatározó
szerepet játszik olyan biológiai és kémiai folyamatokban, mint például az enzimkatalízis,
sejtfelismerés, jelátvitel, antitest-antigén kapcsolódás, ion transzport stb. A molekuláris
felismerés követelménye a megfelelő szelektivitás, azaz egy vendégmolekula (más
vendégmolekulákhoz viszonyított) szelektív kötődése a gazdamolekulához. A molekuláris
felismerés alkalmazása az egyik legjobb módszer a speciális feladatra tervezett molekulák
kialakításában, mint például (ion) szenzorok, biológiai receptorokat utánzó molekulák. Hostguest komplexek vizsgálatában igen fontos a szerkezet-szelektivitás összefüggés felderítése,
melyhez a kötődés szelektivitásának és a stabilitási állandó meghatározása kulcsfontosságú.
A tömegspektrometriát a 90-es évek elején kezték alkalmazni host-guest komplexek
vizsgálatára, két jól elkülönülő terület a gázfázisú és oldatfázisú komplexek tanulmányozása.
A definícióból adódóan a host-guest komplexek köre rendkívül kiterjedt, a továbbiakban csak
a kis méretű „host” molekulák komplexeivel foglalkozunk. Ezek között a leggyakrabban
vizsgált gazdamolekulák a kornaéterek, de más makrociklusok (szubsztituált koronaéterek,
kriptandok, kalixarének, aciklikus poliéterek, cikodextrinek stb) vizsgálatára is egyre nagyobb
érdeklődés mutatkozik.
A gázfázisban előállított komplexek vizsgálatának előnye, hogy a kölcsönhatást nem
befolyásolja a szolvatáció, ionerősség, ellenion stb hatása, így a komplexek „valós”
tulajdonságai vizsgálhatók, melyek irányítják a molekuláris felismerést.
Host-guest komplexek folyadékfázisú stabilitási állandójának, illetve a szelektivitás
meghatározására számos technika áll rendelkezésre (UV, IR, CD, NMR, X-ray
potenciometria, kalorimetria), azonban e módszerek hátránya a limitált érzékenység és
oldószerkompatibilitás; ezért felmerült a tömegspektrometriás módszerek alkalmazásának
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lehetősége és igénye az oldatfázisú komplexek vizsgálatára. Az tömegspektrometria óriási
előnye pl az NMR és X-ray módszerekkel szemben a nagy érzékenység, ezzel együtt a kis
mintaigény, a rövid analízisidő, nagy oldószerkompatibilitás, és a direkt sztöchiometriai
információ.

Folyadékfázisú komplexek tömegspektrometriás jellemzésénél kulcskérdés, hogy a
spektrumbeli relatív intenzitások mennyire tükrözik az oldatban levő egyensúlyi
koncentrációkat, illetve a gázfázisban mért stabilitási állandók megfelelően jellemzik-e a
folyadékfázisú kölcsönhatást. Ez egy fontos, de semmiképp nem lezárt kutatási terület. Egyes
kutatócsoportok véleménye eltér, a kutatások jelen fázisában általában csak közelítő
eredmények kaphatók. Ezekkel kapcsolatos kérdéseket vitatjuk meg a továbbiakban.
Elektrospray ionizációs technikával komplexek sikeresen gázfázisba vihetők és
ionizálhatók, azonban a komplex mikrokörnyezete az ionizáció során jelentősen megváltozik
–pH, ionerősség változik, szolvatációs effektusok, és ellenion hatása nem érvényesül-, ami
befolyásolhatja a szerkezetet, a kötés erősségét és az egyensúlyi összetételt.38,40,73 A
kölcsönhatások energiáját oldatokban leíró képlet tartalmazza a dielektromos állandót (ε), 1/ε
formában. Az oldatban és gázfázisban észlelt kölcsönhatások energiájának összevetésekor
ennek hatása úgy érvényesül, hogy az elektrosztatikus, dipól és indukált dipól típusú
kölcsönhatások erőssége növekszik a gázfázisban, az elsődlegesen hidrofób típusú
kölcsönhatások energiája pedig gázfázisban kisebb, mint folyadékfázisban.74
A következő fontos kérdés, hogy a gázfázisban észlelt mennyiségi arányokat ESI
esetén az ionok eltérő felületi aktivitása, relatív evaporációs sebessége és több más paraméter
is jelentősen befolyásolja. A kisebb szolvatációs energiájú ionoknak nagyobb a felületi
aktivitása (könnyebben jutnak a cseppek felületére), könnyebben képződnek az ESI során, így
nagyobb intenzitást adnak, míg a nagy szolvatációs energiájú ionok egy része a cseppekben
marad, azaz kisebb hatékonysággal jut be a tömegspektrométerbe. Ez a jelenség nagy
koncentrációjú oldatok esetén válik különösen meghatározóvá, amikor is a cseppek felülete
telítődik és a cseppben levő ionok között kompetíció lép fel a felületre jutáshoz. Különböző
szerkezet, szolvatációs energia, töltésállapot, hidrofobicitás esetén eltérő arányban képződnek
gázfázisú ionok, ami intenzitásbeli diszkriminációt okoz a spektrumban.75,76 Mindezen
hatásokat együttvéve az ionok különböző ionizációs hatásfokának („response factor”)
nevezzük. A legnagyobb különbséget az ionizációs hatásfokokban a szolvatációs energia
okozza. Alkálifém ionok ekvimoláris vizes oldatának vizsgálata esetén az ionizációs hatásfok
(kM) szolvatációs energia (EM) függésében az alábbi összefüggést tapasztalták:
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kM

=

C

exp(-0,015EM),

ahol

C

állandó

a

töltésállapot,

ionkoncentráció

és

készülékparaméterek függvénye.73
A fenti nehézségek ellenére számos komplex esetén a gázfázisú eredmények igen jó
korrelációt mutattak a folyadékfázisban mért egyensúlyi összetétellel. Koronaéter komplexek
esetén az MS spektrumból számított koncentrációk 10%-nál kisebb eltérést mutattak az
oldatfázisú mérésekkel.77 Egy koronaéter különböző fémion komplexeire kapott hasonló
„response faktorokat” azzal magyarázzák, hogy mivel az ionok a makrociklus üregében
helyezkednek el, ezért az ionok eltérő szolvatációs energiája kevésbé érvényesül, így a
komplexek szolvatációs energiája igen közeli. Több esetben ez a feltétel nem teljesül, azaz a
spektrumbeli relatív intenzitásokból nem lehet egyenesen következtetni a folyadékfázisú
egyensúlyra.78,79 Igen kevesen foglalkoznak e problémával, a legtöbb esetben a szabad host és
a komplex ionizációs hatásfokát azonosnak feltételezik, legtöbbször olyan rendszerekre, ahol
a vendégmolekula jóval kisebb, mint a gazdamolekula. Az egyensúlyi komponensek eltérő
ionizációs hatásfoka nem jelenti az MS alkalmazhatóságának korlátját, azonban a jelenséget
figyelembe kell venni, például az ESI-MS intenzitások kalibrációjával a probléma áthidalható.
III.6.3.1. Egyensúlyi állandó tömegspektrometriás meghatározási módszerei
A tömegspektrometriában két egymástól alapvetően eltérő alkalmazás különböztethető
meg. Az egyik esetén a tömegspektrométert mint detektort alkalmazzák az oldatban,
egyensúlyban levő spécieszek mennyiségének meghatározására. A másik esetben, a
gázfázisban izolált komplex tulajdonságait vizsgálják, és ebből határozzák meg az egyensúlyi
állandót. Jelen összefoglalóban (mint az általunk végzett kísérletek esetén) annak lehetőségét
tárgyaljuk,

hogy

a

tömegspektrometriát

milyen

módon

tudjuk

folyadékfázisú

koncentrációviszonyok feltérképezésére használni. Erre a célra több módszert is használnak,
jelen tudásunk szerint nem egyértelmű mely módszer (ill. mely módszerek) adják a
legpontosabb eredményt. Itt ezek közül néhány fontosat ismertetünk, a teljesség igénye
nélkül.
Tömegspektrometriás

titrálás

esetén

a

vendégmolekula

koncentrációját

2

nagyságrendben változtatva állandó gazdamolekula koncentráció mellett, a kapott
intenzitások „Scatchard plot” típusú linearizált ábrázolásában a disszociációs állandó az
egyenes meredekségéből megkapható az alábbi egyenlet szerint:
[GH] / [GF] [H0] = -1/KD * [GH] / [H0] + n / KD, ahol n a komplex sztöhiometriája, G –a
guest, H – a host molekulára utal.74,80 Alkalmazhatóságának feltétele, hogy az ionizációs
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folyamat nem befolyásolja az egyensúlyt. Ha egynél több kötőhely van, akkor az ilyen típusú
ábrázolás feltételezi, hogy azok ekvivalensek és függetlenek.

A kompetitív módszer a különböző host-guest komplexek párhuzamos mérését jelenti;
vagy gazdamolekulák versengenek 1 vendégmolekuláért, vagy pedig több guest egy
kötőhelyért. Abszolút és relatív stabilitási állandók és szelektivitás adatok határozhatók meg
ily módon.
Az egyik ilyen módszer kifejlesztése Jorgensen és mts-i nevéhez fűződik.81 1 host és 3
guest ekvimoláris oldatában a szabad host és a komplexek csúcsintenzitásából az oldatbeli
egyensúlyi koncentrációk számíthatók a következőképp:
[Hi] = Hi [Hi]0 / (H + HG1 + HG2 + HG3), ahol H, HG1, HG2, HG3-csúcsintenzitások, Hi a host
bármilyen formáját jelöli, [Hi]0 a host kezdeti koncentrációja.
Az egyensúlyi állandók az alábbi egyenlet szerint számíthatók.
KGH1=[GH1] / [H][G1] = [GH1] / ([H]+[GH2]+[GH3])
Fontos hangsúlyozni, hogy az egyenlet csak ekvimoláris koncentrációk esetén érvényes. A
módszer előnye a gyorsaság, másodperceken belül több komplex abszolút stabilitási állandója
határozható meg egyetlen mérésből. A módszer használata során azonban az a feltételezés,
hogy a host és a komplexek ionizációs hatásfoka azonos. Ez áltálban akkor teljesül, ha a host
mérete jelentősen meghaladja a vendégmolekuláét.
Egy következő kompetitív módszer esetén a stabilitási állandót indirekt módon, egy
ismert stabilitási állandójú referencia komplex jelintenzitásának mérésével határozzák meg. 82
A referenciaként használt komplexben vagy a host vagy a guest molekula ugyanaz, mint a
mérendő komplexben. Az első lépésben a referencia komplex tömegspektrometriás
kalibrációs görbéjét határozzák meg (a stabilitási állandó ismeretében a referencia komplex
egyensúlyi koncentrációja minden kalibrációs ponton számolható). A második lépés a
kompetitív kísérlet, ahol a referencia és a mérendő komplex (általában 1:1:1 koncentráció
arány) oldatának spektrumában a referencia komplex intenzitását mérik. A kompetitív
kísérletben a referencia komplex koncentrációja meghatározható (a kalibrációs görbe
segítségével), ebből pedig a mérendő komplex abszolút stabilitási állandója számítható. A
módszer előnye egyszerűsége és gyorsasága, mivel a mérendő komplex ionizációs
hatékonyságát nem kell figyelembe venni. Alkalmazása feltétele (mely sok esetben nem
teljesül), hogy a referencia komplex ionizációs hatásfoka nem változzon meg a kompetitív
kísérletben, azaz a mérendő host vagy guest hozzáadásával. A módszer további hátránya,
hogy a referencia komplex stabilitási állandója ismert kell legyen.
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A nemlineáris illesztést alkalmazó módszer figyelembe veszi az ionizációs
hatékonyságból eredő intenzitás-változásokat, továbbá az abszolút stabilitási állandó mellett a
relatív

„response

faktor”

is

meghatározható.39

A

módszert

sikerrel

alkalmazták

gyógyszermolekula-DNS komplexek stabilitási állandójának meghatározására, melyek jó
egyezést mutattak a folyadékfázisú mérésekkel. A módszer igen ígéretesnek tűnik, mert nem
igényel ismert stabilitási állandó adatot, nem szükséges kalibráció és az egyensúlyt sem kell
eltolni valamely irányba, emellett figyelembe veszi az ionizáció okozta változásokat.
A módszerek bemutatása során megfigyelhettük, hogy csak bizonyos feltételezéssel
képesek a stabilitási állandó tömegspektrometriás meghatározására. Általánosan használható
módszer még nem alakult ki, az egyes módszerek alkalmazhatósága nagymértékben függ a
vizsgálandó komplex tulajdonságaitól.

III.6.3.3. Kalixarének bemutatása

A kalixarének ciklikus oligomerek, ahol a monomer egy szubsztituált fenol, melyek
aromás gyűrűi metilén hidakkal kapcsolódnak egymáshoz (6. ábra). A nomenklatúrában az
építőelemek számát - például 4 monomer esetén - kalix[4]arén kifejezéssel jelölik, a
szubsztituenseket pedig a név előtt szokás megadni.

a.)

b.)
felső perem
alsó perem

6. ábra: a.) kalix[4]arének szerkezete, b.) kalixarén kehely konformációjának sematikus
ábrázolása
A kalixarének egy 3D-s kosár, vagy kehely szerkezetet hoznak létre (a kalix szó is erre utal az
elnevezésben), az általuk létrehozott hidrofób karakterű üreg mérete megközelítően 10 nm3. A
kalixarén váz egy szűk alsó és egy széles felső peremmel jellemezhető. Ha az alsó peremen
szabad –OH csoportok vannak, akkor a hidrogénkötések eredményeképp a molekula erősen
nyitott kónikus konfigurációban stabilizálódik. A molekula a metilén hidak körüli rotáció
miatt különböző kémiai konformációkban lehet jelen, kónikus, részlegesen kónikus, 1,2
alternáló ill. 1,3 alternáló (lásd 7A. ábra), melyek dinamikus egyensúlyban vannak. Az –OH
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csoportok szubsztituálásával a rotációs gát növelhető, így rögzíthetők az egyes konfigurációk.
Különböző szubsztituensek alkalmazásával a torziós hatások változtathatók, azaz a
kalixarének szerkezete, ezáltal a komplexképző hajlam, szelektivitás könnyen változtatható és
finoman hangolható.

kónikus

1,3 alternáló

...........

7. ábra: A: kalix[4]arén kónikus és 1,3 alternáló konfigurációja
B: kalix[4]korona(n)éter és tiakalix[4]korona(n)éter szerkezete 1,3 alternáló
konformációban

Ezen flexibilisen változtatható szerkezetnek és a viszonylag könnyű szintézisnek köszönhető a
kalixarének széles körű felhasználása és az aktív kutatási érdeklődés. A kalixarének ionok
illetve semleges molekulák hatékonyan komplexképzői. Ionofórként (egy iont szelektíven
kötő hidrofób karakterű molekula) alkalmazzák kémiai érzékelőkben és kereskedelemben
kapható ionszelektív elektródokban is. Kihasználják továbbá enzim utánzó tulajdonságait,
molekuláris felismerésben és kapszulázásban felhasználható tulajdonságait, valamint
alkalmazzák szelektív membránként és HPLC állófázisként is. A területen mutatkozó igen
aktív kutatások további hasznos alkalmazásokat eredményezhetnek 83.
A kalixarének komplexképző tulajdonsága és szelektivitása tovább növelhető, ha az
1,3 alternáló konformációban stabilizált molekula két szemközti –OH csoportját koronaéterrel
kapcsolják össze. Így olyan kalix[N]korona(n)éter (általában N=4, n=4,5,6) származékok
állíthatók elő, melyek egy molekulában egyesítik a kalixarének és koronaéterek kiváló
tulajdonságait (7B. ábra). E vegyületek esetén az ionszelektivitás növekedése azzal
magyarázható, hogy a koronaéter gyűrűben elhelyezkedő kation és a kalixarén aromás magjai
között további π kölcsönhatás alakul ki. Az 1,3-alternáló kalix[4]korona-6 vegyületcsalád
szintézise és vizsgálata igen dinamikusan fejlődő kutatási terület ionszelektív szenzorok
kifejlesztése céljából. A kutatások egyik igen fontos iránya a radioaktív hulladékokban levő a
Cs137 izotóp mennyiségének meghatározása, és szelektíven eltávolítása.84 A kalixrének
fenilcsoportjait összekacsoló metilén hidakat S atomokkal helyettesítve tiakalixarének
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állíthatók elő nagyobb méretű üreget létrehozva, továbbá a kénhidak eltérő szelektivitást is
biztosíthatnak (7B ábra). 85,86
A kalixarén fémion komplexek egyensúlyi viszonyainak tömegspektrometriás
jellemzésére (szelektivitás, stabilitási állandó becslése) viszonylag kevés információ lelhető
fel az irodalomban, a legtöbb esetben csak kvalitatív vagy szemi kvantitatív étékelést találunk.
A kalix-koronaéter komplexek tömegspektrometriás átfogó tanulmányozása még kevésbé
kiterjedt 87,88.
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IV. KÍSÉRLETI RÉSZ
IV.1. Felhasznált tömegspektrométerek
Kísérleteink során két tömegspektrométert használtunk. Az egyik egy fordított
geometriájú VG ZAB2-SEQ hibrid tömegspektrométer melyhez EI és LSIMS ionforrás
illeszthető. A készülék felépítését az ionoptikával együtt a 9. ábra mutatja. A mágneses és
elektrosztatikus analizátorral ellátott készülékben az ionforrásából kilépő ionokat 3-10 kV
feszültséggel gyorsítjuk. A két analizátor közötti erőtérmetes tartományban elhelyezett
ütközési cellába ütközőgázt vezetve, az ionok nagy enegriájú ütközés indukált disszocióciója
(CID) váltható ki. Az ionok detektálására az elektrosztatikus analizátor után elhelyezett
fotoelektron-sokszorozót használtuk. A készülék sematikus felépítését a 8. ábra mutatja.

Mágneses
analizátor

Elektrosztatikus
analizátor

Ütközési cella
detektor
Ionforrás
8. ábra: VG ZAB2-SEQ tömegspektrométer vázlata

A kísérletek másik hányadát egy API 2000, hármas kvadrupól tömegspektrométeren
végeztük (QqQ), elektrospray ionizációs technikával (9. ábra). A kvadrupól analizátor 4
szimmetrikusan elhelyezett kör vagy hiperbolikus keresztmetszetű rúd, melyekre egyenáramot
illetve nagyfrekvenciás váltóáramot kapcsolnak. Az így kialakult kvadrupoláris változó
elektromos térben az ionpályák stabilitását kihasználva érik el az ionok m/z szerinti
szétválasztását. Az első és a harmadik kvadrupól analizátorként funkcionál, míg a második
kvadrupól terébe vezethető az ütközőgáz, azaz mintegy ütközési cella szerepét tölti be. Ez
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utóbbi kvadrupólra kapcsolt rádiófrekvenciás (RF) váltóáram csak az ionok továbbítására,
fókuszálására szolgál.

Ütközőgáz (N2)

ionforrás

detektor

9. ábra: Hármas kvadrupól tömegspektrométer vázlata

IV.2. Alkáli halogenid klaszterek vizsgálata
A kísérletek nagy részét a szektor típusú készüléken végeztük pozitív ionizációs
üzemmódban. Az alkáli halogenid sókat egy rozsdamentes acél mintaadagoló hegyre
szárítottuk azok vizes oldatából, a klaszter ionok előállítása SIMS technikával történt. A
deszorpciót és ionizációt kiváltó ionként 30kV feszültséggel gyorsított Cs+ ionokat
használtunk. A vegyes klaszter ionok előállításához a sók (közös halogenid ionnal) 1:1 mól
arányú vizes oldatát használtuk, (például: CsRbI+ esetén CsI és RbI). A készüléket 1000
felbontás mellett használtuk (10% völgy definíció), az ionforrásban képződött ionok
gyorsítására 8kV feszültséget használtunk. Az ütközés indukált disszociációhoz a legtöbb
esetben nagy tisztaságú Ar ütközőgázt használtunk, melynek nyomását úgy állítottuk be, hogy
az anyaion intenzitása 20%-kal csökkenjen. Néhány kísérletben He ütközőgázt is
alkalmaztunk, illetve változtattuk az ütközőgáz nyomását és a gyorsító feszültséget. Az CID
spektrumok felvételéhez a MIKE technikát használtunk. A KER eloszlás függvény és annak
átlagértékének számításához a fragmensek csúcsalakjának igen pontos, (jó S/N viszonyú)
meghatározása szükséges. Ezért a tandem tömegspektrometriás felvételt néhány Da
tömegtartományban 1 órán keresztül végeztük.
Az API 2000, hármas kvadrupól készüléken végzett mérések során elektrospray
ionforrást és N2 ütközőgázt használtunk. Az ütközési energiát 20-130eV tartományban
változtattuk. A mintákól 10-4M-os oldatot készítettünk ACN : H2O 1:1 oldószerrel. Ugyanezt
az összetételt használtuk eluensként is 100µL/perc áramlási sebességgel, a mintákból 10µL-t
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injektáltunk. Alkalmazott készülékparaméterek: kapilláris feszültség: 4800V, porlasztógáz: 50
psi, segédgáz: 40 psi, függönygáz: 20 psi, orifice feszültség: 30 V.
A csúcsalak elemzéséhez és a KER eloszlás meghatározására a kutatócsoportban
fejlesztett „META” számítógépes programot használtuk. A program numerikus módon
határozza meg a KER eloszlást, erre a célra előre definiált csúcsalakot nem igényel. Ennek
következtében a KERD függvény ugyan jelentős zajt tartalmaz, azonban a kísérleti adatokat
nem torzítja.
A kísérleti eredmények értelmezéséhez a tömegspektométerben lejátszódó folyamatok
modellezésére kifejlesztett MassKinetics (Ver. 1.4) (http://www.chemres.hu/ms/masskinetics)
szoftvert haználtuk. A reakciók sebességi együtthatóit az RRKM elmélet alapján számítottuk,
figyelembe véve az ionok belsőenergia-eloszlását és annak változását az ionok keletkezésétől
a detektálásukig. Konszekutív reakciók jellemzéséhez és a KERD számításához statisztikus
energiapartíciót feltételeztünk. Az egyes fragmentációs reakciók kritikus energiáit, az anyaion
és reakciótermékek rezgési frekvenciáit kvantumkémiai számításokból határoztuk meg. A
számításokhoz a Gaussian 98 programcsomagot használtuk a B3LYP/G2, illetve a Cs, I and
Rb atomot tartalmazó ionok esetén a B3LYP/SDD elméleti szinten (bázison). 89-91

IV.3. Szerin trimer előállítása, fragmentáció mérési körülményei
Méréseinkhez D-szerint a Sigma-Aldrichtól, a 98%-os L enentiomer tisztaságú,
deutérium izotóppal jelzett (2,3,3-D3) L-szerint a Cambridge Isotope Laboratories cégtől
szereztük be. Az izotópjelzés a szerin H-híd kötésben részt nem vevő, C-H kötések
hidrogénatomjainak cseréjével történt. Méréseinkhez szintén a korábban említett ZAB-SEQ és
API2000 tömegspektrométerekt használtuk.
A kettős fókuszálású VG ZAB készüléken pozitív ionizációs módban dolgoztunk, az
ionokat LSIMS ionizációs technikával állítottuk elő úgy, hogy 30kV feszültséggel
gyorsítottuk a bombázó Cs+ ionokat. A mintát több különböző módszerrel vittük fel a
mintaadagolóra, mely egy kb. 5mm átmérőjű acélrúd vége. A mérések során protonált szerin
trimereket állítottunk elő. A trimer ionok igen kis intenzitásban fordultak elő, továbbá trimer
ionok intenzitása nagymértékben függött a mintafelvitel körülményeitől. A mintafelvitel
körülményeinek optimálása során meg kellett találnunk a megfelelő minta : mátrix keverési
arányt, a megfelelő savanyító ágenst (illetve koncentrációját) és a megfelelő mátrixot. Az
optimáláshoz az alábbi mátrixokat (glicerin, nitro-benzil alkohol, tioglicerin) és savanyító
ágenseket (trifluór ecetsav, hangyasav, sósav, foszforsav) használtuk. Az optimált
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mintafelvitelt a következő módon valósítottuk meg. A mintaadagolóra 3µL glicerin mátrixot
cseppentettünk, majd ehhez adtuk hozzá 1-1µL D-szerin és a jelzett L-szerin telített, 1%
ecetsavas vizes oldatát, külön-külön. (Nagy koncentrációjú D- és L-szerin vizes oldatait
összekeverve csapadék kiválását tapasztaltuk. Hígabb oldatok alkalmazása esetén nem
kaptunk megfelelő intenzitású trimer ionokat.) Az általában egyszerű mintafelviteli lépés jelen
esetben azért vált kulcsfontosságúvá, a.) mert elegendő intenzitású trimer ionok előállítása
szükséges a jó jel/zaj viszonyú MS/MS spektrumok felvételéhez, b.) mert a LSIMS
ionizációhoz képest csak rövid ideig (néhány perc) voltak detektálhatók elegendő intenzitású
anyaionok.
A mágneses analizátorral kiválasztott heterokirális trimer ionok metastabilis és CID
fragmentációját

vizsgáltuk

MIKE

technikával.

Az

anyaionokat

8kV

feszültséggel

gyorsítottuk. CID esetén az ütközőgáz (Ar) nyomását úgy állítottuk, hogy az anyaion
transzmittancia 60%-os legyen. CID mérések esetén 500V feszültséget kapcsoltunk az
ütközési cellára, így szeparálhatók a metastabilis bomlásból és az ütközésindukált
disszociációból származó fragmensek.
Az API 2000 hármas kvadrupol készüléken végzett CID mérések esetén ESI pozitív
ionizációs módot, N2 ütközőgázt használtunk, az ütközési energia (CE) függő kísérletekben a
ütközési energiát 10-22 eV tartományban változtattuk. A mérések során D-szerinre és jelzett
L-szerinre nézve 0,05 M-os, 1% ecetsavat tartalmazó MeOH:H2O 1:1-es oldatot használtunk.

A protonált szerin dimerrel kapcsolatos kvantumkémiai számításokat az ELTE
Elméleti Kémia tanszékén, Császár Attila kutatócsoportjában Solt Iván végezte. A számítások
részletes leírása közös cikkünkben szerepel, itt csak a számítások legfontosabb elemeit
mutatjuk be.
A protonált szerin dimer geometria optimalizálása, azaz a potenciális energiafelület
minimumainak feltérképezése két lépésben történt. Első lépésként 82 db homo- és
heterokirális protonált dimer szerkezet optimálása történt RHF elméleti szinten 3-21G bázis
alkalmazásával. A továbbiakban a 24 legalacsonyabb energiájú H-hidas szerkezet volt a
kiindulási szerkezet a DFT(B3LYP) szinten történő geometriaoptimalizáláshoz 6-311++G**
bázisfüggvénnyel, illetve a MP2_FC/6-31+G* optimáláshoz. A dimer konformerek pontos
relatív energiáinak meghatározásához az ún. fókuszpont közelítést (focal-point approach,
FPA)

alkalmazták,

melyet

korábban

sikeresen

használtak

semleges

aminosavak

konformációjának meghatározásában.92 Az FPA számításokból kapott energiaadatok
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pontossága irodalmi tapasztalatok szerint ± 4kJ/mol, egyes esetekben viszont ennél is
pontosabb eredményt ad.

IV.4. Tiakalixarén-fémion komplexek szelektivitásának vizsgálata
Két tiakalix[4]korona(6)éter vegyületen végeztük vizsgálatainkat, melyek szerkezeti
képletét az 10. ábra mutatja. Az egyik egy mono- a másik pedig egy bis-koronaéter
származék, továbbá a funkciós csoportok között is van különbség. A vegyületeket a BME
Általános és analitikai Tanszékén Dr. Tóth Klára és Dr. Kádár Mihály bocsátotta
rendelkezésünkre, a következőkben I ill. II jelzéssel hivatkozzuk őket. Az alkalmazott
alkálifém sókat (CsCl, NaClO4, RbCl, KCl, LiClO4) Sigma-Aldrich kft-től szereztük be. A
mérésekhez az API 2000 hármas kvadrupól készüléket használtuk pozitív ionizációs módban,
ESI ionforrással. Mérés során alkalmazott készülékparaméterek: kapilláris feszültség: 4800V,
porlasztógáz: 60 psi, segédgáz: 50 psi, függönygáz: 20 psi, ionforrás hőmérséklet: 200oC,
orifice feszültség: 50 V. A mintákból 10µL-t injektáltunk, az eluens áramlási sebessége
100µL/perc volt minden kísérletben.
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10. ábra: A vizszsgált tiakalix[4]arénkorona(6)éter vegyületek szerkezete
A tiakalixarén spektrumok felvételét 10-4M-os ACN és MeOH oldatokból végeztük.
A két tiakalixarén Cs+ és Na+ szelektivitási vizsgálatai esetén a tiakalixarént és a fémionokat
ekvimoláris mennyiségben (10-4M) tartalmazó ACN oldatot készítettünk, majd ezt injektáltuk
a tömegspektrométerbe (I + Cs+ + Na+ illetve II + Cs+ + Na+).
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A két tiakalixarén komplexképzésének összehasonlító vizsgálata esetén az ACN oldatok
szintén ekvimoláris (10-4M) mennyiségben tartalmazták a két tiakalixarént és a fémiont (I + II
+ Cs+, illetve I + II + Na+).
Ezt követően egy irodalmi módszert használtunk a komplexek szelektivitásának
meghatározására, melyet Brodbelt és munkatársai kalixarén fémion komplexei MALDI
ionizációval való vizsgálatánál alkalmaztak.93 A módszer lényegében két lépésből áll, az első
lépésben a kalixarén fémion 1:100 mólarányú elegyéből meghatározhatók az egyes
komplexek ionizációs hatásfok adatai. A második, kompetitív kísérletben a kalixarént az
összes mérendő fém ionnal 1:100 mólarányban elegyítve mérjük a komplexek
csúcsintenzitását. Ezen értéket az ionizációs hatásfokkal korrigálva kapunk a komplexek
egyensúlyi koncentrációjával arányos intenzitás adatot. E kísérletek során az oldatok (ACN
oldószer) 10-6M kalixarént és 10-4M fémiont tartalmaztak. A spektrumban mértük a komplex
ionok intenzitását, mennyiségi meghatározásra az ionkromatogramok csúcs alatti területét
(integrálját) használtuk.
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V. EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS

V.1. Alkáli halogenid klaszterek fragmentációjának tanulmányozása, ütközési
energiatranszfer függvény meghatározása
Kis

molekulatömegű

sóklaszterek

kiválóan

alkalmazhatók

szisztematikus

tömegspektrometriás vizsgálatokban, mert a fragmentációs utak és a klaszterek energetikája
megfelelően feltérképezett. A háromatomos sóklaszterek, [M2X]+, néhány kitüntetett
tulajdonsága a szabadsági fokok kis száma, az ebből következő elhanyagolhatóan kis kinetic
shift (a disszociációs küszöb felett az ion azonnal fragmentálódik), valamint az erős ionos
kötések. Korábbi vizsgálatok során megállapították, hogy az RRKM módszer ilyen kis
klaszterek esetén is sikeresen alkalmazható. 94.
Kutatásaink elsődleges célja arra irányult, hogy a fenti háromatomos rendszerek
fragmentációs viselkedését tanulmányozzuk nagy energiájú CID körülmények között és ezek
segítségével meghatározzuk az ütközési energiatranszfer függvényt. A következő sematikus
ábra (11. ábra) mutatja a vizsgálatok menetét.

Elméleti kémiai számítások

Irodalmi adatok

Reakció entalpia

Aktiválási energia

Kritikus energia

MassKinetics, RRKM

Ionintenzitások

CET függvény
meghatározása

Tömegspektrometriai
mérések

Rezgési frekvenciák

Elméleti kémiai számítások

Elméleti
KER eloszlás

Kíserleti
KER eloszlás

MIKE
csúcsalak

11. ábra: Az ütközési energia transzfer eloszlás függvény tanulmányozásának folyamatábrája.
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V.1.1. Gázfázisú reakcióentalpia adatok számítása
A

kutatás

első

lépése

az

egyes

fragmentációs

folyamatok

gázfázisú

reakcióentalpiájának meghatározása. Miert kell: celaz e tran alak , ehhez kell a lejatszodo
foly-k aktivalasi e-ja. Ez termokémiai ciklusok alkalmazásával (reakcióhő, ∆rH) az
irodalomban elérhető gázfázisú képződési entalpia ( ∆fH), ionizációs energia (IE), megjelenési
energia (AP) adatok felhasználásával oldható meg.95 Az irodalomból hiányzó adatokat
kvantumkémiai számításokkal helyettesítettük. Az eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk
össze.
A számítást, példaképp, a Cs2I+  Cs2+ + I reakció esetén mutatjuk be.
A fenti folyamat reakcióhője így számítható: ∆rH = ∆fH(Cs2+) + ∆fH(I) - ∆fH(Cs2I+) .
A ∆fH(Cs2I+) és a ∆fH(Cs2+) szabadentalpia adatok az irodalomból közvetlenül nem érhetők
el, azonban a
Cs2I2  Cs2I+ + I,
Cs2  Cs2+
reakciók megjelenési energia és ionizációs energia adataiból megkaphatók. Azokban az
esetekben, ahol több irodalmi adat is rendelkezésre állt, a pontosabban meghatározott értéket
használtuk.
A 298 K-en kísérletileg ismert gázfázisú reakcióentalpia adatokból a 0 K-re
vonatkoztatott kritikus energiákat a Pope és munkatársai által leírt egyenlet96 alapján
számítottuk. A számítások elvégzése után megállapítottuk, hogy ez a korrekció a legtöbb
esetben kisebb mértékű volt, mint a kísérleti adatok hibája. Az így számított kritikus energiák
jó egyezést mutattak az elméleti számításokból kapott értékekkel. A nagyobb eltérések
vélhetően abból adódnak, hogy egyes irodalmi adatok meglehetősen régi forrásból álltak
rendelkezésre, illetve a méréstechnika akkoriban még nem tette lehetővé a pontosabb mérést.
A Cs2I+ megjelenési energia adatra például AP = 8,1 ± 0,3 eV, illetve AP = 10,7 ± 1 eV
értékeket találtunk az irodalomban.
A kvantumkémiai számításokat két különböző elméleti szinten elvégezve, a kritikus
energiák közötti különbség kisebb volt, mint 5%. A továbbiakban ezért ebben az esetben az
elméleti számításból kapott energiákat használtuk.
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Mint a fenti adatokból is kitűnik, ionos klaszterekkel kapcsolatos termokémiai
ismereteink igen pontatlanok, ezért az ezeken alapuló saját kutatásaink is félkvantitatív
elemzésnek tekinthetők. Ennek ellenére (vagy részben épp ezért) kutatásainknak, ezek
hiánypótló jellege miatt, nagy a jelentősége.

Anyaion

Cs2I+

E0 / eV

E0 / eV

Irodalmi adatokból

Elméleti

meghatározott

számításokból

1,2

1,55

Cs2I → CsI + Cs

5,1

4,5

Cs2I+ → Cs2+ + I

4,2

4,0

Cs2I+ → Cs2 + I+

11,0

11,1

K2Cl+ → K+ + KCl

2,2

1,9

K2Cl → KCl + K

6,3

6,0

K2Cl+ → K2+ + Cl

5,8

5,4

K2Cl+ → K2 + Cl+

14,7

14,1

NaKCl+ → Na+ + KCl
NaKCl+ → K+ + NaCl

-

2,5

-

1,6

NaKCl+ → NaK+ + Cl

-

5,0

NaKCl+ → NaCl+ + K

-

--

NaKCl+ → KCl+ + Na

-

5,4

NaKCl+ → Cl+ + NaK

-

13,4

RbCsI+ → Cs+ + RbI

-

1,4

RbCsI+ → Rb+ + CsI

-

1,7

RbCsI+ → RbCs+ + I

-

4,0

RbCsI+ → CsI+ + Rb

-

4,4

RbCsI+ → RbI+ + Cs

-

4,7

RbCsI+ → I+ + RbCs

-

10,9

Reakciók

Cs2I+ → Cs+ + CsI
+

K2Cl+

+

NaKCl+

RbCsI+

+

+

1 táblázat: Fragmentációs reakciók gázfázisú kritikus energiái, melyeket irodalmi adatokon és
kvantumkémiai számításokon alapuló termokémiai számítással határoztunk meg.
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V.1.2. MS-MS spektrumok és kvalitatív értelmezésük
Első kísérleteink a CsRbI+ ion nagy energiájú ütközésindukált disszociációjára
irányultak. A MIKE technikával 8keV ütközési energián kapott tandem tömegspektrum (13.
ábra) jelentős eltérést mutat a kis (20-50eV) ütközési energián észlelt, hármas kvadrupól
készüléken felvett spektrumtól (12. ábra). A kis ütközési energián mért spektrum az elméleti
várakozásoknak megfelel: a termokémiai szempontból kedvező alkálifém-ion keletkezése
észlelhető. A kisebb aktiválási energiát igénylő Cs+ intenzitása nagyobb, mint a Rb+
intenzitása. A két intenzitás aránya, megfelel a kinetikus módszer alapegyenletével számított
intenzitás aránynak.94 A nagy energiájú CID spektrumban ugyanakkor, a várakozástól
eltérően, a matematikailag lehetséges összes egy- és kétatomos ion detektálható volt. A
spektrum értékelésében felhasználjuk a fragmentációs reakciókra számított kritikus energia
értékeket, melyet az 1. táblázat tartalmaz. Egy semleges atom elvesztésével kialakuló CsRb+,
CsI+, RbI+ fragmensek kritikus energiája 4,0 eV, 4,4 eV, 4,7 eV, ilyen nagy energiájú
folyamatok a tömegspektrometriában csak igen ritkán észlelhetők. A I+ ionok képződésének
kritikus energiája pedig 10,9 eV, ilyen nagy aktiválási energiát igénylő folyamat
bekövetkezését legjobb ismereteink szerint még nem mutattak ki.
Az észlelt jelenség mindenképpen arra utal, hogy a 8 keV energiájú ütközések során az
anyaion igen nagymértékben gerjesztődik. A spektrum csak 10 eV-ot jóval meghaladó
gerjesztés esetén értelmezhető. Ezzel összhangban (bár kevésbé meglepő módon) a Cs+/Rb+

Relatív intenzitás

intenzitásarány is megnő, mely a jelentős mértékű gerjesztéssel szintén összhangban van.

m/z

12 ábra: RbCsI+ klaszter ionok kis energiájú CID spektruma
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13 ábra: RbCsI+ klaszter ionok nagy energiájú CID spektruma
A CsRbI+ esetén a nagy energiájú CID körülmények között tapasztalt meglepő jelenség
tanulmányozását a továbbiakban egy kissé egyszerűbb háromatomos klaszteren (Cs2I+)
végzett szisztematikus vizsgálatokkal folytattuk.
A Cs2I+ nagy energiájú CID spektrumában Cs+ ion csúcsán kívül megjelent Cs2+, CsI+
és a I+ ionok csúcsa is. A vizsgálatot nehezítette, hogy a I+ ionok csúcsa kismértékben átfed a
Cs+ ionnal. (14. ábra). A legintenzívebb, várt Cs+ csúcs mellett megjelenő, nem várt
fragmentációs reakciók nagy aktiválási energiával rendelkeznek (1. táblázat), a kiugróan nagy
kritikus energiájú, I+ ionokat eredményező fragmentációs reakció, a RbCsI+-hoz hasonlóan, ez
esetben is végbemegy. A I+ ion csúcs megjelenésének további alátámasztására a későbbiekben
térünk rá. Megjegyzendő, hogy a más CID-MIKE spektrumhoz hasonlóan, az anyaion csúcsa
a fragmensek csúcsánál lényegesen intenzívebb, ezért ezt az ábrán nem tüntettük fel.
A CID-MIKE méréseket megismételtük különböző kísérleti körülmények között.
Változtattuk a gyorsító potenciált, azaz a laboratóriumi koordinátarendszerben mért ütközési
energiát (4, 5, 6, 7, 8 kV) az ütközőgáz minőségét (He, Ar), illetve az ütközőgáz nyomását.
Minden esetben a 14. ábrához hasonló spektrumot kaptunk, a fragmens ionok relatív
intenzitása csak kismértékben változott. Ezek az eredmények arra engednek következtetni,
hogy a megfigyelt nagy energiájú fragmentációs folyamatok a keV energiájú ütközések
jellemző tulajdonságai, melyek csak kismértékben függnek a kísérleti paraméterektől.
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14. ábra: Cs2I+ klaszter ionok nagy energiájú CID spektruma
Ellenőrző kísérletként megvizsgáltuk a Cs2I+ klaszter ion frgmentációját kis energiájú
CID körülmények között is hármas kvadrupól típusú készüléken. Az ütközési energiát 10-130
eV tartományban változtatva az MS/MS spektrumban (az anyaion mellett) minden esetben
kizárólag csak a Cs+ fragmens ion volt detektálható. 100 eV ütközési energia felett
gyakorlatilag csak a Cs+ion észlelhető, az anyaion alig detektálható. A 40 eV ütközési
energián felvett MS/MS spektrumot a 15. ábra mutatja.
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15 ábra: Cs2I+ klaszter ionok kis energiájú CID spektruma

50
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alátámasztására további ionos klasztereket is vizsgáltunk. A Cs2I+ klaszterhez hasonló Rb2I+klaszter iont, valamint kisméretű atomokat tartalmazó klasztereket, mint például K2Cl+,
NaKCl+, Na2Cl+. Ezen klaszterek CID spektruma (16, 17. ábra) a fentiekhez hasonló
mintázatot mutatott, a mely megerősíti az anyaion jelentős mértékű gerjesztettségét. A K2Cl+
klaszter MS/MS spektrumában a Cl+ ionok csúcsa egyértelműen elkülönül a többi fragmens
csúcsától. Ugyanez figyelhető meg a NaKCl+ MS/MS spektrumában is. A Cl+ ionok
képződéséhez 14 eV belsőenergia szükséges, ami még a I+ képződésének kritikus energiáját is
3 eV-tal meghaladja.
Ezek a kísérleti eredmények megerősítik, hogy a keV energiájú CID folyamatok során
jelentős mennyiségű nagy energiájú fragmens keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a CID
folyamatok során az anyaionok belsőenergiája rendkívül nagymértékben megnő. A
spektrumban észlelt fragmensek relatív intenzitásából következtethetünk a gerjesztett trimer
ionok belsőenergia-eloszlására, illetve az ütközési energia transzferre, azonban az eredmények
e célból történő értékelése előtt ki kell térnünk néhány bonyolító tényező elemzésére. Ezeket a
Cs2I+ klaszter példáján mutatjuk be, de a szükséges kísérleteket a többi klaszter esetén is
elvégeztük.
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16. ábra: K2Cl+ klaszter ionok nagy energiájú CID spektruma
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17. ábra: NaKCl+ klaszter ionok nagy energiájú CID spektruma

V.1.2.1. Gerjesztett klaszter ionok eredetének tisztázása
Ismert, hogy az általunk vizsgált kisméretű, háromatomos klaszterek esetén a kinetikus
eltolódás (kinetic shift) gyakorlatilag elhanyagolható,
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azaz amint a gerjesztett ion

belsőenergiája meghaladja a kritikus energiáját, a reakció szinte azonnal bekövetkezik
(kevesebb, mint 1µs alatt). MassKinetics számítások alapján a kinetikus eltolódás Cs2I+ esetén
kisebb, mint 0,01 eV. Az ionizáció során esetleg képződő nagy belsőenergiával rendelkező
klaszter ionok, ezért azonnal elbomlanak, így nem juthatnak el a készülék 2. erőtérmentes
tartományába. Megfordítva a gondolatmenetet, az ionforrásban keletkezett 393 m/z értékű
klaszter ionok közül csak azok jutnak el a fragmentáció helyére (2. erőtérmentes
tartományba), amelyek belsőenergiája kisebb, mint 1,55 eV, azaz a legkisebb aktiválási
energiájú fragmentációs csatorna kritikus energiája. Ezt az elméleti feltételezést kísérleti
adatokkal is alátámasztottuk metastabilis MIKE spektrum felvételével. A spektrumban
egyáltalán nem észlelhetők fragmensek (a kimutatási határ az anyaion intenzitásának 0,001%a). Ez kiváló összhangban van a Masskinetics számításokkal, mely a metastabilis fragmensek
intenzitását az anyaion intenzitásának 10-10 –szeresére becsüli.
Meg kell még említeni, hogy az ionforrásban elvilegben képződhetnének hosszú életű,
elektronikusan gerjesztett anyaionok is, melyek bomlása a 2. erőtérmentes tartományban
hozzájárulna fragmensek képződéséhez. Mivel a metastabilis MIKE spektrumban spontán
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fragmentációt nem tudtunk kimutatni, ez kizárja annak lehetőségét is, hogy a forrásban
keletkezett, esetleges hosszú élettartamú gerjesztett állapotok befolyásolnák a CID
spektrumot.
V.1.2.2. Egyszeres ütközések igazolása
További következtetések levonása előtt azt is igazolnunk kell, hogy a 13, 14, 16, 17.
ábrákon látható CID spektrumok egyszeres ütközések eredményei. Többszörös ütközések
esetén többszörös energiatranszfer, gerjesztés történik, ez jelentősen befolyásolja a
fragmentációs reakciók sebességét, így a spektrumbeli intenzitásokat is. Annak eldöntésére,
hogy a CID folyamatok során vajon egyszeres, vagy többszörös ütközések történnek-e, a
spektrum ütközőgáz nyomástól való függését vizsgáltuk. Ha a kétszeres ütközések jelentős
szerepet játszanának a spektrum kialakításában, akkor a relatív fragmens intenzitások (F/ΣF)
is megváltoznának a gáznyomás függvényében. Ismert, hogy az ütközőgáz nyomásának
növekedésével

párhuzamosan

csökken

az

anyaionok

intenzitása.

A

különböző

gáznyomásokon felvett CID spektrumokban megfigyelhető, hogy relatív fragmens
intenzitások az anyaion 99-70% transzmisszió tartományban függetlenek az ütközőgáz
nyomásától (18. ábra). Megjegyezzük, hogy ez az ütközési valószínűség 30-szoros változását
jelenti. Különös figyelmet fordítottunk a kis- és nagy energiájú Cs+ ill. I+ ionok
intenzitásarányának megfigyelésére (kis tömegablakban felvéve a spektrumot), azonban itt
sem tapasztalható változás.
Egy

másik

kísérletsorban

a

fragmens

ionok

anyaionhoz

viszonyított

intenzitásarányának változását követtük az ütközőgáz nyomásának függvényében ugyanebben
a nyomástartományban. Egyszeres ütközések esetén az intenzitásarány lineárisan nő a
gáznyomással, kétszeres ütközések esetén négyzetesen.97 A kapott intenzitásarány minden
fragmens esetén lineáris növekedést mutatott, mely alátámasztja, hogy a fragmentációs
folyamatok során az egyszeres ütközések dominálnak, a kétszeres ütközések hozzájárulása
elhanyagolható. Ezen eredményeknek megfelelően a korábban ismertetett nagy energiájú CID
méréseket 80%-os anyaion transzmissziónak (20%-os anyaion intenzitás csökkenésének)
megfelelő nyomáson végeztük; az így kapott spektrumok az egyszeres ütközések kimenetelét
reprezentálják.
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18. ábra: Relatív fragmension intenzitások változása az ütközőgáz függvényében, nagy
energiájú CID esetén. Az ábra azt mutatja, hogy a 70% transzmisszió felett az
ionintenzitásarányok gyakorlatilag nem változnak.

V.1.3. Ionok gerjesztettsége, ütközési energiatranszfer (CET)
Az eredmények kvalitatív leírását követően a fent tárgyalt CID-MIKE spektrumokat
fel tudjuk használni az ütközés során bekövetkező gerjesztés jellemzésére. Fontos
megemlíteni, hogy a gerjesztés nem egy adott értékkel (pl. 10 eV), hanem egy eloszlással
jellemezhető, ami a tárgyalást jelentősen bonyolítja. Az eredmények pontos értelmezése igen
összetett. Az alábbiakban először egy egyszerű, fél-kvantitatív magyarázatot nyújtunk, majd
ezt reakciókinetikai modellezéssel (MassKinetics) pontosítjuk.
Az 19. ábra a Cs2I+ ion fragmentációjának energiaviszonyait szemlélteti, bemutatva
lehetséges konszekutív folyamatokat is. Az ábra szerkesztésénél a kvantumkémiai módszerrel
számított kritikus energiákat használtuk.
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19. ábra: Cs2I+ ionok fragmentációinak potenciális energia diagramja
Az 1. táblázatból és a fenti ábrából is látható, hogy a Cs+ ionok képződésének kritikus
energiája 1,55 eV. Mint korábban tárgyaltuk, a kinetikus eltolódás ilyen kisméretű klaszterek
esetén elhanyagolható, azaz a disszociációs határt meghaladó belsőenergiájú ionok rögtön
fragmentálódnak. Továbbá bemutattuk, hogy hosszú életű gerjesztett ionok nem jutnak el a 2.
erőtérmentes tartományba. Ezen okokból a fragmentációs régióba belépő ionok belsőenergiája
0 és 1,55 eV között kell legyen, az átlagos belsőenergia 0,5-1 eV körülire tehető, az 1,55 eVot semmiképp nem haladhatja meg. A Cs2+ és a CsI+ ionok képződéséhez 4,0 illetve 4,5 eV
energiára van szükség. Ezen ionok képződéséhez a Cs2I+ anyaionok belsőenergiája
minimálisan 3-4 eV-tal kell, hogy növekedjen az ütközések folyamán. A Cs2+ és a CsI+ ionok
intenzitásösszege összemérhető a Cs+ ion spektrumbeli intenzitásával, ami azt jelenti, hogy az
ütközési során az ion ≈ 50%-os valószínűséggel több mint 3-4 eV-tal gerjesztődik. A I+ ionok
képződéséhez 11,1 eV energia szükséges, azonban a (MassKinetics-vel végzett)
reakciósebességi számítások azt mutatják, hogy több mint 15 eV belsőenergia szükséges
ahhoz, hogy a I+ ion képződésének sebessége a Cs+ képződésének sebességét megközelítse.
(Lásd 20. ábra). A Cs+ és a I+ ionok csúcsa a spektrumban átfed; függvényillesztéssel (Gauss)
a két csúcs elkülöníthető. Az illesztett függvények integrálásával meghatároztuk a két csúcs
relatív intenzitásarányát: [I+] / [Cs+] * 100= 2,5 ± 1%. Az ütközési energiatranszfert tekintve
ez azt jelenti, hogy energiatranszfer körülbelül 5 % valószínűséggel meghaladja a 15 eV-ot.
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(Mint említettük, 15 eV belsőenergia felett a I+ és a Cs+ ionok közel egyenlő arányban
képződnek.)
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20. ábra: Fragmentációs reakciók sebességének belsőenergia függése Cs2I+ esetén
K2Cl+ klaszter ion esetén hasonló megállapításokat tehettünk. Cl+ ionok képződéséhez
még nagyobb, 14,1 eV kritikus energia szükségeltetik, a spektrumban mérhető relatív
intenzitásarány: [Cl+] / [K+] * 100= 1,6 ± 0.2%. A Cs2I+ esetén tett megállapításhoz hasonlóan
ez azt jelenti, hogy ≈ 3% a valószínűsége a 20 eV-nál nagyobb mértékű gerjesztésnek.
A fenti következtetések az ütközési energiatranszfert csak kvalitatív vagy fél-kvantitatív
módon jellemzik, azonban néhány igen fontos megállapítást tehetünk.
1.)

Különböző klaszter ionok esetén igen hasonló ütközési energiatranszfer figyelhető

meg.
2.)

KeV energiájú ütközések során rendkívül nagymértékű gerjesztés következik be.

3.)

Néhány % valószínűséggel 10-20eV –os gerjesztés is bekövetkezik.

A spektrumértékelés során kapott adatokból az ütközési energiatranszfer függvény
pontos alakja ugyan nem határozható meg, azonban egy exponenciális vagy fél-Gauss alakú
függvény, melynek átlagértéke kb. 4-6 eV, jól magyarázza a kísérletek eredményét (25. ábra).
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Ezen eredmények jelentőségét növeli, hogy az ütközési energiatranszfer meghatározása nem
egyszerű feladat, csak igen kevés kísérleti adat áll rendelkezésünkre és legtöbbször ezek
értelmezése is vitatható. 98

V.1.4. Kinetikus energia-felszabadulás (KER) és eloszlásfüggvény, ütközési
energiatanszfer (CET)
A kinetikus energia felszabadulás (KER) illetve ennek eloszlásfüggvénye további
fontos információt szolgáltat a bomló ionok energia eloszlásáról. Ebből viszont az ütközési
energiatranszfer határozható meg. Fontos megjegyezni, hogy ez teljesen független információ,
mint amit a fragmens ionok arányából tudtunk meghatározni.
A Cs2I+ ion MIKE spektrumában észlelt fragmens csúcsok alakját az 21,22. ábrák mutatják.
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21. ábra: A Cs+ ion csúcsalakja Cs2I+ nagy energiájú CID fragmentációja során
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22. ábra: A CsI+ és a Cs2+ ionok csúcsalakja Cs2I+ nagy energiájú CID fragmentációja során
Megfigyelhető, hogy a Cs+ ion csúcsalakja jelentősen eltér a Cs2+ és a CsI+ ionok
csúcsalakjától. A Cs2+ és a CsI+ ionok csúcsa a legtöbb metastabilis és CID csúcsalakhoz
hasonlóan közelítőleg Gauss alakú. E két ion közül is az eredmények részletezését a CsI+
példáján mutatjuk be, a Cs2+ ionra ehhez igen hasonló eredményt kaptunk. A csúcsalakból a
META

program

segítségével

meghatározható

a

kinetikus

energia

felszabadulás

eloszlásfüggvénye (23. ábra). Ez közel statisztikus, „Boltzmann eloszláshoz hasonló
függvényalakot mutat. Ez arra utal, hogy a kinetikus energia felszabadulás (KER) a 3
szabadsági fokra eső statisztikus energia eloszlásból származik. Megjegyezzük, hogy ehhez
hasonló eloszlást kaptunk alkil amin- és metanol klaszterek bomlása esetén is.29,33
A csúcsalak további elemzését MassKinetics modellezéssel folytattuk, melyet az előbb
említett protonált alkil amin és metanol klaszterek modellezéséhez kidolgozott módszerrel
valósítottunk meg. Mint korábban említettük, az ütközési energiatranszfer függvénynek sem
az alakja (CET eloszlás) sem az átlagértéke nem ismert, ezért a modellezés során az
irodalomban általánosan használt exponenciális, fél-Gauss, Gauss ill. két exponenciális
függvény összegeként kapott eloszlásokat alkalmaztuk. Ezen függvényekkel végzett KER
eloszlás modellezések igen hasonló, alig megkülönböztethető KERD függvényalakot adtak a
CsI+ (és Cs2+) esetében. Ez azt jelenti, hogy az energiatranszfer függvény alakja a KERD
eloszlást csak kismértékben befolyásolja. Megfordítva, a KER eloszlásból nem tudjuk
meghatározni

az

energiatranszfer

alakját.

Az

egy

ütközésben

átadott

átlagos
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energiamennyiség hatását is vizsgáltuk. Ennek értékét 1-10 eV között változtatva a kinetikus
energia felszabadulás átlagértéke (<KER>) csak 20% variabilitást mutatott. Következtetésként
kijelenthető, hogy a CID folyamatok során átadott energiamennyiség csak kismértékben van

Valószínűség

hatással a Cs2+, CsI+ ionok kinetikus energia felszabadulására.
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23. ábra: Nagy energiájú CID során képződött CsI+ ion kinetikus energia felszabadulás
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24. ábra: Nagy energiájú CID során képződött Cs+ ion kinetikus energia felszabadulás
eloszlásfüggvénye. Kísérleti adatokból számított: szaggatott vonal, modellezéssel kapott:
egyenes vonal.Ez utóbbi esetén 2 eV energiatranszfert és exponenciális eloszlást használtunk.
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A Cs+ fragmens ion MIKE csúcsalakja rendkívül szokatlan, az előbbitől jelentősen
eltérő. Az ebből meghatározott kinetikus energia felszabadulás eloszlása is jelentősen
különbözik a CsI+, vagy Cs2+ ionok KER eloszlásától. Az átlagos KER érték a Cs+ fragmens
esetén 0,67 eV, a KERD függvény pedig egy gyors, exponenciálisan csökkenő lefutást mutat
(24. ábra). Fontos megemlíteni, hogy a Cs+ és a CsI+ fragmensek képződése között a reakció
során csak egy elektron helyzetében van különbség
Cs2I+→ Cs+ + CsI
Cs2I+→ CsI+ + Cs
Ez arra utal, hogy a fragmentáció során bekövetkező energiapartíció mindkét reakció esetén
hasonló. Mivel az előbbiekben bemutattuk, hogy a CsI+ képződése során a várt statisztikus
jellegű energiapartíció történik, ez várható a Cs+ esetén is. Ez arra enged következtetni, hogy a
Cs+ ion esetén tapasztalt szokatlan, exponenciálisan csökkenő KER eloszlás a gerjesztett
anyaionok belsőenergiája illetve ennek eloszlásának következménye.
Háromatomos ionok bomlása esetén az „excess” energia (a belsőenergia és az
aktiválási energia különbsége) jelentős része a két reakciótermék relatív mozgási energiájává
alakul. A KERD függényalak exponenciális lecsengése valószínűsíti, hogy a bomló Cs2I+
ionok belsőenergia eloszlása hasonló, azaz az energiatranszfer függvény alakja jó közelítéssel
exponenciális lecsengést mutat. Ezen kvalitatív gondolatmeneten túlmenően, a Cs+ ion KER
eloszlását a MassKinetics programmal is modelleztük, a korábbihoz hasonló paraméterekkel.
Mind exponenciális mind fél-Gauss ütközési energiatranszfer függvény alkalmazása esetén
igen jó egyezést kaptunk a modellezéssel kapott, illetve a kísérleti KER eloszlás között. A Cs+
ion esetén a KER átlagértékét jelentősen befolyásolja az átadott energiamennyiség értéke,
ellentétben a CsI+ és Cs2+ ionoknál tapasztaltakkal. Átlagosan 2 eV energiatranszfert és
exponenciális eloszlást feltételezve kaptuk a legjobb illeszkedést a kísérleti adatokkal (24.
ábra).
Megjegyezzük, hogy nagy KER értékeknél kísérleti, méréstechnikai problémák lépnek
fel. Nagy kinetikus energia felszabadulás esetén a tömegspektrométerben jelentős
diszkriminációs effektusok lépnek fel, a fragmens ionok egy része nem jut el a detektorig,
hanem a résekbe, vagy a tömegspektrométer falába ütközik. Ennek következtében a csak a
viszonylag kis, 0-3 eV (esetleg 0-5 eV) energiatranszfer tartományról nyújt információt a
kinetikus energia felszabadulás.
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V.1.5. Eredmények összevetése
A nagy energiájú CID mérések eredményei elsősorban a CET nagy energiájú
tartományáról, a KER mérések eredményei pedig a CET kis energiájú részéről adtak
információt. Az ütközési energia transzfer alakja a kis energiatartományban egy keskeny
csúcsként indul kb. 2 eV félérték szélességgel, mely megközelítően exponenciálisan csökkenő
lefutást mutat. Ezzel és a fragmens intenzitásokkal összhangban az ütközéses folyamatok
mintegy 50%-a esetén az energiaátadás meghaladja az 4-5 eV-ot. Az ütközések egy része,
körülbelül 5%-a esetén az energiatranszfer a 10 eV-ot is meghaladja. Ezen információk
alapján az ütközési energiatranszfer alakja 4-8 keV energiájú ütközések esetén a 25. ábrán
láthatónak felel meg.
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25. ábra: Ütözési energia transzfer alakja, mely magyarázza a kísérleti adatokat
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V.2. Kiralitás hatása a szerin dimer esetén
Az irodalmi bevezetőben bemutattuk, hogy a szerin oktamer jellegzetes homokirális
preferenciát mutat. Általánosan elfogadott elképzelés, hogy a szerin oktamer dimer
egységekből épül fel. Nem ismert azonban, hogy a királis preferencia a szerin dimerek esetén
is kialakul-e, illetve hogy a 4 szerin dimer egymás közötti kölcsönhatása okozza-e. Ennek
alapos tanulmányozását határoztuk el az ELTE Elméleti Kémiai csoportjában dr. Császár
Attilával és Solt Ivánnal közösen. Célunk volt a homokirális és heterokirális szerin dimer
szerkezetének és e kettő közötti stabilitás különbségének meghatározása. Az elméleti
számítások az ELTE-n történtek, ezért azok részleteire nem térünk ki, csak röviden
megemlítjük a számításhoz használt módszer lényegét és a főbb eredményeket, mely a
kísérletek értelmezéséhez szükséges.
A homokirális és heterokirális szerin dimer közötti stabilitás különbség kísérleti
meghatározására új módszert dolgoztunk ki. A módszer lényege azon alapul, hogy
heterokirális trimerek fragmentációja esetén két kompetitív reakciókban keletkezik a homo- és
heterokirális dimer. A korábban említett kinetikus módszer az esetleges stabilitás különbséget
határozza meg, mely az egyes reakciócsatornák sebességi együtthatójában, és így a
tömegspektrumban észlelhető intenzitásarányokban tükröződik. A kinetikus módszer kiválóan
alkalmazható kis energiakülönbségek meghatározására.
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A módszert eredetileg egyedi

molekulák termokémiai adatainak meghatározására dolgozták ki, de a későbbiekben sikeresen
kiterjesztették molekuláris komplexek energetikai paramétereinek meghatározására is. Az
egyik ilyen alkalmazás során aminosavak enantiomerjeinek megkülönböztetésére alkalmazták
trimer egységek fragmentációjának vizsgálata alapján. Ezt a módszert adoptáltuk illetve
dolgoztuk át protnált szerin dimerek vizsgálatához.
Az LSIMS ionizációval előállított szerin klaszterek spektrumában a protonált
monomer és dimer és mátrixból származó csúcsok mellett protonált trimerek képződése is
tapasztalható. Amennyiben izotóp-jelzett L-szerint izotóppal nem jelzett D szerinnel keverünk
össze, a lehetséges trimerek 4 csúcsköteget adnak. Ezeket DDD és DDL, DLL és LLL-vel
jelöljük, ahol DDD a (D-Ser)3H+ protonált trimert jelzi (a többi jelölés ezzel analóg).
Hasonlóan, a protonált dimereket DD, DL, LL betűkóddal jelöljük. Az izotópjelzés hatására a
trimerek csúcsai jól elkülönülve, 3Da távolságra vannak egymástól a spektrumban. Mind a
DDL és a DLL heterokirális trimert megvizsgáltuk, az eredményeket a DDL trimer esetén
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mutatjuk be. Ennek metastabilis fragmentációját vizsgáltuk MIKE technikával. A tandem MS
spektrumban kizárólag 1 szerin molekula elvesztése detektálható, mely protonált dimert
eredményez, mind a homokirális (DD), mind a heterokirális (DL) konfigurációban (26. ábra).
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26. ábra: DDL heterokirális trimer ion metastabilis fragmentációjának spektruma

Amennyiben nincsen királis diszkrimináció a DD és DL dimerek között, illetve izotópeffektus
sem befolyásolja dimerek stabilitását, a két konformer intenzitásaránya 1:2 kell, hogy legyen:
statisztikailag ugyanis a DDL klaszter 2-szer nagyobb valószínűséggel veszít D szerint, mint
L szerint. A csúcs alatti területek alapján számolt intenzitásarány a 1: 1,91-nek, a mérések
ismétléséből számolt standard deviáció 0,06-nak adódik. Az 1: 1,91 ± 0,06 igen közeli a
statisztikus értékhez, ami arra utal, hogy a homokirális protonált dimer képződése csak igen
kismértékben kedvezményezett. A DLL trimer metastabilis fragmentációja is hasonló
eredményre vezetett (27. ábra), a mért intenzitásarány LL:DL viszonyban 1:1,89 ± 0,06.
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27. ábra: DLL heterokirális trimer ion metastabilis fragmentációjának spektruma

A kapott eredményeket a kinetikus módszerrel értékeltük. A kinetikus módszerrel a
kompetitív reakciók kinetikai paramétereit használva kapunk információt a két reakció
szabadentalpia változásának különbségéről. A mért, statisztikushoz közeli intenzitásarányok
azt mutatják, hogy a két reakció ∆G értéke között csak kis különbség lehet.
Igen fontos tisztázni a kinetikus módszer alkalmazhatóságát a vizsgált fragmentáció esetén. A
kinetikus módszer olyan esetekben nem ad megbízható adatokat, amikor a két folyamat
entrópia változása között nagy a különbség. Izomerek vagy konformerek összehasonlítása
esetén a kinetikus módszer esetleges hibái a két reakciócsatorna vonatkozásában egymást
kompenzálják, így igen pontos adatok kaphatók.
Az elméleti számítások azonban azt mutatták (lásd később), hogy a DD és DL
szerkezetek jelentősen eltérőek, DD esetén egy ion-molekula komplex, DL esetén egy
ikerionos komplex az energetikailag legkedvezőbb. Ilyen jelentős szerkezetbeli különbség
esetén a két reakció entrópia változása is eltérő lehet. A kérdést megvizsgálva azt találtuk,
hogy a két termék szerkezete ugyan különböző, az átmeneti állapot azonban mindkét esetben
egy laza ion-molekula komplex a dimer és a monomer között (DD)…H+…L, (DL)…H+…D.
A DL ill. DD komplex kialakulásához vezető két reakció (a DD és DL dimer egység
szerkezetétől függetlenül) igen hasonlónak tekinthető, ugyanis mindkettő egy semleges szerin
molekula kilépését jelenti. A két reakciócsatorna (átmeneti állapot) közötti „hasonlóság” az
entrópia különbségekkel jellemezhető. Jelen esetben a két reakció közötti ∆S különbséget a
protonált dimer termékek entrópia különbsége (∆S) határozza meg. Ezt kvantumkémiai
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számításokkal határozták meg az ELTE-n, az eredmények azt mutatták, hogy - bár a
szerkezetek jelentősen eltérőek - a két termék entrópiája igen közel van egymáshoz (0,002 kJ
mol-1 K-1). Ez egyértelműen igazolja, hogy a kinetikus módszer jelen esetben megbízható
eredményt szolgáltat.
Az esetleges entrópia különbségek kísérleti módszerrel is kimutathatók. Ennek
érdekében különböző mértékben gerjesztett trimer komplexek esetén meghatároztuk a
termékarányokat, s az eredmények azt mutatták, hogy a két reakció közötti entrópia különbség
elhanyagolható, így a kinetikus módszer jól használható. Az esetleges entrópia különbség
kimutatása azon az elven működik, hogy a reakciók közötti ∆G különbséget különböző
„effektív hőmérsékleten” is megmérik. Amennyiben ezek azonosak, a entrópia különbség
sincs a reakciók között. Amennyiben a ∆G különbség különböző effektív hőmérsékleteken
eltérő, a kinetikus módszer pontossága megkérdőjelezhető. Különböző effektív hőmérsékletű
ionok különböző tömegspektrometriás technikákkal állíthatók elő, így pl. metastabilis ionok,
kis és nagy energiájú CID ütközések révén. Jelen esetben is ezt használtuk, metastabilis
bomlás, kvadrupól készüléken végzett CID (50eV ütközési energia) és 8 keV energiájú CID
eredményeit hasonlítottuk össze. A kísérleti pontosságon belül a három módszer azonos
eredményt adott, mely igazolja a kinetikus módszer alkalmazhatóságát. A kísérleti és elméleti
eredményeket összevetve egyértelműen megállapítható, hogy a kinetikus módszer használható
a DD és DL dimerek közötti energiakülönség pontos megállapítására.

A III.5. fejezetben tárgyaltaknak megfelelően a kinetikus módszer alapegyenlete:

ln[I1]/[I2] ≈ ln k1/k2 ≈ ∆(∆G)/RTeff

ahol, I1,I2 a spektrumban észlelt intenzitások, k1,k2 a reakciósebességi együtthatók, R:
univerzális gázállandó, Teff effektív hőmérséklet, ∆(∆G)

a két reakció szabadentalpia

változásának különbsége. Jelen esetben az energiakülönbség a két kompetitív reakció között
két különböző effektusból származhat. Az egyik a stabilitáskülönbség a homokirális és a
heterokirális dimer között, (∆Gkir) a másik a kinetikus izotóp effektus, mely egy jelzett vagy
nem jelzett szerin elvesztése közötti energiakülönbségből származik (∆Giz). Esetünkben mind
a DDL mind a DLL fragmentációját vizsgáltuk. A 0 energiaszintet önkényesen válasszuk
ahhoz a reakcióhoz, melyben homokirális protonált dimer képződik, és nem jelzett szerin
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molekula elvesztése következik be. Ehhez viszonyítva a többi reakcióban királis vagy/és
izotópeffektusok játszanak szerepet az alábbiak szerint:
DLL

→

LL + D

0

→

DL + L

∆G kir + ∆G iz

(1) ln(2LL / DL) = lnPDLL= (DG kir + DG iz) / RTeff

DDL

→

DD + L

∆G iz

→

DL + D

∆G kir

(2) ln(2DD / DL) = lnPDDL = (∆Gkir + ∆G iz) / RTeff

Az egyenletekben a DD, DL, LL jelölések nem csak a dimert, de azok csúcsintenzitását is
jelölik. A 2-es faktor a heterokirális dimer statisztikusan 2-szer gyakoribb képződési
valószínűségét kompenzálja. A PDDL és PDLL az így korrigált intenzitásarányok. A DDL és a
DLL reakcióira alkalmazva a kinetikus módszert a két egyenletből mind a királis különbségre,
mind pedig az izotópeffektusra jellemző szabadentalpia különbség meghatározható:

∆Gchiral=(lnPDLL + lnPDDL)RTeff/2
és
∆Gisotope=(lnPDLL - lnPDDL)RTeff/2.

Az effektív hőmérséklet irodalmi adatok szerint a 400-600K közötti tartományban változhat.
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Ennek átlagértékével, 500K-nel számolva a ∆Gkir 0,2kJ/mol –nak adódik, ami rendkívül

kis preferenciát mutat a homokirális dimer irányába. Az effektív hőmérsékletet 50%
bizonytalansággal figyelembe véve a relatív stabilitás bizonytalansága ∆Gkir esetén kisebb,
mint 0,1 kJ/mol. A kísérleti adatok (intenzitásarányok) pontatlansága ± 0,1kJ/mol hibát okoz
a ∆Gkir

és ∆Giz energiaértékekben. E két hibaforrás együttes hatása a kiralitás okozta

stabilitás különbségre mintegy ± 0,2 kJ/mol. Analóg módon, ∆Giz értéke: 0,02 ± 0,1kJ/mol.
Megállapítható, hogy kinetikus izotópeffektus hatása elhanyagolható, kb. 10x kisebb, mint a
kiralitás okozta energiakülönbség (∆Gkir).
Hasonló eredményeket kaptunk a szektorkészüléken végzett nagy energiájú CID
esetén is. A metastabilis és CID bomlásból származó ionokat kísérletileg külön tudjuk
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választani, amennyiben az ütközési cellára feszültséget kapcsolunk. 500 V feszültséget
alkalmazva kapjuk a 28. ábrán látható spektrumot, ahol a CID és metastailis komponensek jól
elválnak egymástól. A CID csúcsok esetén az intenzitásarány: 2,03 ± 0,1, szintén közel van a
statisztikus értékhez.
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28. ábra: DDL heterokirális trimer ion nagy energiájú CID spektruma, CID és metastabilis
fragmentációból származó ionok szeparálva
A hármas kvadrupól készüléken végzett mérések esetén a trimer intenzitása szintén
nagymértékben függött a kísérleti körülményektől. A szerin spektrumában a trimerek csak kis
csúcsként jelentkeztek, azonban elegendő intenzitással ahhoz, hogy ezek fragmenseit
detektáljuk az MS/MS spektrumban (29, 30. ábrák). Az ESI-vel előállított trimer ionok e
készülékben spontán bomlást nem szenvednek, a dimerek csak ütközéses aktiválás után
jelennek meg a spektrumban. A kapott intenzitásarányok DLL esetén: DL:LL 1,85:1 ± 0,2 ,
DDL esetén DL:DD 2,06:1 ± 0,2. Ezek összhangban az eddigi eredményekkel, igen kis
energiakülönbséget sugallnak a homokirális és heterokirális dimer stabilitása között. Az
ütközési energia változtatása 10-22 eV tartományban nem volt hatással a tapasztalt
intenzitásarányokra.
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29. ábra: DDL heterokirális trimer ion kis energiájú CID spektruma
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30. ábra: DLL heterokirális trimer ion kis energiájú CID spektruma

A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy protonált szerin dimer esetén a királis
preferencia csak igen kis mértékben érvényesül. A homo- és heterokirális fragmensek relatív
intenzitása csak alig tér el a statisztikustól, gyakorlatilag a hibahatáron belül van. Az
ionarányokból számított az energiakülönbség az egyes kísérletekben +0,2 - -0,1 kJ/mol között
mozog, a szórása mintegy ± 0,2 kJ/mol. Az eredmények azt jelzik, hogy a szerin dimer
stabilitásában a királis különbség gyakorlatilag nem észlelhető, mindenképp kisebb, mint 0,2
kJ/mol.
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V.2.1. Kvantumkémiai számítások
Az együttműködés keretében végzett elméleti számítások a témában megjelent (ugyan
főként okamer esetén végzett) számításokhoz képest sokkal részletesebbek és pontosabbak.
Ezt jól példázza, hogy egy korábbi publikáció szerint a szerin dimer energetikailag
legkedvezőbb konformere a karboxil csoportok között H-hidakat kialakított szerkezet. Az itt
bemutatott

részletes

számítások

szerint

azonban

ennek

stailitása

40

kJ/mol-lal

kedvezőtlenebb, mint a legstabilabb szerkezeté. Néhány legkedvezőbb konformer szerkezete a
31. ábrán látható. Ezen esetekben 2 vagy 3 intermolekuláris H-híd kötés stabilizálja a dimert.
A legstabilabb szerkezet egy homokirális konformer (I_LL), melyet két hidrogénkötés
stabilizál. A kötésben a β-OH és a C(O)OH csoportok donorként, a CO és β-OH csoportok
akceptorként vesznek részt. További homokirális szerkezetek nem játszhatnak szerepet a
tömegspektrometriás mérési eredmények magyarázatában, mivel a második legstabilabb
konformer (III_LL) relatív energiája +8 kJ/mol.
A legstabilabb heterokirális szerkezetek a II_DL és az VA_DL, a számított energiakülönbség
a két izomer között igen kicsi, a számításokból nem dönthető el, energetikailag melyik a
kedvezőbb. Meglepő módon a II_DL egy ikerionos szerkezet, melyet a C(O)O- és NH3+
csoportok közötti sóhíd és két OH···CO hidrogénkötés stabilizál. A két heterokirális
konformerre igen hasonló hidrogénkötés-rendszer jellemző, az VA_DL szerkezetben
intramolekuláris H+ vándorlás a COOH csoportról a -NH2 csoportra egy sóhidas, II_DL-hez
hasonló szerkezetet eredményez (31. ábra).

Homokirális konformerek

Heterokirális konformerek

I
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31 ábra: Kvantumkémiai számításokból kapott legkedvezőbb protonált szerin dimer
konformációk
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II_DL és VA_DL relatív energiája kb. 5-7 kJ/mol az I_LL-hez képest. A következő
heterokirális konformer (I_LL) relatív energiája több mint +16 kJ/mol, így az értékelés
folyamán ez már nem kell figyelembe venni. Az egyes homo- és heterokirális konformerek
relatív energiáit a 32. ábrán mutatjuk be. Jól látható, hogy a homokirális I_LL és a hetrokirális
II_DL és

VA_DL konformerek

a többihez

képest

sokkal

stabilabb

szerkezetet

eredményeznek. Továbbá azt is kitűnően szemlélteti, hogy az azonos szerkezetű
monomerekből felépülő homokirális és heterokirális dimer konformáció stabilitása között
jelentős különbségek tapasztalhatók (Pl.: I_LL vs. I_DL).
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32. ábra: A legstailabb protonált szerin dimer konformerek energia diagramja

Mint korábban említettük, az egyes konformerek közötti entrópiakülönbséget is kiszámították
az ELTE kémikusai. Az I_LL és a II_LL szerkezetek közötti entrópia különbséget 0,005 kJ
mol-1K-1-nak adódott (a kisebb entrópiát a sóhidas szerkezet mutatta). A két legstabilabb
konformer (I_LL és II_DL) közötti entrópia különbség szintén elhanyagolható mértékű, 0,002 kJ mol-1 K-1. Az entrópiaszámításokból kapott adatok azt mutatják, hogy a reakciók
entalpia és szabadentalpia értékei igen közel vannak egymáshoz.

V.2.2. Kísérleti és elméleti eredmények összevetése
Az előző fejezetben részletesen tárgyaltuk, hogy a kísérleti eredmények szerint a
homo- és heterokirális protonált szerin dimer stabilitása gyakorlatilag azonos. A különböző
kísérletek egymással egyezó eredményt adtak, a kísérleti adatok pontatlansága ± 0,2 kJ/mol
71

hibahatárt eredményez. A kísérleti és számítási eredmények között mintegy 5 kJ/mol
különbség mutatkozik. Ennek értelmezésére részletesen megvizsgáltuk ezek pontosságát.
A kísérletekben az egyik legáltalánosabb hibaforrás a kinetikus módszer nem
megfelelő alkalmazása olyan reakciók esetén, ahol entrópia effektus lép fel. Jelen esetben ezt
a hibaforrást mind kísérleti mind számítási adatokkal alátámasztva elvetettük. A kísérletek
során a reprodukálhatóságot megfelelő számú mérések mellett ellenőriztük, illetve figyelembe
vettük a kinetikus izotóp effektust is. További potenciális hibaforrás, amennyiben a
fragmentációs reakció során nem a legstabilabb homokirális dimer, hanem egy magasabb
energiaszinten levő dimer konformer keletkezik (Pl.: III_LL). Ez valószínűtlen, mivel a
hidrogénkötésekkel összetartott rendszerek általában nagyon könnyen izomerizálódnak. Egy
korábban megfigyelt kísérleti eredmény, hogy a szerin ESI-MS spektrumában a homokirális
és heterokirális szerin dimer intenzitásaránya a statisztikushoz közeli értéket (1:1) adott,
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szintén arra utal, hogy nincsen nagy stabilitásbeli különbség a két konformer között.
Hozzátesszük, hogy ez a kísérlet sokkal kevésbé pontos és megbízható, mint az általunk
elvégzett. A fenti kísérleti eredményt mi is reprodukáltuk ESI és LSIMS ionizációs
körülmények között. Ezen túlmenően, az ESI-MS spektrumban észlelt intenzitásarányokból
meglehetősen nehéz energiakülönbségekre következtetni.

Mérési eredményeinkből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a homo- és
heterokirális protonált szerin dimer stabilitása gyakorlatilag megegyezik. Ez arra utal, hogy
homokirális oktamer kitüntetett stabilitása nem a dimerek szerkezetében, hanem a dimer
egységek

egymáshoz

kacsolódásának

módjában

rejlik.

ELTE-s

kollegákkal

együttműködésben elméleti számításokkal megállapítottuk a legstabilabb homokirális
konformáció szerkezetét, mely két hidrogénkötést tartalmaz. Megállapítottuk továbbá, hogy a
legstabilabb heterokirális konformáció egy sóhidas szerkezetet alkot. Az irodalomban már
korábban leírtak sóhidas szerkezeteket gázfázisban, azonban csak erősen savas ill. bázikus
csoportok jelenlétében. Az együttműködésünk eredménye azt is valószínűsíti, hogy a fenti
csoportokat nem tartalmazó vegyületek is képesek sóhidas szerkezetet létrehozására
gázfázisban.
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V.3. Tiakalixarén komplexek sztöhiometriájának és ionszelektivitásának meghatározása

A tiakalix[4]korona-(6)éterek oldószerextrakciós vizsgálatokban jelentős Cs+ ion
szelektivitást mutatnak. A tiakalixarének e tulajdonságát kihasználva Tóth Klára és
munkatársai (BME Általános és Analitikai Tanszék) a tiakalixarének ionofórként való
alkalmazását vizsgálják potenciometriás Cs+ elektródokban. Az elektród ionszelektív
membránja optimálásához alapvető a komplex sztöhiometriájának és stabilitási állandójának
ismerete. Az elektród fő alkotói a PVC membrán és lágyítója, ezért a komplex tulajdonságai
nem

vizes

(apoláros)

oldószerben

relevánsak.

Ismert,

hogy

ilyen

esetben

a

tömegspektrométerben észlelt ionarányok a komplexképzés vizsgálatában jelentős támpontot
adnak. Tömegspektrometriás vizsgálatainkat velük együttműködésben, a potenciometriás
mérések kiegészítése céljából végeztük. Tiakalixarén komplexek tömegspektrometriás
vizsgálatáról tudomásunk szerint nincs részletes információ az irodalomban. Vizsgálataink
során módszert dolgoztunk ki tiakalixarén komplexek relatív stabilitási álladójának
meghatározására, majd ezt alkalmaztuk a fenti probléma megoldására.

Első lépésként tömegspektrumot vettünk fel az analízisre kapott mintákról ESI pozitív
módban. Az acetonitrilben feloldott tiakalixarének tömegspektumát az 33, 34. ábrák mutatják.
+Q 1: 2.629 to 2.980 min from Sample 1 (CsV 208, 10e-4M ESIpoz) of Proba2.wiff (Turbo S pray), subtracted (0.234 to 0.526 m in)
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33. ábra: I. tiakalixarén ESI-MS spektruma
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+Q 1: 2.103 to 2.395 min from Sample 2 (CsV 178/2 10e-4M ESIpoz) of Proba2.wiff (Turbo Spray), subtracted (0.234 to 0.409 min)
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34. ábra: II. tiakalixarén ESI-MS spektruma
A molekulák csak igen kis intenzitású protonált molekulaiont adnak, emellett markáns NH4+,
Na+, K+ addukt ion csúcsok jelennek meg. Önnmagában nem meglepő, hogy egy ionok
komplexálására tervezett molekula fémion addukt csúcsokat ad a tömegspektrumban. Ezek a
fémionok (ill. NH4+) részben a mintából, részben pedig a tömegspektrométerben levő
szennyezésekből

származnak.

Megjegyzendő,

hogy

a

tömegspektrométerben

levő

ionszennyezésektől úgyszólván lehetetlen teljes mértékben megszabadulni (gyakran ez nem is
célszerű, mivel számos vegyület azonosítását elősegíti). A kísérletsorozat kezdése előtt
minden esetben alaposan kitisztítottuk a készüléket. Megpróbáltuk a mintában található ionok
ioncserélő gyantával történő eltávolítását, azonban ez jelentős mértékben a mintát (a host
molekulákat) is megköti, ezért ezeket az eredményeket itt nem mutatjuk be. A kísérleti
körülményeket úgy választottuk meg, hogy az ionok háttérkoncentrációja a mérési
eredményeket ne befolyásolja. Látható továbbá, hogy a minta kis mennyiségű szennyezéseket
is tartalmaz, ezek azonban nem mutattak komplexképzést, így nincsenek hatással vizsgálandó
komplex egyensúlyi viszonyaira.
A relatív stabilitási adatok tömegspektrometriás úton történő meghatározását nehezíti, hogy a
specifikus ion-molekula komplexek mellett nem-specifikus addukt ionok is képződnek az
elektrospray ionzáció során. A nem-specifikus adduktok kevésbé stabilak, így a kísérleti
körülmények megfelelő megválasztásával ezek képződését nagymértékben vissza tudtuk
szorítani. Ezt az ionforrás úgynevezett „orifice” feszültségének növelésével értük el. Ez
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esetben az ionokat gyorsítjuk (az atmoszférikus interfészben), így a jelenevő gázmolekulákkal
ütközve a gyengén kötött komplexek ionok fragmentálódnak. Ezt a kísérleti technikát nevezik
„in source CID” folyamatoknak, mely egy bevált és hatékony módszer. Az orifice feszültségét
úgy állítottuk be (50eV), hogy kellően nagy legyen az adduktok fragmentálásához, azonban a
specifikus komplex még ne fragmentálódjon.
A komplexképzés vizsgálatára több kísérletsorozatot végeztünk. Az első kísérletben a

II. tiakalixarén kompetitív komplexképzését vizsgáltuk Cs+ és Na+ kationokkal. Az 35. ábrán
látható, hogy a Cs+ komplex intenzitása jelentősen meghaladja a Na+ komplex intenzitását,
azaz feltehetően sokkal stabilabb komplexet képez. A spektrumban (a kis intenzitású,
szennyezéstől származó NH4+ ion addukt csúcson kívül) csak a várt Cs+ és Na+ komplexek
csúcsa detektálható, (A + 2 Cs)2+, (A + Cs + Na)2+ stb. összetételű komplexeket nem
észleltünk. Az I. tiakalixarén molekulával végzett kompetitív kísérlet hasonló eredményeket
adott (36. ábra), ez esetben is a Cs+ ionok erős kötődését tapasztaltuk. Mint a szerkezeti képlet
mutatja, az II. tiakalixarén két koronaéter csoportot, két pontenciális fémion koordinációs
helyet tartalmaz, ennek ellenére ez esetben is csak az 1:1 komplex detektálható, azaz egy
„host” molekulához egy fémion koordinálódik. A tiakalixarén koncentrációt (10-6 – 10-3 M
között), illetve a kalixarén/fémion koncentrációarányt (1 – 1000) széles tartományban
változtatva sem figyeltünk meg az 1:1 sztöhiometriától eltérő összetételt. Ez fontos eredmény,
különösen azért, mert korábban hasonló szerkezetű vegyületek esetén (kalix[4] korona-6) 1:2
összetételű komplexet is kimutattak. 84
+Q 1: 6.310 to 6.894 min from Sample 4 (C sV 178/2+C s+ Na ESIpoz) of Proba2.wiff (Turbo Spray), subtracted (0.175 to 0.409 min)
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35. ábra: II. tiakalixarént, Cs+és Na+ ionokat ekvimoláris mennyiségben tartalmazó oldat
ESI-MS spektruma
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+Q 1: 3.096 to 3 .505 m in fr om Sa m ple 3 (C sV 208+ Cs +Na E S Ipo z) of P ro ba2 .wiff (Tur bo Sp ray), subtra cted ( 0.87 6 to 1.11 0 m in )
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36. ábra: I. tiakalixarént, Cs+és Na+ ionokat ekvimoláris mennyiségben tartalmazó oldat ESIMS spektruma

A két tiakalixarén komplexképző hajlamát a következő kompetitív kísérlettel
hasonlítottuk össze. A két „host” molekulát ekvimoláris mennyiségben tartalmazó oldathoz
Na+ ionokat adva, hasonló intenzitású Na+ komplexek detektálhatók (37. ábra). Ez arra utal,
hogy mindkét vegyület hasonló erősséggel köti a Na+ ionokat. (Az ábra azt is jól mutatja,
hogy mindkét vegyülethez alig koordinálódik a Na+ ion, mert a spektrumban a Na+
komplexek

intenzitása

összemérhető

a

háttérionokkal

képezett

komplexek

csúcsintenzitásával). Ezzel ellentétben, a 38. ábra azt mutatja, hogy hasonló koncentrációjú
Cs+ ionok esetén a Cs+ komplexek nagy intenzitással észlelhetők (a háttérionok nem is
látszanak). Ez jól illusztrálja, hogy mindkét vegyület nagy Cs+ affinitással rendelkezik. Az
ábrából az is látható, hogy a I. vegyület Cs+ affinitása valamivel nagyobb, mint a II.
vegyületé. Ez alapján feltételezhető, hogy az I. tiakalixarén Cs+ affinitása nagyobb, mint a II.
tiakalixarén esetén. Az előbbi feltevéseket támasztja alá az a kompetitív kísérlet is, amelyben

I. és II. kalixarént illetve Cs+ és Na+ ionokat azonos koncentrációban (2,5*10-5M) tartalmazó
oldatot vizsgáltuk ESI-MS-sel (39. ábra).
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+Q 1: 1.986 to 2.337 m in from Sam ple 6 (CsV 208+ Cs V178/2+N a ESIpoz) of Proba2.w iff (T urbo S pray), s ubtracted (0.234 to 0.526 m in...
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37.. ábra: I. és II. tiakalixarént illetve Na+ ionokat ekvimoláris mennyiségben tartalmazó
oldat ESI-MS spektruma
+Q 1: 3.1 55 to 3.564 m in fro m Sam p le 5 (C sV 20 8+ Cs V178/2+C s E SIpoz) of Proba 2.wiff (Turbo Spray), subtracted (0.17 5 to 0 .3 51 m in ...
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38. ábra: I. és II. tiakalixarént illetve Cs+ ionokat ekvimoláris mennyiségben tartalmazó oldat
ESI-MS spektruma
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+Q1: 1.519 to 2.921 min from Sample 7 (CsV208+CsV178/2+Cs+Na ESIpoz) of Proba2.wiff (Turbo...
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39. ábra: I. és II. tiakalixarént, Na+ és Cs+ ionokat ekvimoláris mennyiségben tartalmazó
oldat ESI-MS spektruma

A fenti kompetitív kísérletsorban nem vettük figyelembe a komplexek esetlegesen eltérő
ionizációs

hatásfokát,

ezért

fogalmaztunk

feltételes

módban

a

következtetések

megállapításánál.
A tiakalixarén- fémion komplexek abszolút stabilitási állandóinak meghatározásához
az egyes ionok érzékenységét, az ú.n. „response faktort” is meg kell határozni. Ezek
meghatározása azonban nem volt sikeres, mivel az irodalomban leírt, nemlineáris illesztést
alkalmazó módszer39 a tiakalixarének esetén nem adott értékelhető eredményt. A feladat
megoldására egy új, a kompetitív tömegspektrometriás titráláshoz hasonló módszert is
kidolgoztunk, az eredmények azonban ez eseten sem voltak meggyőzőek. A Jorgensen és mtsi által leírt módszer81 véleményünk szerint szintén nem alkalmazható, mert a komplexek
ionizációs hatásfoka nagymértékben eltérő lehet. Az eredmények kvantitatív értékelésére így
csak a Broadbelt és munkatársai által bevezetett módszert 93 tudtuk használni.

Az első lépésben a kalixarén – fémion kétkomponensű, 1: 100 mólarányú elegyéből
meghatározhatók az egyes komplexek ionizációs hatásfok adatai (E kísérletben feltételezzük,
hogy a jelentős sófelesleg az egyensúlyt a komplexképződés irányába tolja el). A következő
lépésben, kompetitív kísérletben a kalixarént és az összes vizsgálandó fémiont 1:100:100: …
mólarányban elegyítve megmérjük a komplexek csúcsintenzitását. Ezen értéket korábban
meghatározott ionizációs hatásfokkal korrigálva megkapjunk a komplexek egyensúlyi
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koncentrációjával arányos intenzitás adatokat. Ezeket a vizsgálatainkat az I tiakalixarén
molekula esetén végeztük el.
A relatív ionizációs hatásfok megállapítására irányuló mérések spektrumait a Cs+ és a
Li+ esetén (10-6M tiakalixarént + 10-4M Cs+ iont illetve 10-6M tiakalixarént + 10-4M Li+ iont
tartalmazó oldatok) a 40. A és B ábra mutatja. (Megjegyzendő, hogy a Li+ komplex esetén
kaptuk a legkisebb ionintenzitást.) Megfigyelhető, hogy a Cs+ komplex és a Li+ komplex
intenzitása jelentősen eltér, ami arra utal, hogy a különböző fémionokkal képezett komplexek
ionizációs hatásfoka nagymértékben különbözik. Az is látható azonban, hogy a Na+ és NH4+
szennyező ionokat nem sikerült kizárni a rendszerből, így ezen ionokkal képezett komplexek
csúcsai is megjelentek a spektrumban. A Na+ és NH4+ komplex csúcsintenzitások minden
spektrumban közel azonosak (kivéve természetesen azt az esetet, amikor 10-4 M Na+ iont
adtunk a rendszerhez). Ez arra utal, hogy a mérendő ionok ionizációját minden esetben közel
azonos mértékben befolyásolja a szennyező ionok jelenléte, így a relatív ionizációs hatásfok
értékeket nem befolyásolja.

+Q1:7.754to10.060minfromSample3(10-6MTia+10-4MCs+)ofBrodbeltmethod.wiff(TurboSpray),subtracted(0.635to0.836...
4.7e5
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40. ábra: A: 10-6M tiakalixarént és 10-4M Cs+ iont illetve B: 10-6M tiakalixarént és 10-4M Li+
iont tartalmazó oldatok ESI-MS spektruma
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A legintenzívebb csúcsot a Cs+ komplex esetén kaptuk, erre normáltuk a többi komplex
intenzitását (2. táblázat). (Az intenzitást az ionkromatogramok csúcsterülete alapján
számítottuk.)

Ionkromatogramok csúcs alatti
területei 3 párhuzamos mérés esetén

Komplex
+

[I + Cs]
+
[I + Na]
+
[I + Rb]
+
[I + K]
+
[I + Li]

5,94E+07
5,83E+07
4,42E+07
3,89E+07
2,97E+07

6,06E+07
6,00E+07
4,62E+07
3,94E+07
3,15E+07

6,06E+07
5,94E+07
4,45E+07
4,02E+07
3,09E+07

Átlag

Relatív ionizációs
hatásfok

6,02E+07
5,92E+07
4,50E+07
3,95E+07
3,07E+07

1,00
0,98
0,75
0,66
0,51

2. táblázat: Relatív ionizációs hatásfok meghatározásához alkalmazott ionintenzitás adatok
10-6M tiakalixarén és 10-4M fémion koncentráció esetén (M= Cs+, Na+, Rb+, K+, Li+).
A kompetitív kísérletben a 10-6M tiakalixarén és 10-4M Cs+, Na+, Rb+, K+, Li+ iont tartalmazó
oldat spektrumát az 41. ábra mutatja. A spektrumban detektált komplexek csúcsintenzitásait a
3. táblázat mutatja.
+Q1: 8.579 to 10.639 min from Sample 11 (10-6M Tia + 10-4M Na, Cs, Li, Rb, K) of Brodbelt method.wiff (Turbo Spray), subtracted (0....
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41. ábra: A kompetitív kísérlet eredménye: 10-6M tiakalixarént és 10-4M Cs+, Na+, Rb+, K+,
Li+ iont tartalmazó oldat spektruma
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Komplex

Ionkromatogramok csúcs alatti
területei 3 párhuzamos mérés esetén

Átlag

+

2,60E+07

2,63E+07

2,70E+07

2,64E+07

[I + Na]

+

9,93E+06

9,75E+06

8,99E+06

9,56E+06

[I + Rb]

+

1,28E+07

1,27E+07

1,25E+07

1,27E+07

+

4,36E+06

4,85E+06

4,65E+06

4,62E+06

+

2,74E+06

2,91E+06

2,91E+06

2,85E+06

[I + Cs]

[I + K]

[I + Li]

3. táblázat: 10-6M tiakalixarén és 10-4M Cs+, Na+, Rb+, K+, Li+ iont tartalmazó oldatban mért
komplex csúcsintenzitások

Az ionok a kompetitív kísérletben 2 nagyságrend feleslegben vannak, tehát az egyensúly
minden M + T  MT komplexképződési reakcióban (T: tiakalixarén) a komplex felé van
eltolva, azaz feltételezhető, hogy a tiakalixarén csak komplex formában van jelen. A fémionok
kiindulási és egyensúlyi koncentrációja jó közelítéssel azonos, és minden ionra ugyanakkora.
Ez esetben a komplexek ionizációs hatásfokával korrigált intenzitásarányok az egyes
komplexek stabilitási állandóinak arányát adják meg (4. táblázat). Ezek egyúttal a különböző
ionokkal való komplexképzés szelektivitását is meghatározzák.

Komplex

Rel. K,
KM / KCs

[I + Cs]+

1,00
0,64

[I + Rb]

+

[I + Na]+

0,37

+

0,27

[I + Li]+

0,21

[I + K]

4. táblázat: Relatív stabilitási állandók a Cs+ komplex stabilitási állandójához viszonyítva.
Megállapítható, hogy a legstabilabb a Cs+ komplex, a stabilitási sorrend pedig a
tömegspektrometriás mérés alapján következőképp alakul:
Cs+ > Rb+ > Na+ > K+ > Li+.
A fenti stabilitási sorrend jól korrelál a potenciometriás adatokkal, melyet a 42. ábra mutat.
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42. ábra: Potenciometriás és tömegspektrometriás mérésekből számított logKM/KCs adatok
összevetése. (M = Cs+, Rb+, Na+, K+, Li+)
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a vizsgált tiakalixarének Cs+ és Na+ ionokkal
1:1 arányú komplexet képeznek. A kalixarén–fém komplexek stabilitási sorrendje
tömegspektrometriás mérésekkel, a Broadbelt és munkatársai által kidolgozott módszer
alapján meghatározható, az eredmények a potenciometriás mérésekkel jól korrelálnak.
Eredményeink alapján a jövőben a tömegspektrometriát a jelenleginél szélesebb körben
tudjuk majd a komplexképzés vizsgálatára, valamint ionszelektív elektródok kifejlesztésének
elősegítésére használni.
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS
A molekuláris kölcsönhatások tanulmányozása napjaink egyik fontos kutatási területe,
melyben a tömegspektrometia egyre nagyobb szerepet kap. Ezen izgalmas kutatási irányzatba
kapcsolódtam be. Doktori munkám során nemkovalens komplexek tömegspektrometriás
vizsgálatát tűztem ki célul. Kutatásaim során változatos tömegspektrometriás mérési
technikákat használtam és a legújabb értékelési módszerekkel is megismerkedtem. Ezeket
sikerrel alkalmaztam a kísérleti eredmények mélyebb megértésére.
Részletesen vizsgáltuk a háromatomos, ionos jellegű alkáli halogenid klaszterek
tömegspektrometriás fragmentációját. Megállapítottuk, hogy ezek nagyenergiájú ütközés
indukált disszociációja (CID) során a várt alkáli kation mellett más, nagy aktiválási energiát
igénylő fragmensek, így például pozitív töltésű halogén ionok is képződnek. Ezek képződése
több mint 10 eV aktiválási energiát igényel. Ilyen folyamatok meglétét tudomásunk szerint
először mi észeltük az irodalomban, a jelenséget több különböző klaszter esetén, direkt
kísérleti bizonyítékokkal igazoltuk.
Az alkáli halogenid klaszterek fragmentációja lehetőséget biztosít az ütközés indukált
disszociáció

során

bekövetkező

energiatranszfer

folyamat

részletes

vizsgálatára.

Megállapítottuk, hogy ez az energiatranszfer különböző alkáli és halogénatomok esetén igen
hasonló – vagyis az atomok méretétől és polarizálhatóságától csak kis mértékben függ.
Megállapítottuk, hogy a keV energiájú ütközések során rendkívül nagymértékű gerjesztés
következik be. Az egy ütközésben átlagosan átadott energia 4-5 eV körüli érték, de néhány
százalék valószínűséggel 15-20 eV-ot meghaladó energiaátadás (gerjesztés) is bekövetkezik.
A kísérleti adatok alapos elemzése révén javaslatot tettünk az ütközési energiatranszfer
függvény alakjára, melyről az irodalomban csak igen kevés információ állt rendelkezésre.
Ezek az eredmények a tömegspektrometria számos területén alkalmazhatók, így például arra
utalnak, hogy a nagy energiájú CID gerjesztési technika alkalmazása előnyös lehet a
proteomikában, például intakt fehérjék vizsgálatára.
Nemkovalens klaszterek vizsgálatának egy másik jelentős iránya a királis felismerés
tanulmányozása. Ezen a területen a homo- és heterokirális protonált szerin dimer szerkezetét
és stabilitását vizsgáltuk. Ennek az ad különös jelentőséget, hogy a dimer egységekből
felépülő oktamer jelentős homokirális preferenciát mutat, melynek egyes feltételezések szerint
komoly szerepe lehetett a földi királitás kialakulásában.
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Kísérleti módszert dolgoztunk ki a homokirális és heterokirális szerin dimer közötti
stabilitás különbségének meghatározása. Erre a célra az ú.n. kinetikus módszert alkalmaztuk,
mely segítségével a tömegspektrumban észlelt intenzitásarányokból az egyes szerkezetek
közötti stabilitás különbségére következtethetünk. Igazoltuk, hogy a kinetikus módszer
rendkívül kis, mintegy 0,2 kJ/mol energiakülönbségek meghatározására is alkalmas.
Megállapítottuk, hogy a homo- és heterokirális dimer közötti stabilitáskülönbség
elhanyagolható, kisebb mint 0,2 kJ/mol. Ez arra utal, hogy a homokirális oktamer kitüntetett
stabilitása nem a dimerek szerkezetében,

hanem a dimer egységek egymáshoz

kapcsolódásának módjában rejlik. Együttműködés keretében végzett elméleti számításokból
megállapítottuk, hogy a legstabilabb konformáció egy homokirális, két hidrogénhíd által
stabilizált szerkezet. A legstabilabb heterokirális konformer ettől jelentősen eltérő, sóhidas
szerkezettel rendelkezik. Az eredmény azt is mutatja, hogy a gázfázisban erősen savas és
bázikus csoportokat nem tartalmazó vegyületek is képesek sóhidas szerkezetet létrehozására.
Host-guest komplexek vizsgálatában végzett kutatásaink célja a tiakalixarén
fémionokkal alkotott komplexeinek, ill. ezek stabilitásának és a kötődés szelektivitásának
tanulmányozása. Tiakalixarén komplexek ESI-MS vizsgálataiból megállapítottunk, hogy a
vizsgált tiakalixarének a fémionokkal 1:1 komplexet képeznek. Megállapítottuk, hogy
különböző fémionnal képezett komplexek ionizációs hatásfoka jelentősen eltérő. Kompetitív
tömegspektrometriás mérésekből meghatároztuk a tiakalixarén-fémion komplexek relatív
stabilitási sorrendjét. Vizsgálataink eredménye a korábban együttműködésben végzett
potenciometriás mérésekkel jó korrelációt mutat, ionszelektív elektródok kifejlesztéséhez
jelentős segítséget nyújt.
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RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ
Doktori munkám során molekuláris komplexek és a molekuláris felismerés
vizsgálatával foglalkoztam. Ezen a területen a tömegspektrometria egyre nagyobb szerepet
kap – a kutatások során változatos tömegspektrometriás mérési technikákat és értékelési
módszereket fejlesztettem és alkalmaztam.
Alkáli halogenid klaszterek nagyenergiájú ütközés indukált disszociációja (CID) során
megállapítottuk, a várt fragmensek mellett más, igen nagy aktiválási energiát igénylő
reakciótermékek, így például pozitív töltésű halogén ionok is képződnek. Ezek több mint 10
eV aktiválási energiát igényelnek, ilyen nagy aktiválási energiájú folyamatok meglétét
tudomásunk szerint mi észleltük először. Háromatomos alkáli halogenid klaszterek
fragmentációja lehetőséget biztosított az ütközés indukált disszociáció során bekövetkező
energiatranszfer folyamat részletes vizsgálatára. Megállapítottuk, hogy ez az energiatranszfer
különböző alkáli és halogénatomok esetén igen hasonló – vagyis az atomok méretétől és
polarizálhatóságától csak kis mértékben függ. Megállapítottuk továbbá, hogy egy keV
energiájú ütközésben átlagosan átadott energia 4-5 eV körüli érték, de néhány százalék
valószínűséggel 15-20 eV-ot meghaladó energiaátadás (gerjesztés) is bekövetkezik. A
kísérleti adatok alapos elemzése révén meghatároztuk az ütközési energiatranszfer függvény
alakját, mely hozzávetőlegesen exponenciális lecsengést mutat.
Nemkovalens klaszterek vizsgálatának másik jelentős iránya a királis felismerés
tanulmányozása. Vizsgáltuk a homo- és heterokirális protonált szerin dimer szerkezetét és
stabilitását, melynek az ad különös jelentőséget, hogy a dimer egységekből felépülő oktamer
jelentős homokirális preferenciát mutat, melynek egyes feltételezések szerint komoly szerepe
lehetett a földi kiralitás kialakulásában. Kísérleti módszert dolgoztunk ki a homokirális és
heterokirális szerin dimer közötti stabilitás különbségének meghatározása. Megállapítottuk,
hogy a homo- és heterokirális dimer közötti stabilitáskülönbség elhanyagolható, kisebb mint
0,2 kJ/mol. Ez arra utal, hogy a homokirális oktamer kitüntetett stabilitása nem a dimerek
szerkezetében, hanem a dimer egységek egymáshoz kapcsolódásának módjában rejlik.
Host-guest komplexek vizsgálata során a tiakalixarén fémionokkal alkotott
komplexeit, ezek stabilitását és a kötődés szelektivitását tanulmányoztuk. Kompetitív
tömegspektrometriás mérésekből meghatároztuk a tiakalixarén-fémion komplexek relatív
stabilitási állandóját. Ez jó egyezést mutat a potenciometriás módszerek eredményével, és
ionszelektív elektródok kifejlesztéséhez nyújt segítséget.
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SHORT SUMMARY
The PhD thesis centers on the study of molecular complexes, non-covalent interactions
and molecular recognition. The prime technique used was mass spectrometry, which is an
emerging technique in this field.
High energy (keV) collision induce decomposition (CID) of alkali halide clusters
showed some unexpected fragments, such as positively charged halide ions, which are formed
in reactions requiring over 10 eV activation energy. Such high activation energy reactions
have not been observed before. Fragmentation of three-atomic clusters allows detailed studies
on collision processes. It was established that collisional energy transfer is similar for atoms
of different size; average energy transfer is ca. 4-5 eV; energy transfer over 15-20 eV also
occurs and has a few % probability. Based on these results the collisional energy transfer
function has also been determined.
Study of chiral recognition is a mainstream research, we have studied structure and
stability of homo- and heterochiral protonated serine clusters. This relates to serine octamers,
which show very strong homochiral preference and have been implicated in the origin of
chirality on Earth. We have extended the ‘kinetic method’, a commonly used evaluation
method in mass spectrometry, to study very small energy differences between homo- and
heterochiral dimers. We have found that the stability difference between homo- and
heterochiral dimers is negligible, less than 0.2 kJ/mol. This suggests that stability of the
homochiral octamer is not due to the stability of dimer units, but the way how these dimers
are packed together in the octamer.
Our studies on thiacalixarene – alkali metal complexes show that they have 1:1
stochiometry. Evaluation of mass spectrometric results using the ‘competitive’ method
yielded relative stability constants, showing good agreement with potentiometry. This
suggests the scope of mass spectrometry may be broadened and used to support development
of ion selective electrodes.
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