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1. Bevezetés, célkitűzések

Az anyag mikroszkópikus számítógépes szimulációja az elmúlt évtizedekben a

modern anyagszerkezet-kutatás nélkülözhetetlen eszközévé vált. Az atomi moz-

gások, kölcsönhatások számítógéppel végzett modellezéselehet̋ové teszi kísérleti

eredmények értelmezését, segít alapvető folyamatok megértésében. Számítógépes

szimulációkkal nehezen, esetleg kísérletileg közvetlenül nem hozzáférhető tulaj-

donságok határozhatóak meg. Napjaink számítástechnikai kapacitásának kihasz-

nálásával számos kémiai és fizikai tulajdonság megjósolható akár eddig ismeretlen

anyagok esetén is, ami a gyógyszertervezésben és a nanotechnológiában kiemel-

ked̋oen fontos.

Kolloidkémiai kísérletek eredményeinek elemzésekor gyakran nehézséget o-

koz, hogy a kísérleti körülmények nehezen szabályozhatóak, illetve a vizsgált

rendszerek rendkívül összetettek. Kolloidkémiai folyamatok számítógépes mo-

dellezése értékes információt szolgáltathat, hiszen akáratomi felbontásban vizs-

gálhatunk szerkezeti tulajdonságokat, emellett minden körülményt szabadon rög-

zíthetünk.

Doktori munkám során kétféle kolloidkémiához kapcsolódó rendszerrel fog-

lalkoztam, jelen disszertációban ezek részleteit ismertetem. Egyrészt különböző

gőz/folyadék és folyadék/folyadék határfelületeket tanulmányoztunk, másrészt egy

speciális amfipatikus molekulacsalád, az epesavszármazékok aggregációs tulaj-

donságait vizsgáltuk molekuláris dinamikai szimulációkkal.

A fluid/fluid határfelületek terén végzett kutatásaink első számú célkitűzése

volt, hogy kidolgozzunk egy olyan módszert, amellyel a szimuláció során egy-

értelműen azonosíthatóak a felületen elhelyezkedő molekulák. Így lehet̋ové vá-

lik a felület tulajdonságainak részletes vizsgálata anélkül, hogy a kiválasztott ré-

tegben a tömbfázisbeli molekulák – nagyobb számuk miatt – elfednék a felület

mélyebben fekv̋o régióban tartózkodó molekulák tulajdonságait, illetve,hogy a

felület völgyeiben elhelyezkedő molekulákat második vagy harmadik molekula-

rétegként azonosítsunk. Másrészt a felület pontos ismeretében annak érdessége

is jellemezhet̋ové válik. Módszerünket alkalmaztuk a tiszta víz, víz-metanol és

víz-acetonitril elegyek g̋oz/folyadék, illetve a víz/széntetraklorid rendszer folya-
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dék/folyadék határfelületének vizsgálatában. Tanulmányoztuk a felületi moleku-

lák eloszlását a határfelületre merőleges tengely mentén, az elegyek esetén a ha-

tárfelület összetételét és a különböző komponensek elrendeződését, valamint di-

namikai, orientációs és hidrogénkötéses tulajdonságokatis.

Az epesavszármazékok fontos szerepet töltenek be az élő szervezetben, mint

különböz̋o zsíroldékony komponensek emulgeátorai. Ám ezen molekuláknak nem

csak szerkezete tér el a hagyományos tenzidekétől, de tulajdonságaik, aggregá-

ciós jellemz̋oik is jelent̋osen különböznek: többlépcsős micellaképz̋odést mutat-

nak és aggregátumaik méreteloszlása számottevően szélesebb1. Az irodalomban

található kísérleti eredmények és ezek alapján kidolgozott aggregációs modellek

ellentmondásosak, a micellák szerkezeti tulajdonságai ésa különböz̋o kölcsön-

hatások szerepe az aggregátumok felépítésében nem tisztázott. Munkánk során

kétféle epesavszármazék, a nátrium-kolát és a nátrium-dezoxikolát vizes oldatait

vizsgáltuk három koncentrációban. Elsőként a különböz̋o kölcsönhatások sze-

repét vizsgáltuk a micellaképződésben, meghatároztuk a micellák felépítését és

szerkezetét a koncentráció függvényében, majd a molekulákrelatív orientációját

a micellán belül, illetve a micellák morfológiai tulajdonságait tanulmányoztuk.

Végül vizsgáltuk az ellenionok tulajdonságait, az aggregátumokhoz való köt̋odé-

sük mértékét.

2. Eredmények

A doktori értekezésben bemutatott legfontosabb tudományos eredmények az aláb-

biakban foglalhatók össze.

1D. M. SmallThe Physical Chemistry of Cholanic Acids. In Chemistry; TheBile AcidsVol. 1

(Plenum Press: New York, 1971)
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2.1. Gőz/folyadék és folyadék/folyadék határfelületek vizsgá-

lata

1. A valóban határfelületi molekulák azonosítására kidolgozott módszerünk

alapja a felület próbagömbökkel történő letapogatása, ami meghatározza a

felület burkológörbéjét, és a próbagömbbel érintkező molekulákat határfe-

lületi molekulákként azonosítja.

2. A felület burkolófelületének ismeretében annak érdessége is jellemezhetővé

vált, melyre két módszert használtunk: (i) a felület pontjainak normális irá-

nyú (felületre mer̋oleges) távolságának kétdimenziós eloszlása a laterális

irányú (felülettel párhuzamos) távolságának függvényében, illetve (ii) ezen

függvény vetületét, az átlagos normális távolság eloszlását a laterális távol-

ság függvényében. Utóbbi eloszlás karakterisztikája lehetővé teszi, hogy

a felület érdességét egy amplitúdó és egy frekvencia jellegű mennyiséggel

jellemezzük.

A víz gőz/folyadék és a víz/széntetraklorid határfelületének vizsgálata

3. A felületi réteget alkotó molekulák sűrűségeloszlásaGauss-függvénnyel jel-

lemezhet̋o, tehát megállapíthattuk, hogy a molekulák szimmetrikusan he-

lyezkednek el a felület makroszkópikus síkja körül.

4. A korábbi vizsgálati eredmények2,3 mellett egy eddig nem tapasztalt prefe-

rált orientációt is azonosítottunk, ugyanis az új módszernek köszönhet̋oen, a

molekulárisan érdes felület „völgyeiben” elhelyezkedő molekulák tulajdon-

ságai külön is vizsgálhatóak. Valamennyi orientációs preferencia figyelem-

bevételével arra a következtetésre jutottunk, hogy a molekulák orientációját

a felület lokális görbülete határozza meg, oly módon, hogy avízmolekulák

potenciális hidrogénkötéses kapacitása maximálisan kihasznált legyen. A

második rétegben nem tapasztaltunk orientációs preferenciát.

2J. Chem. Phys.117, 2271 (2002)
3Phys. Chem. Chem. Phys. 6, 1874 (2004)
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5. A felületi rétegben a vízmolekulák kiterjedt, perkolálóhidrogénkötéses há-

lót képeznek, amely kialakításában a felületi molekulák nagy hányada részt

vesz. Ugyanakkor azt találtuk, hogy a második rétegben a hidrogénkötések

nem alkotnak perkoláló hálót, mert ugyan a vízmolekulák nagy számú hid-

rogénkötésben vesznek részt itt is, azokat elsősorban nem a második rétegen

belüli szomszédaikkal alakítják ki, inkább a felületi réteg és a tömbfázisbeli

molekulákat kötik össze.

6. A víz/széntetraklorid határfelület tulajdonságait hasonlónak találtuk a víz

gőz/folyadék határfelületéhez, így arra következtettünk,hogy az apoláros

fázis kevéssé befolyásolja a felületi vízmolekulák viselkedését.

7. A dinamikai tulajdonságok vizsgálata során megállapítottuk, hogy a szén-

tetraklorid-molekulák számottevően hosszabb ideig tartózkodnak a felüle-

ten, mint a vízmolekulák. Mindkét molekula átlagos tartózkodási ideje ki-

sebb a második rétegben mint a felületen.

A víz-metanol elegyek g̋oz/folyadék határfelületének vizsgálata

8. A felületi réteg összetételének számítása során azt találtuk, hogy a metanol-

molekulák koncentrációja a felületi rétegben nagyobb minta tömbfázisban,

a metanol a felületi rétegben erősen adszorbeálódik. Ugyanakkor a máso-

dik molekuláris réteg összetétele már nem tér el a tömbfázisétól. A felület

a koncentráció növekedésével egyre érdesebbé válik.

9. A vízmolekulák preferált orientációs tulajdonságai nemtérnek el jelent̋o-

sen a tiszta víz g̋oz/folyadék határfelület esetén tapasztaltaktól, de az érdes

felület csúcsain megfigyelt orientáció (a vízmolekula síkja mer̋oleges a fe-

lületre, az egyik hidrogénatom merőlegesen áll és a gőzfázis felé mutat)

már kis metanolkoncentráció esetén is eltűnik, mivel ezt ahidrogénkötéses

szerepet már a metanolmolekulák látják el. A metanolmolekulák minden

koncentrációnál azonos orientációt preferálnak, melybena molekula síkja

mer̋oleges a felületre és a metilcsoport a gőzfázis felé mutat.
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10. Mindkét komponens tartózkodási ideje a felületen csökken a koncentráció

növekedésével, a metanolmolekulák tartózkodási ideje valamennyi rend-

szerben nagyobb mint a vízmolekuláké. A tömbfázisbeli referenciarétegben

számolt tartózkodási id̋ok a víz és a metanol esetén közel azonosnak adód-

tak, tehát a felületen tapasztalt különbség a két molekula között a felülethez

való affinitásukban keresendő. A metanolmolekulák felületen való tartóz-

kodását segíti hidrofób jellegük, míg a vízmolekulák rövidebb tartózkodási

ideje magyarázható azzal, hogy a tömbfázisban kedvezőbbek a hidrogénkö-

tések kialakításának lehetőségei.

11. A felületi rétegben a víz és a metanolmolekulák inhomogén módon helyez-

kednek el, a metanolmolekulák jellemzően a molekulárisan érdes felület

csúcsain találhatóak, míg a vízmolekulák inkább a völgyekben koncentrá-

lódnak. A felületi réteget alkotó molekulák kétdimenziós Voronoj analízise

azt mutatta, hogy a kisebb koncentrációban jelenlevő komponens aggregá-

tumokat képez.

A víz-acetonitril elegyek g̋oz/folyadék határfelületének vizsgálata

12. Az acetonitril-molekulák koncentrációja a felületi rétegben nagyobb mint a

tömbfázisban, és az adszorpció erősebb, mint a metanol esetén tapasztalt. A

második molekuláris réteg összetétele is eltér a tömbfázisétól, az acetonitril-

molekulák száma itt is nagyobb. A felület érdessége nő a koncentrációval.

13. Az acetonitril-molekulák orientációját a dipól-dipólkölcsönhatás határozza

meg, a felület különböz̋o régióiban úgy helyezkednek el, hogy ott a mole-

kulák dipólusvektora az ellenkező irányba mutasson. A vízmolekulák ori-

entációs tulajdonságai jelentősen eltérnek a korábban vizsgált rendszerek

esetén tapasztaltaktól. Mivel a felületi rétegben kicsi a víz koncentrációja

és az acetonitril legfeljebb akceptorként tud hidrogénkötéses kapcsolatban

részt venni, a vízmolekulák orientációját is a dipólusvektor kedvez̋o orien-

tációja határozza meg. Az acetonitril-víz elegyek esetén azt tapasztaltuk,

hogy a második rétegben is megfigyelhető gyenge orientációs preferencia.
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14. A vízmolekulák átlagos tartózkodási ideje a felületen egy nagyságrenddel

kisebb, mint az acetonitril molekuláké, és mindkét komponens tartózkodási

ideje csökken a koncentráció növekedésével.

15. Azt tapasztaltuk, hogy a felületi rétegben a molekulák inhomogén módon

helyezkednek el, a kisebb koncentrációban jelenlevő komponens a felületen

aggregátumokat képez.

2.2. Epesavszármazékok vizes oldatainak vizsgálata

Aggregációs tulajdonságok, a micellák szerkezete

16. Mindkét epesavszármazék esetén megfigyelhettük a többlépcs̋os aggregáció

jelenségét: bár külön-külön a hidrogénkötéses és hidrofóbaggregátumok

méreteloszlása nem változik jelentősen a koncentráció növelésével, nagy

koncentrációnál ezek összekapcsolódásával ugrásszerűen nagyobb micellák

jönnek létre.

17. Kis koncentrációnál a dezoxikolát-ionok elsősorban hidrofób kölcsönha-

tással kapcsolódnak össze, a hidrogénkötés kialakulásának valószínűsége

kicsi. Bár nagyobb koncentrációnál is aránylag kevés hidrogénkötéses kap-

csolat létesül a dezoxikolát-ionok között, ez már elegendő a nagyobb méretű

másodlagos micellák kialakulásához. A kolátionok esetén azt tapasztaltuk,

hogy kis hidrogénkötéses aggregátumok már kis koncentrációnál is kiala-

kulnak, a hidrofób és hidrogénkötéses klaszterek egyformán jelen vannak a

rendszerben. Megfigyeltük, hogy a kolátionok átlagosan nagyobb micellá-

kat hoznak létre, mint a dezoxikolát-ionok.

18. A dinamikai tulajdonságok vizsgálata során megállapítottuk, hogy a koláti-

onokból felépített micellák átlagos élettartama hosszabb, mint a dezoxiko-

lát-ionoké. Míg egy kolátion átlagosan 2–3 ns-ig kötött egyaggregátumban,

addig ugyanez az érték csupán 1 ns a dezoxikolát esetén. Az átlagos élet-

tartam mindkét molekula esetén nő a koncentrációval. Ezzel párhuzamban

6



azt tapasztaltuk, hogy a monomerek élettartama a kolát rendszerek esetén

kisebb.

19. A molekulák micellán belüli relatív orientációjának vizsgálata során azt ta-

pasztaltuk, hogy a hidrofóban kötődő molekulák egymással párhuzamosan

vagy körülbelül 60◦-os szöget bezárva helyezkednek el, attól függően, hogy

dimert vagy trimert képeznek; leggyakrabban fej-fej vagy fej-láb orientáci-

óban állnak, azaz a karboxilcsoportot tartalmazó oldalláncok azonos vagy

ellentétes irányba mutatnak. A hidrogénkötéses párok esetén a kolátionok

hidrofil oldalukkal egymás felé fordulva helyezkednek el, molekulasíkjuk

párhuzamos. A hidrogénkötések maximalizálásának érdekében leginkább

fej-láb, nagyobb koncentrációban enyhén elfordult orientációban állnak. A

dezoxikolát esetén, az eggyel kevesebb hidroxilcsoport miatt a párhuzamos

állás nem kedvez̋o.

20. A micellák morfológiai tulajdonságainak vizsgálata során azt tapasztaltuk,

hogy a másodlagos aggregátumok szerkezete nagyon változatos, a gömb-

szerű micellák mellett oblát, prolát és szabálytalan alakúakat is találtunk.

Ellenion-kötődés

21. Az Na+ ellenionok micellák körüli eloszlása azt mutatta, hogy az ellenionok

két preferált távolságtartományban helyezkednek el az aggregátumoktól, a

közvetlenül, kontakt módon kötött ellenionok 3.1 Åbelül találhatóak, a víz-

molekulák által közvetve kötött ellenionok pedig 5.4 Åbelül helyezkednek

el.

22. Eredményeink azt mutatták, hogy az ellenionok átlagosan hosszabb ideig

kötődnek a kolátionokhoz, mint a dezoxikoláthoz, és a kötöttség átlagos

élettartama n̋o a koncentráció növekedésével.

23. Az ellenion-köt̋odés számítása során azt tapasztaltuk, hogy az ellenion-

kötődés mértéke a koncentrációval nő, kis koncentrációnál a kolátionokat
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tartalmazó rendszerben nagyobb, míg a 300 mM-os rendszerekesetén a dez-

oxikolátnál nagyobb a mértéke. Csak a kontakt módon kötött nátriumionok-

kal számított ellenion-kötődés valamennyi rendszernél egy nagyságrenddel

kisebbnek adódott mint valamennyi kötött elleniont figyelembe véve. Ezen

kétféle ellenion-köt̋odés értékek különböző irodalmi adatokkal4,5 mutattak

jó egyezést, amib̋ol arra következtettünk, hogy a különböző mérési mód-

szerek a közvetett módon kötött ellenionokat nem szükségszerűen veszik

figyelembe, és ez okozza a kísérleti ellenion-kötődés értékek nagy szórását.
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